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СВЕДЕНБОРГ, ДУХОВИ, АНЂЕЛИ
Први пут сам био у прилици да читам преведена дела, од
Сведенборга, тек, почетком деведесетих година, двадесет година доцније након што написах "Судбину раба Мирослава" или "Трећу верзију" .
Искључен је могући утицај Сведенборга у тренутку писања
поменуте "Треће верзије" (крајем јесени 1971. године).
То значи да сам сам, у своме Унутрашњем Ја, наслутио нешто - нећу одмах да
кажем НЕБЕСКЕ ТАЈНЕ - о чему је Сведенборг писао на начин врло
подстицајан.
Тек током другог читања, књиге НЕБО И ПАКАО (нарочито поглавља Постоје
три неба, Небо се састоји из неизбројних Друштава, Свако Друштво је
Небо у мањем облику, а сваки Анђео Небо у најмањем облику, Небо у целини
представља једног човека, Свако Друштво на Небу представља једног
човека, Анђео има савршен људски облик, То што Небо целином и
деловима представља Човека потиче од Господњег Божанског
Људског, Постоји саобразност свих небеских ствари са свим што
припада човеку, Постоји саобразност Неба са свим што је на Земљи,стр. 38
- 71, Сфаирос, Београд, 1988) и "НОВИ ЈЕРУСАЛИМ И ЊЕГОВ НЕБЕСКИ НАУК"
(Нова, Београд, 1991), уочио сам извесну везу, сродност, ако хоћете баш,
наслућивање саобразности или коресподенција.
Три неба, у песми "Трећа верзија", мени нису "дошла" из Сведенборгове
књиге "НЕБО И ПАКАО", већ, ако ме сећање не вара, из српског народног
предања, из тзв. живе традиције. "Гајтангора", такође.
А "Анђео"? А "Друштва Анђела"? А "Духови изнад облака"?
А "Божанска и свемогућа Реч"?
Читао сам у то време "Нови Завјет" у преводу Вука Стеф. Караџића - могло је
доћи отуда? Али - не бих могао са потпуном сигурношћу тврдити да је дошло
само отуда. Могло је доћи и изнутра, из мене, из Отварања унутрашњег
човека - онога што је било у току, тада?
Уредници "Књижевне речи" објавили су, у првом броју листа, једну од
верзија "Судбине раба Мирослава".
Уредници књижевне редакције "Просвета" (поезија, Миодраг
Павловић и С. Раичковић) - одбили су рукопис, у коме је на уводном месту
била ова верзија песме, која се објављује средином 2002. године.

Те јесени 1972. године, када су ту песму и рукопис те књиге читали (ако су
читали), ти стихови су, претпостављам, морали изазивати у уредницима
одбојност.
О природи те одбојности може се само нагађати, пошто је рукопис враћен
без икаквог образложења.
То није могло да прође, онда, у "Просвети"!
Уредници "Просвете", који су словили за боље песнике после
рата у нас, изгледа, нису осетили шта садржи та песма - у чему је дубљи
смисао њен.
Ево, дакле, прилике, да се - са извесним закашњењем, од скоро четврт века учини покушај разрешења "небеске тајне" ове песме...
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Оно прво са чиме се читалац суочава, када је реч о једној
песми, то је наслов, ако га већ има. А ова песма има наслов:
СУДБИНА РАБА БОЖЈЕГ МИРОСЛАВА.
СУДБИНА је, елем, на првом месту, а судбином управља Небо (по једнима,
Бог, суђенице или Усуд), или сам човек (који је кује, као какав ковач на
наковњу, по другима).
Судбина, дакле, раба божјег - роба божјег. Стари, црквени израз, пун патине
отвара један необичан хоризонт: тај хоризонт је у садржају саме песме. А
тамо, у том садржају песме, у судбину раба Мирослава су се умешали:
искушење, пустиња, књижевници и фарисеји, камен, чемер, срамота и Крст.
Једна необична гора, "Гајтан гора", три неба и Анђео.
И вера и одлучност: вера да се - "мора напред : // по цену
посртања, / по цену гроба, / по цену васкрсења - / по сваку цену!"
2
Ко мора "напред"? У песми. Раб божји Мирослав? Арханђео?
Анђео?
Покушај разлагања ове (и сваке друге песме) ризичан је посао,
јер у свакој песми (ако то доиста јесте) увек постоји неки остатак, који се не
може разложити до краја. Назовимо га Тајна, или ако се некоме то чини
сувише мистични израз, нека нађе неки други. Али то постоји...
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Постоји Арханђео гласа - древни песник (в. у књ. М. Павловића, ДИВНО
ЧУДО, КН, Београд, 1989, 2. изд., стр. 85) .
Да ли Арханђео гласа изговара прве речи песме СУДБИНА РАБА
МИРОСЛАВА? Или сам раб Мирослав?
Ко саветује?
Духови невидљиви?
Интуиција двадесетједногодишњака?
Духови изнад облака?
Или Друштва анђела?
Може ли се то утврдити егзактно?
Може ли то и творилац Мирослав Лукић потврдити, макар
накнадно, данас?
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Некога може збунити и завести архаична лексика песме, која
има сличности са гласом древног песника - Арханђела гласа.
Али у песми је Троје, чини се, Арханђел гласа, Анђео и Раб божји.
Анђео може да да (у песми) молитву "пред златним Престолом".
А оба гласа, Арханђелов и Анђелов, подстичу "раба божјег":
" Отвори! отвори небеса у себи!"
И : "Отвори! Отвори себе Изнутра! // Твоје је да отвориш
Неотворено".
Судбина раба Мирослава је - да се попне на Треће небо, али
и да падне са њега и каже: Божанску и свемогућу Реч.
Како разумети то пењање на сва три неба, Прво, Друго и
Треће, и падање са њих?То је Тајна, чак и за онога који је творилац песме.
Наука која би помогла да се објасни Тајна ове песме припадала је древним
људима и временима.
Ту Науку Сведенборг назива Наука о Саобразностима, уверен да
постоји "саобразност свих небеских ствари са свим што припада човеку".
Прадревни људи, небески људи, "мислили су о Саобразностима као и
Анђели", каже на једном месту Сведенборг.

"Ето зашто су они разговарали са Анђелима и зашто им се Господ често
показивао и учио их. А данас је та наука изгубљена тако да се не зна шта је
Саобразност".
Оно Неотворено, оно што је свезало данашњег човека, и не само данашњег,
то има своје име, своја имена, и у песми, и у животу.
То је жигосано, морало је бити жигосано као свако друго слепило.
Цео "природни свет" је "саображен", вели Сведенборг, "Духовном свету, и
то не само у општем, него и у свему што га сачињава. Зато се за сваку
ствар у Природном свету , која постоји према нечему у Духовном, каже да
је саобразна, тј. одговарајућа. Треба знати да Природни свет постоји и
одржава се према Духовном свету, потпуно као учинак и узрок. Природним
светом назива се све што је под једним Сунцем и од њега прима топлину и
светлост, и томе свету припадају све ствари које се путем Сунца
одржавају. А Духовни свет је небо, томе свету припада све оно што је у
Небу.
Пошто човек јесте и Небо и свет у најмањем облику који је по слици
великог облика, то у њему постоји и Природни и Духовни свет. Унутарње,
које припада његовом уму и односи се на ум и вољу, сачињава Духовни свет
; а Спољашње, које припада његовом телу и односи се на његове чулне и
телесне делатности, сачињава његов Природни свет. Стога,
Саобразностима се назива све што је у његовом Природном свету тј. у
телу, чулним и телесним делатностима, а што постоји према његовом
духовном свету.
Каква је природа саобразности може се видети према човековом лицу. На
лицу, ненаученом да се претвара, сва испољавања ума показују се у
природном облику као у својој слици ; отуда је лице названо показатељем
карактера, а то је човеков Духовни свет у његовом Природном свету..." итд.
Сачувао сам неколико фотографија из времена када сам имао двадесет и
једну годину: када је настала споменута песма. Посматрао сам израз
властитог лица на тим фотографијама, много година доцније, налазећи неку
неизрециву везу између лица и позадине (предела, завичаја). Рођен сам и
одрастао и прве песме написао у Хомољу - крају недовољно познатом
(географском и митолошком средишту Балкана), у коме се сачувала
необична мешавина језика, древности и обреда; можда сам понешто
о Саобразностима / Коресподенцијама био у прилици да сазнам баш зато
што сам рођен у том забаченом крају, што се нисам удаљио од Неба кроз

љубав према себи и према свету? Био сам у додиру са древним људима,
древним обичајима, помоћу којих су они стицали умност и мудрост, и преко
којих су имали везу са Небом. Понео сам то из родне куће и завичаја, ако већ
нисам био посисао са мајчиним млеком...
Ти људи из мога завичаја, Власи, Срби и Цигани, беху највише налик на оне
древне људе, што су знали да постоји Саобразност Неба са свим што је на
Земљи. Веровали су да постоје Небеске Силе и Небеске Тајне и да су у
Саобразности "и ствари изнад Земље, као Сунце, Месец, Звезде, као и оно
што је у ваздушном омотачу, као облаци, магла, киша, муње и
громови. Саобразности су и ствари потичуће од Сунца, од
његове присутности и одсутности, као Светлост и Сенка, Топлина и Хладноћа.
Тако исто саобразност је и оно што је њихова последица, као што су годишња
доба : Пролеће, Јесен, Лето и Зима, а тако и делови дана : Јутро, Подне, Вече
и Ноћ..."
Читајући први пут, следеће редове ( као човек који је напунио
46 година, средином лета 1996.): "Постоје три Неба међусобно
врло различита: Унутарње (интимум) или Треће, Средње или
Друго, Спољашње (ултимум - крајње, спољашње) или Прво. Она
међусобно стоје у одређеном реду, као на човеку Глава која је горњи део,
затим Труп, његов средњи део, па најзад Ноге које су његов доњи део ;
или као високи, средњи и ниски део једне куће. Таквим редом иде Божанско
које проистиче од Господа. Према томе, Небо је троструко, јер тако
захтева ред.
Унутарње у човеку (...), које припада његовом уму и карактеру, издељено је
сличним редом. Оно има унутарњи, средњи и спољашњи део (...) ; јер кад је
човек био створен, у њему су сакупљене све ствари Божанског реда, тако
да је он обликом постао Божански ред, а тиме и Небо у малом..." ; читајући све то, кликтао сам у себи, као неко који је ступио у везу преко
посредних Друштава анђеоских са Царством Небеским и Царством
Духовним.
Тада сам потражио одбијени рукопис књиге песама и у њему уводну песму:
тек тада сам почео улазити у Тајну те песме. Повели су ме Сведенборг,
Духови и Анђели, према најдубљој истини о Небу.
Небо у суштини чини Божанско Господње. И свако небо у целини представља
једног човека. И свако Друштво је Небо у мањем облику. И сваки Анђео је
Небо у најмањем облику. Небо је у човеку.

Они који зло живе то ће схватити, осетити, кад буде било сувише касно, кад
дођу у Небо, и кад почну да се гуше и муче као рибе на сувом или као
животиње под стакленим звоном из којег је ваздух извучен....
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Откуд три неба у песми једног сасвим младог човека – роба божјег
Мирослава? Небо је у човеку, и сви примају небо према томе какво је небо у
њима. Бог се показује неком на један, неком на други начин, не постоји
разлика у Господу, већ у људима и анђелима према вредности њиховог
добра. Они који га виде њихово је осећање у зависности од осећања љубави.
Тако су одшкринута тајанствена врата кроз која се могло ући и разумети и
осетити Небо и Тајна. И божанска и свемогућа Реч. Црква, која се спомиње у
песми, зна да је Реч божанског обележја, али милионима није познато где је
то Божанско
сакривено. Вероватно у најунутарњијем небу, где се писмо"састоји
од разних извијених и савијених облика, а ови су сви усаглашени
облику Неба. Помоћу њих Анђели изражавају тајне своје мудрости, као
и много других ствари које се речима не могу исказати. А што
је најчудније, Анђели познају то писмо без учења и без учитеља. Оно је у
њих усађено као и говор"...
Сваки човек који осећа љубав, знатан и незнатан, образован
и необразован, носи у себи Анђела, јер Анђели имају живот од љубави.
Љубав је најпријемчивији феномен у васиони, пријемчива је за све оно што је
у Небу (мир, разумевање, мудрост и срећу):
"Јер љубав прима све што се с њом слаже; она жуди за тим
(стварима), она их тражи, и њима се прожима, све као сама од себе, јер
хоће да се богати и усавршава помоћу њих. Ово човек зна добро, јер љубав у
човеку као да испитује памћење, извлачећи из њега оно што јој одговара,
прикупља и распоређује у себе и под себе, дајући предност једном пред
другим, да би једно потпуно њој припало а друго да би јој служило; оно
што јој не одговара, то одбацује и изгони..."
Ово није поетика једне песме, већ потврда да је Господње Божанско у Небу
љубав, јер од Тајне љубави све зависи - квалитет живота, па и судбина
човекова...
(Понедељак, 23. март 1998. године. Сердар Јанка Вукотића 1 / 13)

Земља Сведенборга
Три дана ми је требало да стигнем у земљу Севераца, Сведенборга, и ево,
стигао сам, наспавао се и кренуо у шетњу кроз брезову шуму са Леди (тако
зовемо куцу, птицу међу псима), киша је сипила, као и синоћ. Косови су
прелетали, и Леди је хтела да јури за њима, али вратили смо се уназад, и
кренули путем до једног брега где има пуно камења, гранита. У хотелу у
којем смо преноћили, у Немачкој, пробудили су ме галебови Северног мора.
Први пут сам све то видео, овај део Европе, Аустрију, Немачку, Данску - из
аута који је био брз, планине Немачке, и предели Баварске, деловали су
неизрециво. Авионом би путовање трајало много краће, и шта би од утиска
остало? Баш је добро што смо прелазили трајектом из Немачке у Данску, из
Данске у Шведску. Те куће или домаћинства у Данској уз пут, као салаши у
Војводини некадашњи, окружене шумом, дрвећем, говоре о данским и
шведским сељацима, барем мени, језиком и сликом који разумем без речи.
Камо среће, да је и у Србији тако, да је живот сељака сконцентрисан тамо где
имају највише земље! Допада ми се то што Данци и Швеђани подижу своје
куће уз шуме, и те шуме понегде делују чаробно, дивно, као дворане
непоновљивих слика. Понекад ми се чинило да је некако и природно да је из
тих шума поникао и дух Сведенборга, кога у Србији не читају много, и можда
и не знају више од оног што се о овом духу може наћи на Википедији. Ко ме
је овамо довео? Северни анђео? Или једна дивно створење, које су послали
анђели? Једно племенито биће у чијим венама струји грофовска крв?
Понекада ми пролети кроз главу да је све ово требало да видим много
година раније, али боље икад него никад! Захвалан сам Богу што нас је чувао
на том дугом путовању, које се кроз Немачку отегло због колона и застоја,
радова на аутострадама, који су знали да потрају, али све је на крају то,као
благи мелем на рани, брезова шума,која као да нема краја, растворила. И
оно камење у близини куће мојих пријатеља, какво бих волео да постоји и у
Звижду на нашем имању, као нека врста белега....Таквих камених блокова
усред брезове шуме има понегде, као и на планини Радан, рецимо.
Док Срби напуштају своја прадедовска огњишта и силазе у градове, у
Шведској се (барем оно што сам видео успут), враћају да живе у шумама, или
у близини шума, и мира и спокоја, којим шуме зраче...Али да ту станем...
(Понедељак, 23, октобар 2017)

Емануел Сведенборг (001)
Волтер је рекао да је најнеобичнија личност тог доба био шведски краљ Карло Дванаести, а
Борхес је додао да је та најнеобичнија личност био Карлов савременик и сународник Сведенборг

Вероватно најзначајнији међу тим одбаченим, у ширем смислу
заборављеним, јесте Емануел Сведенборг. Рођен је у Стокхолму 1688. а умро
је у Лондону 1772. године. За оно време један заиста дуг живот, један
невероватан живот.
Волтер је рекао да је најнеобичнија личност тог доба био шведски краљ
Карло Дванаести, а Борхес је додао да је та најнеобичнија личност био
Карлов савременик и сународник Сведенборг. Занимљиво је да је
Сведенборгов живот подељен у три периода, од којих је сваки трајао тачно
по 28 година. Као син лутеранског бискупа, васпитан је у том духу у који није
баш веровао. Иако свештеник, њега у том првом периоду занима пре свега
наука. После његове смрти откривено је да је за живота скицирао (слично
Леонарду да Винчију) оно што данас зовемо подморницом (готово
идентично решење имао је и Френсис Бекон), а такође је, иако свестан да то
у његовом времену није могуће, инжењерски пројектовао могућност
„пловљења ваздухом". Ипак, као научник, највише се бавио минералогијом,
али га је занимала и анатомија и „место где тело комуницира са душомˮ!?
Као научник оног времена, објавио је педесет наслова посвећених
математици и астрономији. Но највећи успех и славу стекао је као инжењер
Карла Дванаестог ‒ фантастичним техничким подухватом омогућио је
пребацивање флоте шведског краља копненим путем, и то у дужини од
преко 30 километара (!?), што је било пресудно за краљеву победу.
У трећем периоду живота (треба поновити, нових 28 година) одлази у
Лондон. Тај човек, научник, рационалан и методичан (Емерсон: вероватно да
ниједан човек није водио реалнији и практичнији живот), почиње у Лондону
да учи тесарски занат, као и занат грађења музичких инструмената!? И тада
се догађа онај једини моменат у његовом животу који би се могао сместити у
простор „мистичногˮ. Један непознат човек пратио је Сведенборга на улици,
да би затим закуцао на његова врата. Представио се као Исус и рекао му да
црква пропада и да од њега, Сведенборга, тражи да је обнови, стварајући
трећу, јерусалимску цркву.

И не само то, већ му Исус обећава да ће га повести да посети други свет,
„свет душа са својим безбројним пакловима и рајевима". И ту престају свака
помисао на мистично, фаталистичке визије, заноси јуродивих.
Следи Сведенборгово дело, педантно, методично (научно), испуњено
ауторитетом човека који нам преноси виђено! Следеће две године учи
хебрејски јер је, слично кабалистима, избегавао преводе као сигурне изворе
погрешног разумевања. И креће да пише своје свеске, које готово да нико
није читао, сем најзначајнијих умова његовог доба. На самом почетку
Сведенборг цитира Св. Августина, који у делу „О божјој државиˮ каже да је
без сумње чулно уживање у рају било много снажније (племенитије) него
овде у стварном свету после изгона. Сведенборг конкретизује и даље, па
каже да су телесна уживања у рајевима и пакловима (!?) другог света, оног
после смрти, много интензивнија.
И онда, сведочи виђено: после смрти човек извесно време (можда дан,
неколико месеци, или чак неколико година) комуницира са анђелима и
демонима. Једноставно, стиче утисак, искуство, и тада се у складу са својом
природом одлучује (сам доноси одлуку) да ли ће бити са анђелима (рај) или
са демонима (пакао), и то је његов избор!
У односу на званичну црквену догму, Сведенборг нам сведочи о вољи Божјој
да нам поклони слободу избора, ослободи страшне осуде на рај или пакао,
те ортодоксне доктрине која слободу суспендује после смрти, и коју
Сведенборг задржава и после престанка живота. Тај човек је видео (Исус му
је показао, зашто би то било немогуће, тим пре што се сама вера, не само
хришћанска и заснива на чуду) много више. И то нам у својим свескама
педантно износи.
Препоручено.Преузето – видети више РТС . - из коментара уз овај прилог
(четвртак, 26. окт 2017, 19:15) Зоран [нерегистровани] Небо и пакао
Похвале за афирмативни текст. - Сведенборг је напомињао да његово дело није његова заслуга и
да све добро што човек,добар дух или анђео учини потиче од Господа. Открио је људима оно што
му је дато да открије:Реч Божија у себи садржи материјално значење,духовни смисао и небески
смисао. Једна од његових тврдњи је да човек који живи у злу и обмани не може да позна добро и
истину док онај који живи у добру и истини одмах препознаје зло и лаж.
На интернету су сва његова дела са слободним преузимањем.Тако их је он и завештао:да буду
потпуно бесплатна и свима доступна.На Српски је преведено 25 књига (око 9000 страна).Ко
тражи наћи ће,ко куца отвориће му се.
(Среда, 1.новембар 2017.)

Ко је међу српским писцима пре Другог
светског рата читао Сведенборга?
Кажу. Црњански. Знао је и говорио више страних језика.
Можда. Али је мало писао о Емануелу Сведенборгу, у односу на друге
северњаке (Ибзена, Стриндберга, Кјеркегора... итд).
Узалуд забадаш нос у обе књиге "КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА".
У првој, тек негде при крају, има, поред осталог, овај одломак:
"Ја никад нисам рекао да је Шведска Хипербореја. Хипербореја је негде даље,
иза поларних предела, где сунце вечно сја. Заборавља,уосталом (извесни писац
књиге о папи у Црњансковој књизи - оспораватељ - моја напомена Б.), да је у
Шведској, у то време, живео и Сведенборг. Он је већ тада, у ствари, поставио
небуларну хипотезу, наслутио шта је атом, а први тврдио, да је сплетпокрета
у мозгу, синхроничан, са покретом плућа, а не срца. Баш сам синоћ читао о
том. Као што види, убијање краљева, није задржало, напредак просвећености у
Шведској, нити има везе са Сведенборгом.
Тај Сведенборг је написао да је Света тројица, апсурд.Assurdita.
А Бог, додајем ја, то јест оно што људи називају Бог,у ствари: БЕСКРАЈ У
СВЕМИРУ. Зар то није лепо?" (стр. 403).
Само то и ништа више. Ту ми Црњански није много од помоћи, као ни
савремени српски песници и путописци, који су се у љубави према себи
толико удаљили од природе и поезије, да чак понеки од њих, у последње
време, бестидно пишу о себи на блоговима у трећем лицу!
Такви сметењаци самољубиви не би могли да раде ни у малим пекарским
радњама!
(Среда, 11.октобар 2017.)

О ГЛЕЧЕРУ КОЈИ СЕ ОТЕЛИО
Неколико цитата из прве књиге КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА
Милоша Црњанског или о ГЛЕЧЕРУ КОЈИ СЕ ОТЕЛИО

...Та грмљавина је у том поларном пределу стална, ритмична, вечна.
Огромне стене зеленог леда сурвавају се у море, а кад се сруше, море се диже у форми
огромних фонтана и расипа се.
Ту појаву величанствене природе, међутим, људи, на Шпицбергену, зову фразом, која
ми се чини карактеристична за човека. Кад се глечер, тако одлама, на Шпицбергену се
каже: глечер се отелио…
...Неаполитанка ми каже да њу политика уопште не занима.
Него да јој причам, оно, што сам био почео првог вечера, о птицама.(…)
Ја јој онда причам како, кад је ведар дан на Шпицбергену, небо има плаветнило, које
кажу још има само, ноћу, Сахара. Како пред вече трепери цео спектар боја, свих боја, од
пепељастог сивог, којег има на сликама сликара који се звао Веласкез. Кад се вратио у
Шпанију, из Рима.
Ваздух у ком птице тамо лете, таквих дана, неизмерно је чист, а поред тог свиленог,
шпанског пепела, у бојама леда се јавља и ружичасто, које има боју најнежнијих
пупољака.
Око онда види тамо неизмерно далеко…
...Годинама сам био жељан, да у те поларне пределе отпутујем, па сам сад, задивљен,
осећао, да сам најзад тамо. У тај бескрајни мир планина, на којима нема ничег, сем
леда и светлости. Ибзен је, кажем, написао Бранд у Италији,
али, као да је у те поларне крајеве гледао…
...Додаје, смејући се, да јој је принц, чији је хотел, синоћ, дуго, пребацивао, што толико
седи, са мном, увече, у разговору. Заменила је, каже,обожаваоца, који је искрен, за једну
енциклопедију.
Енциклопедија, каже, то сам ја… (стр. 83.,84.,86.,87., Сабрана дела, књига 7, Београд,
1966)

Киша пада већ неколико дана. Поточићи теку низ асвалт са истока на запад.
Као да се спрема увод у потоп. Видео сам јуче кроз брезову шуму неописиви
пурпур који се назире између бреза, кренуо насумце према истоку, према
том пурпуру, стенама, граниту и брезама, можда бих после десетак минута
стигао до неког језера и баре. Али, много је било влаге, и нисам имао
чизме...
Јуче сам видео и друге ствари, успут, једно језеро у близини стана мојих
домаћина - лепше је видети га у пролеће и лети. У близини су камаре
посечених младих борова и бреза, "шумски берберин" пореклом из Канаде,

чекао је возача до следеће прилике "бријања" шведских шума. Свашта су
желели да ми покажу (моји домаћини), и прича о томе шта сам видео јуче
поподне, или увече, могла би да потраје. На једној реци (Атран) боје стена,
боје коре дрвећа, видео сам хидроцентрале и извесну промишљеност и
успут и низ пашњака, зелену као јед траву и по десетак и више крава, које
или пасу или леже, или пију свежу воду из потока који протиче кроз посед. О
свему се водило рачуна. И кад се осигуравала обала река, и кад се планирала
изградња урбаних целина.
Бог је много тога даривао Шведској, али и људи су пажљиво градили и
дограђивали своје комуне. Понекад ми се чини да је Шведска једно море
шуме и камена, али на путевима видим једну уређеност и мрежу, која
импонује. Као и тишина. Коју ремети понегде хук реке коју су зауставили, на
начин веома промишљен. Швеђанин воли шуму и живи крај ње и у њој.
Далеко сам, наравно, од Шпицбергена, али сам Северном полу, Кируни и
Норвешкој ближе, збиља, од многих српских писаца, (покојних и живих, а
можда Бог и Случај комедијант удеси и да се Северном полу приближим још
више).
Не, мене не опседа варијација шпицбергеншких глечера, њихова зелена и
плава боја, смарагда и аметиста, као Црњанског. Већ дух тог шведског тла, на
коме је поникао Сведенборг. А он је, претпостављам и надам се у вези са
тишином, усамљеношћу и анђелима. Црњански није писао о
Хиперборејцима, оним митским, античким, он је био опседнут нечим
другим.Апсолутним. Кад сам се искрцао, у заливу који носи име
Магдалене – пише Црњански - а који се сматра најлепшим у том пределу,
мене је задивила, прво велика тишина, која у том поларном пределу влада, а
одмах затим страшна грмљавина тих глечера, који се одроњавају у море.
Они су се испрва огледали у океану, у тишини какву нисам био чуо, дотле,
никада. То је та тишина поларних предела коју сам заволео.
Глечери се, у тој тишини, плаве и зелене, као неке реке драгог камења… (стр.
81. нав. Дела).
Ти глечери су се „отелили“ у обе књиге Црњанског о Хиперборејцима. А не
она трудна Неаполитанка, којој се Црњански поверава побегавши из Рима и
рата на помолу у Абруце (Италија)...
Мене није ни болест ни опоравак покренуо према Северцима, нити легенде
о Хиперборејцима.Нисам лудак и не верујем да ћу, иза пустоши и леда, наћи
неко Сунце. Обећао сам у своје време да путујем до Нарвика и Кируне, и

изгледа да је дошло време да се испуни дато обећање. Јужни део Шведске је
само део предаха, на дугом путу према ирвасима, поларној светлости и
апсолутном...
(среда, 25. октобар 2017 )

ХИПЕРБОРЕЈСКЕ ПРОПОРЦИЈЕ
Овај дрвени џин није један једини; видели смо и неке масивније, које су олује
обориле. Леже на неким сеновитим имањима. Оваквих џинова и камења пуна је
Краљевина Шведска. Има и камених кућа, али више има, чини ми се, оних
дрвених. Каменом Швађенин осигурава обале река, и зида подруме за чување
намирница у зимском периоду. Каменим кућама ватра није апсолутни
непријатељ, али дрвеним може бити понекад. Шведска лежи на језерима, на
камењу; и има толико црногоричиних шума! Нисам доживео пролеће и лето у
Шведској. Михољско лето јесам - и захвалан сам језерима, брезама и камену на
незаборавним сликама. И мом дивном водичу...Понекад ми се чини да камени
блокови који искрсавају успут сјајни од пљускова краткотрајних, сијају као
месечина на планинама и камењарима црногорским...
Уочи наше славе Светог Аранђела, 2017. (Јатаци знају моју адресу!)

ЦИТАТИ И КОМЕНТАРИ
Колико данашњи људи - знају о Хиперборејцима?

...Римски песници, латински класици, свакако су нам, Словенима, туђи?
Зашто би нам били туђи? Људи су свуд људи. Ето, ја, који живим у Риму, ја нисам мислима, овде,
него чак на далеком Северу. Још даље, негде, у поларним крајевима. У Хипербореји. Припремам о
том књигу, али и Вергилија читам, баш зато. Питао сам се: да ли је Вергилије знао Арктик?Да ли је
знао за поларне крајеве, за ледена мора?
Домаћин онда каже, да Римљани нису могли знати више од Црнога мора и обала Црног мора. Ја
тврдим да су знали даље. Вергилије, на пример, ласка цару Августу, да ће, кад умре, седети међу
боговима. Претвориће се у бога океана и покориће му се чак у Туле. А Туле је, у оно време,
означавало, Ферерска острва, или Исланд, или Гренланд. Thule, пише, за Исланд, и на једној
географској карти коју имам. Из године 1581. Шпицберген још није на тој карти. На његовом месту
пише: Ледено море. Вергилије је, знао, да је тамо крај света. Хипербореја. (….)
У сваком случају, пишући о Августу – мецени Вергилија - Светоније, изричито, каже: да су му Скити
слали амбасадоре.
Помислио сам, да су приче о Арктику, о вечном леду, о завејаном Северу, у вечном снегу, морале
бити познате, у том кругу литерата и философа, које је Август – а после њега и Тиберије – био
заволео. (….)
Старији официр поново изражава сумњу.
И он сматра, да је цео антички свет био, само око Средоземног мора.
Не верује да је Вергилије могао ишта чути, о Словенима.
Још мање о Северном полу.
Ја онда тврдим, да сам нашао, у првој књизи Вергилијевих „Георгика“, јасан доказ, да је песник,
знао, да се небеса деле на две сфере, од којих за једну каже, изричито, да је то мрачна зона света,
која се налази у вечном леду.
Каже, латински: glacie concretae!
За небо каже, да се уздиже према Скитији, а спушта се према Либији!Северни пол је, каже, изнад
наших глава!
(….)
Све је у вези, кажем, и Скитија Словена и песници Рима!
Официр се на то смеје и каже да нисам јасан, у том, ко су Хиперборејци?
Ја кажем да признајем, да је то тешко рећи. (….)
За Грке, Хиперборејци беху нека чудновата, али људска бића, која живе у некој ванредној земљи,
иза Арктичког леда.
Под вечним Сунцем!
У вечној радости!
У вечној срећи!
Кћи председника владе, из оне мале балканске земље, каже, на то, да су то разне речи, лудорије,
снови, глупости, уображења!
Да тога нема!
Ни онај млађи, мањи, официр, не верује да је Вергилије могао нешто знати, о Хиперборејцима, то
јест поларним пределима. Хтео је просто да ласка Августу и да га очара тим фразама.

Ја онда кажем, да песник, изричито, каже, да постоји та веза међу народима и земљама. Док у
Италији свиће зора – каже песник – тамо почиње да сја, вечерњача! Ветар нам, каже, доноси олуј,
из Скитије!
Олуј скитски, каже, изричито! Сухе облаке, из којих нема кише. Све нам, каже Вергилије, долази из
тих северних, земаља, Хиперборејаца!…
Милош Црњански: КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА I, Сабрана дела Милоша Црњанског, књ. Седма, Београд,
1966, стр. 162-165

Можда данашњи људи знају о Хиперборејцима онолико колико је знао
Вергилије? Можда, чак, ни толико?
Пре скоро осамдесет година - Црњански је, не крије, опседнут Хиперборејом
и Хиперборејцима. Знао је и показао да људи његовог времена - па и тај круг
људи са којим комуницира пред Други светски рат у Риму - не зна ни колико
Вергилије о Хиперборејцима.
Колико други српски путописци знају о Северњацима?
Колико наш свет, уопште, зна о Арктику?* Антарктику? **
Зар није чудно да су прво откривени Северна и Јужна Америка, Аустралија,
па потом Северни и Јужни пол?
Да ли Хипербореја и Хиперборејци спадају у - како то каже једна од
епизодних јунакиња Црњанскове књиге - сферу лудорија, снова, глупости,
уображења?
Какви су одговори на ова питања? Да ли су дати? И ко их је дао?
______________________
* Најочигледнија разлика која се види на први поглед је у томе што је Арктик море окружено
копном, а Антарктик копно окружено морем. Другим речима, Арктик је регија, поларни круг, док
је Антарктик континент. Арктик је на Северном полу, Антарктик на Јужном; први је на 700 км од
најближег копна, други на 1.300 км; први је на два метра надморске висине, други на 2.835
метара; први 21. јуна обележава средину лета а дан му траје 24 часа, други истог дана обележава
средину зиме а ноћ му траје 24 часа; први 21. децембра обележава средину зиме а ноћ му траје 24
часа, други 21. децембра обележава средину лета а дан му траје 24 часа.
На првом не постоји стуб који обележава пол јер би одлелујао после неколико сати, на другом
постоји мада се помери 10 метара годишње; на Арктику су температуре од +5 до -43 степена
Целзијуса, на Антарктику од -13,5 до -62 степена Целзијуса.
Северни пол се налази неких 700 километара северно од северне тачке Гренланда, најближег
копна. На том месту, Арктички океан је дубок 4.261 метар и окован је вечним ледом који се
непрестано помера, некад брзином пужа а некад брзином којом се креће човек када пусти корак.
Особа која стоји на Северном полу налази се 30-200 цм изнад нивоа мора.
Јужни пол се налази на огромној леденој плочи на Источном Антарктику на висини од 2.835
метара надморске висине, неких 1.300 километара далеко од некадашњег Залива китова, где се
налази најближе отворено море. Лед је у тој тачки дебео 2.700 метара, што значи да иде од врха

па скоро до нивоа мора због чега притиска стеновито тло на Земљин омотач. Постоји у близини
церемонијални стуб који обележава Јужни пол, а који се сваког 1. јануара подешава пошто се
помера.
Оба пола имају пет месеци дневне светлости, затим месец дана сумрака, затим пет месеци ноћи,
затим месец дана сумрака. Онда све из почетка. Такође, на Северном полу Сунце је непрестано
изнад линије хоризонта од пролећне до јесење равнодневнице, да би у другом делу година било
испод линије; на Јужном полу је обрнуто.
…
Арктик је топлији од Антарктика из два главна разлога: 1) ефекта мора чија температура не пада
испод -2 степена Целзијуса тако да је цела регија релативно топла иако је море прекривено
ледом, и 2)Антарктик је највиши од свих континената са просечном висином од 2.300 метара, што
је двоструко више од просечне висине Азије и три до шест пута више од других континената
(температура пада са повећањем висине стопом од 1 степена Целзијуса на сваких 100 метара).
Још један разлог због којег је Антарктик хладнији од Арктика су циркумполарни ветрови и струје
који круже око овог континента и временске околности држе на једном месту, док се на Арктику
временске околности преливају са њега ка југу али и са југа ка њему.
...тешко је рећи колико је ниска температура у обе ове регије јер се ситуација разликује од области
до области у њима. Током јануара, на Северном полу, температуре варирају од -26 степени до -43,
док се током зиме на Јужном оне крећу од -55 до -62. Најнижа забележена температура на Земљи
икада била је -89,2 степена Целзијуса, што се десило 21. јула 1983. године у совјетској бази код
Јужног геомагнетског пола на Антарктику.
Највиша забележена температура на Северном полу била је +5 степени Целзијуса, док је најнижа
забележена на Јужном била -13.5 степени. Другим речима, спремајте купаће костиме и правац на
Северни пол.
БИЉНИ СВЕТ .- Арктик га је крцат, и углавном га карактерише оно што расте у тундрама, огромној
регији без дрвећа која заузима површину од око 11,5 милиона квадратних километара и испод
које се налази вечито залеђени слој земље. Iма ниског грмља, шаша, траве, маховине и
копитњака, и разноликог алпског цвећа и лишајева. Свеукупно, на Арктику постоји око 1.700
различитих врста биљака.
ЖIВОТИЊСКО ЦАРСТВО . - На Арктику живи велики број животиња: ирваси, муфлони, леминзи,
арктички зечеви, снежне сове, веверице, арктичке лисице и поларни медведи су само неке од
њих. Пошто је Арктик део копнених маса Европе, Азије и Северне Америке, ове животиње могу да
мигрирају на југ током зиме и да се враћају лети. Постоји и много морских животиња као што су
моржеви, разне врсте фока, нарвали и китови, којих додуше има мање данас него пре, због лова.
Највећа животиња са сталним боравиштем на Антарктику је један инсект, конкретно бескрилна
мушица латинског имена Belgica antarctica чија је дужина мања од 1,2 цм. Нема инсеката са
крилима.
Међутим има много великих животиња које повремено живе на Антарктику или добар део живота
проведу на њему: много различитих врста пингвина и фока (међу њима је и фока ракојед, наводно
најбројнији сисар на Земљи после човека). Ту је и много различитих птица попут албатроса.
Карактеристично за Антарктик је то што постоје области где је густина насељености животиња
невероватна, а све због одсуства људи који би их убијали.
ЉУДИ. - Постоји много урођеничких група које живе око Арктика: Инуити, Чукчи, Лапонци, Јупики,
Инупики и тако даље. Они су номади, ловци-скупљачи, мада пре ловци него скупљачи; неки, попут
Лапонаца, баве се и сточарством, будући да одгајају велика крда ирваса. Постоје и градови, попут
Мурманска у Русији који је највећи са 325.000 житеља; свеукупно Арктик има око четири милиона

сталних становника. Једна од највећих разлика између Арктика и Антарктика је стога управо
у људском присуству. На овом потоњем никада није постојала урођеничка заједница, нико га чак
није ни видео до 1820. године, нико није крочио на њега до две године касније, а до 1898. нико
није провео на њему целу годину.
Арктик долази од грчке речи "арктикос" што значи "у близини медведа, северно"; "арктос" је
медвед, а не мисли се на животињу него на сазвежђе или Великог или Малог Медведа. Антарктик
долази од грчке сложенице "антарктике" што значи "супротно од Арктика, супротно од севера". =
извор: Телеграф
... Хипербореја је представљала златно доба поларне цивилизације и спиритуалности; човечанство
није настало од мајмуна, већ је постепено дееволуирало у тренутни облик како се физички и
спиритуално удаљавало од своје северне домовине.
Роберт Шаро је први повезао Хиперборејце са древном астронаутском расом „веома великих
белих људи“ који су одабрали „најмање топло подручје на Земљи јер је поседовало климу
приближну оној коју су поседовали на својој планети“.
Као што је Платон поменуо египатску легенду о потопљеном острву Атлантида, тако је и грчки
историчар Херодот поменуо египатску легенду о континенту Хипербореја на далеком северу.
Прича се да је, када је лед уништио ову древну земљу, народ Хипербореје мигрирао на југ.
Шведски аутор, Олаф Рудбек је 1679. године навео да су Хиперборејци у ствари исто што и протоАтлантиђани, рекавши да насељавају северни пол.
Према грчкој митологији, народ Хиперборејаца живео је у земљи „иза северног ветра“.
Грци су сматрали да је Бореја, бог северног ветра, живео у Тракији, чиме је Хипербореја означена
као регион који се налази далеко у смеру северно од Тракије.
Херодот је забележио да су три извора поменула Хиперборејце, укључујући Хесиода и Хомера.
Ова земља је описана као савршена, уз сунце које сија 24 часа дневно, што указује на локацију у
оквиру арктичког круга. Како наводи грчки песник Пиндар:
„Муза никад није одсутна: чују се лире и флауте док девојке певају. Ни болести ни старости у
њиховој светој крви нема; далеко од рада и борбе они живе“.
Заједно са Тулеом, Хипербореја је била једна од неколико непознатих земаља за Грке и Римљане,
у којој су, према Плинију, Пиндару и Херодоту, али и Виргилу и Цицерону, живели људи од по
хиљаду година у потпуној срећи.
Хекатеј из Абдере прикупио је све приче о Хиперборејцима у 4. веку пре нове ере и објавио
подужу студију о њима која је, нажалост, уништена, али ју је забележио Диодор Сикулус:
„У регионима изван земље Келта у океану лежи острво попут Сицилије. Ово острво, наводи се,
налази се на северу и насељавају га Хиперборејци који се тако називају јер им се домовина налази
прилично далеко од тачке где северни ветар (Бореја) дува; острво је и плодно и продуктивно за
све усеве и поседује умерену климу“.
Хекатеј из Абдере је такође написао да су Хиперборејци поседовали „кружни храм“ на свом
острву, а неки учењаци су покушали да докажу да је то у ствари Стоунхенџ.
Птоломеј и Маркијан из Хераклије рекли су да се Хипербореја налази у Северном мору које су они
назвали „Хиперборејски океан“.
Такође, сунце је излазило и залазило само једном годишње у Хипербореји, што указује на то да се
она налазила у арктичком кругу или у арктичким поларним регионима.
Стари Хелени су сматрали да је један од дванаест олимпских богова, Аполон, био веома поштован
међу Хиперборејцима. Чак је и проводио зиме са њима.
Древни грчки писац Теопомп је у свом делу Филипика рекао да је Хипербореју планирала да
освоји велика раса војника са другог острва (неки наводе Атлантиду).

Прича се да је план напуштен јер су војници схватили да су Хиперборејци надмоћнији и да су
најблагословљенији од свих људи. Ову необичну причу, коју многи сматрају митом, забележио је
Елијан (Вариа Хисториа).
Грчка легенда тврди да су Бореаде, потомци Бореје и снежне нимфе Хионе, основале прву
теократску монархију на Хипербореји. Ова легенда је пронађена у записима Елијана:
„Овај Бог (Аполон) за свештенике има синове Бореје и Хионе високе око 3 метра“.
За Бореаде се зато сматрало да су то били џиновски краљеви високи око 3 метра, који су владали
Хиперборејом.
Елијус Херодијанус је у 3. веку написао да су митски Аримаспи изгледали физички као
Хиперборејци (Де Просодиа Цатхолица, 1. 114), а Стефан Византијски је у 6. веку написао исто то
(Етхница, 118. 16). Древни песник Калимах је навео да су Аримаспи имали лепу косу.
Када им је представљена класична грчко-романска култура Медитерана, северни Европљани
(Скандинавци), поистоветили су се са Хиперборејцима.
„Бог дима – Путовање у шупљину Земље“, представља причу у којој један Норвежанин, Олаф
Јансен и његов отац одлазе на пут чамцем у унутрашњост Земље, преко глечера у северном
поларном региону.
Олаф Јансен је рођен 1811. године и имао је 19 година када је кренуо на то судбоносно путовање
са својим оцем негде између априла и јуна 1829. године. Када су дошли до земље Франца Јожефа,
ово двоје су одлучили да наставе још даље како би пронашли земљу „Одабраних“.
Након што су избегли опасну олују и ледене брегове, пловили су мирно још једанаест дана,
крећући се све време у правцу севера.
Пар дана касније дошли су до обала моћне реке која их је десет дана носила у унутрашњост
копна, где су стигли око 1. септембра. Искрцали су се на песковиту плажу где их је поздравило
шест џиновских људи.
Према речима Олафовог оца, људи су имали дивне, огромне куће, украшене златом, које је тамо
било уобичајен метал. Главно занимање је била пољопривреда, поседовали су винограде и
узгајали житарице.
Поврће и воће било је сочно, огромно и невероватно укусно. Дрвећа, шуме и животиње су такође
били огромни, а ваздух је био оснажујућ.
Џон Г. Бенет написао је рад на тему „Хиперборејско порекло индоевропске културе“ у којем је
навео да се домовина Индоевропљана налазила далеко на северу.
Ову идеју је пре њега дао Бал Гангадар Тилак у свом делу „Арктички дом Веда“ (1903. године), али
и аустроугарски етнолог Карл Пенка (Порекло Аријеваца, 1883.).
Х.П. Блавацки, Рене Гињон и Јулије Евола су такође веровали да човечанство води порекло од
Хиперборејаца.
Хипербореја је представљала златно доба поларне цивилизације и спиритуалности; човечанство
није настало од мајмуна, већ је постепено дееволуирало у тренутни облик како се физички и
спиритуално удаљавало од своје северне домовине.
Роберт Шаро је први повезао Хиперборејце са древном астронаутском расом „веома великих
белих људи“ који су одабрали „најмање топло подручје на Земљи јер је поседовало климу
приближну оној коју су поседовали на својој планети“.
Платон: „Сећате се само једног потопа, мада их је било много… Ви и ваши грађани потомци сте
преживелих, али не знате ништа о томе јер претходне генерације нису оставиле писане трагове“.
„Промена у излажењу и постављању Сунца и других небеских тела, како су некада залазили тамо
где сада излазе и како су некада излазили тамо где сада залазе…“
„Од свих промена које се одвијају на небу, овај преокрет је највећи и најкомплетнији… У то време
дошло је до великог уништења животиња, а само мали број људи је преживео“ – Платон (Критија,
360. година пре нове ере). -= извор: Webtribune.rs

ШПИЦБЕРГЕН, ХИПЕРБОРЕЈЦИ, И ПУТ НА
СЕВЕРНИ ПОЛ ЈЕДНЕ СРПКИЊЕ,
или
ИЗМЕЂУ ШПИЦБЕРГЕНА И КИРУНЕ И
НАРВИКА
...Доле, у подруму, све је као у некој причи. Док напољу буде горео Рим — људи, жене, деца, као
у Варшави (гледали смо то, тих дана, у биоскоиу, који се звао „Quirineta"), ту, доле, биће
тишина и мир. Моћи ће да слуша музику. са плоча, да чита, на том плаврм дивану од велура.
Фали јој, кажем,. само још неки Ромео, уз танго.Она ме гледа неким мутним, дугим, погледом.Не
знаш, Србине, Бугарску — каже. За то је потребна трава, висока, у пољу.Искрена љубав, а
не Ромео. Она намерава, каже, да остане вернау браку. А кад би јој се и десило оно друго,
морало би битиу пољу. Где би могла да се истутњи. — Не знаш, Србине, каква је Бугарка.Она се
смеје и точи нам у чаше талијански мараскино.Њен муж је ганерал.Да причам, каже, чула је
да лепо причам о Исланду.Ја онда причам о Иеланду, како је тамо, а она ме слуша пажљиво.
Посматра ме тим мутним, тамним, погледом. Видим да су јој се свидели, нарочито,ти, мали,
чупави, исландски, пони, које сам на Исланду узјахао. — У ствари — кажем јој — ја и не живим
у Риму, него боравим стално, ових дана, у сећању, на Исланду и Шпицбергену.Зато — каже —
Србине, братко, јер си се смрти уплашио.Нисам — кажем јој стидљиво — него сам се сетио
како тамо, на Северу, зима траје осам месеца. А ми у Италији живимо у вечном пролећу. —
Може ли да замисли, како се тамо морају обрадовати, пролећу, ти мали чупави неуморни
коњићи? Предели се,скоро целе године, налазе у магли. На њих, месецима, падају страшне кише.
Све је каткад завејано. А онда дође то кратко лето. Сунце ие залази ни ноћу.Нема цвећа тамо,
али је тундра, као цветни ћилим, ситан модар.Дођи, Србине — каже она — у Бугарску, да
видиш како тамо руже цвате. Ја јој причам како је на Исланду и ноћу видно, како је све, што
се види, бистро и плаво. Како се страшни водопади сливају. Како над човеком непрестано неки
дивни облаци путују. А са човеком иду и ти мали, дурашни коњи. Главати су, као нека митолошка
бића. А постали су пролетери на Шпицбергену — вуку рударска колица у угљенокопу. То су били
најбољи пријатељи човеку. Не губе иикад оријентацију...
Милош Црњански, КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА, I. – Сабрана дела, књ. 7, стр. 54-55. –
Београд, 1966. Просвета – Београд, Матица Српска – Нови Сад, Младост – Загреб, Свјетлост
– Сарајево...
*
Поштовани Ево да завршим што сам почела. Олуја се смирила, лака магла је прекрила моје мисли,
осећаје...све то што сам веровала да је живот.И јесте. Али живот није само такав, свакакав је...па
сам (већ одавно) одлучила да још једном, али овога пута сама, возим до северног пола....јел у мојим
мислима, жељама, вери....Бог баш ту живи!. Идем се сакрити за неко време
испод његовога скута....да би очистила душу и мисли моје...да бих се
вратила животу који треба да живим до краја. Припрема ће бити надам се
брза....морам само моја кола да спремим...нове гуме, да мењам уље,
контролишем кочнице и брисаче....јел то је најважније....друго све може

да се среди на путу. Иначе много мени и мом кучету, мом малом Анђелу, и
не треба. Све се може успут добити.
Ако то желите, послаћу вам неку слику или неки догађај са овога дугог
пута....за ваше новине. Желим ти сву срећу овога света....
А тај шубарасти чаробни брежуљак? онај са шљивама које се нису примиле твом покојном оцу, које
су тек ове године родиле? Тај брежуљак са фазанима, и славујима??? Дао Бог да нешто лепо ту
направиш, ја видим тај зарасли, чаробни брежуљак сада преда мном.....жао ми је што никада нисам
видела славуја, а код тебе је чак улетео у собу....знаш ли ти колико ти имаш среће? такве среће
имају само добри, племенити људи.....А емигрирати ? за то нема времена, и буди сретан да
ниси емиргрирао,...

(одломак из једног писма пристиглог крајем октобра 2016. Из Шведске)
*

У нашим годинама, та повремена стања депресије као да су пројектована,
откуд знам? Али то пролази, ако човек одржава своју кондицију, душевну и
психичку, ако ради, ако се нечим занима, рекао бих. Није рецепт, не
препоручујем. Мене ужасава будућност која долази, природно, будућност
моје деце, па онда и све друге деце на свету, али опет - и они се морају
борити и доносити боље одлуке....
Ево вама прво шаљем вест, тј. један одабран чланак, који сам ископао
читајући старе бројеве "Књижевне речи", које имам неукоричене у свом
Документационом центру у Мишљеновцу, селу где сам иначе рођен, и где
повремено боравим, кад ми је тешко, кад живот на мене навали
неподношљиву тежину. Видећете већ доле. Ко се сећа више те пок.
Госпође Мирославе Дамњановић, која је напустила овај свет 1982, помажући
многе бескућнике уметнике? Ето неко се сети, а сада ће знати много живих
људи на свету, бог јој дао место у рајском насељу. То објављујем на новој
страници Исечци - АСПЕКТ, коју сам покренуо ових дана, и која може постати
врло занимљива временом. Наша дневна и књижевна периодика уопште
нису истраживане, можда подстакнем истраживања и овидљавања
временом, јер ја сам поред писца и нека врста терача, подупирача, откуд
знам? Ево прво вама, или можда боље Теби ово шаљем, па онда ћу
публиковати.
Свако добро, здравље и бодрост на првом месту...
*

Навео сам одломак из писма, од прошле године, - у параграфу изнад
преходног пасуса. Био сам ипресиониран: једна Српкиња креће на дуг пут
према Кируни; прва се усуђује на тако далеки и не баш једноставан пут после
Исидоре Секулић и Милоша Црњанског. Тако је почела да се успоставља нека

неухватљива нит између Северног пола, тога путовања, и писама и
фотографија, која су ми редовно стизала са тог путовања - трагања за
Апсолутним. И тако дописујући се, сазнао сам, да су и њен рођени отац и
стриц завршили на крајњем северу 1943. године, када су их као младиће
Немци ухватили за време полицијског часа у Београду и отправили на далеки
север, у логор, где су ипак преживели. Црњански је имао своје разлоге за мит
о Шпицбергену, Исидора Секулић је имала своје мотиве, а ево и ова
Српкиња, уметнички фотограф, поред трагања за Апсолутом, имала је и други
сасвим лични породични разлог...
Каква је веза између Шпицбергена, Исланда, Норвешке и Кируне и Нарвика?
И оног шубарастог брежуљка на Вратима Звижда, који је од летос у
поседу звишких Лукића? Недокучива, неизрецива, необјашњива.
Откуд одједном тај Северни Анђео, после смрти моје друге жене –
бесмислене, апсурдне и трагичне? Ко то зна? Можда само Бог, Дјева Марија,
и Света Петка, наша заштитница?
Да ли је дошло време да пакујем кофере и да кренем на Северни Пол, макар
му се приближио на хиљаду километара? Ако се одлучим и кренем,макар
као Болани Дојчин, знам да ћу понети две споменуте Црњанскове књиге, као
талисмане, и бележницу, како бих понешто и забележио на том далеком
путу, као покојни Михаило Петровић Алас, који је читавог живота предузимао
далека путовања. Ја свих ових година свога живота, као да сам био прибоден
рајсанглом за Београд и Звижд, нисам мрдао даље од Сегедина, Беча, Трста.
Да би се тако далеко путовало, потребно је и знање језика, и новац. Што је у
мом животу увек било дефицитарна ставка (на жалост). Моје најуспешније
књиге, пре свега – романи, упркос похвалама, студијама, нису
прештампавани, као ни моје књиге есеја, антологије; тако да сам,као
професор књижевности у пензији – да будем отворен – једва издржавао себе
и два своја незапослена сина (трговца и стоматолога). Далека путовања су
била нека врста фатаморгана, а посебно Северни Пол. Али, ето, можда је
дошло време, да ипак путујем и видим та чудеса поларних ноћи, и чујем рику
ирваса тамо према Кируни?...
Човек снује, а Бог одређује! Ако ми је суђено, поћићу једнога дана тим
путевима којима је мали број српских писаца у прошлости пролазио, у
трагању за Апсолутним (рекао бих). Црњански пише да Швеђани
воле кафане, и Данци – то је био Црњансков први утисак када је стигао у
Есбјерг.Око жуто и црвено офарбаних кафана, стајали су беспослени
младићи, који су, по годинама старости, били још деца.А «Caffe Greco“, у

Риму, пун је огледала и црвеном кадифом пресвучених фотеља, са
посетиоцима из Данске и Шведске. Не привлачи ме, међутим, та врста
посетилаца, која се данас тамо скупља. Седим тамо, међу сенкама, оних,
који су давно отишли из «Caffe Greco“. Ибзен, Гогољ, Еленшлагер, Ингеман,
Карстен, Хаух, Кристијан Винтер, Андерсен, Палудан, Торвалдсен.
Где сам скупио сва та имена? Зашто ме тај свет занима......
Љубав према онима који су нам далеко, тражи од нас врло мало. Не
читам ни ја те поете, нити о тим сликарима, и скулпторима,као мољац,
да бих о њима писао студије, него зато, што су они отишли у подземни
свет и претворили се у сени, на дну језера Аверно. Доста ми је да о њима
чујем два-три податка....“
Тако пише Црњански (Код Хиперборејаца, II стр. 54 -55). Мој потенцијални
водич.
На то путовање на Северни Пол, можда је боље било да крене мој старији
син, доктор стоматологије Мита Лукић, који се потрудио ишчекујући посао у
Србији, да научи шведски језик. Ја никад нисам ни помишљао да га учим,
иако ме је син убеђивао и показивао да има сличности између немачког и
шведског, који сам пре више од десетак година факултативно учио. Али, да
се ја не мешам у божје и судбинске послове.
Треба послушати мог потенцијалног водича, коме један млади Швеђанин
каже „да они, у Риму, имају много лепше и веселије друштво. Зашто
избегавам њихово? Зашто ме занима само Ибзен?“ (стр. 56.нав. дела)
(...)
(Уторак, 10. Октобар 2017)

КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА
«Кад желим да отерам мисли од себе, о ономе што ме у овом рату чека, ја се
у Риму враћам, често, у мислима, у место Рокаразо, а одлазим и у Данску, и
Норвешку, и Шведску, па и на Шпицберген, у сећању», пише Милош
Црњански, у првој књизи књиге КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА I. (стр. 92) Читајући то
поглавље («ДУРО. ДУРО, ДУРО...»), други или трећи пут (после дужег
времена) у Шведској, уочи поласка на Северни пол, посматрам карту света на
мом радном столу, и одједном, помишљам и на наш, лукићски,
балкански «Салаш Севераца», тамо у далеком Звижду. Помишљам на Север
уопште, као страну света, постављам лењир преко карте, вертикално, у
правцу упоредника дужине север-југ, али тако да лењир лежи и преко онога
што некад беше Југославија, односно Србија. Изненађен сам околношћу да
на једном од упоредника планете Земље леже и Шпицберген, Шведска и
Норвешка, Пољска, Србија, Румунија, Грчка, Медитеран, Либија, Ангола,
Намибија, Јужно Афричка Унија… И ја се у мислима враћам, не Београду, него
свом родном месту, тј. «Салашу Севераца». Замишљам трешње на
Главичици, зреле, и траву до појаса кроз коју ходам према трешњама. Ходам
по сећању, као по опалим цветовима белог багрема, налик на месечину. И ја
се приближавам оним годинама (које је имао Црњански кад је писао своју
споменуту књигу, коју сада тумаче и читају као роман). Црњански је, у једном
тренутку, у сећањима, у «вароши Рондерс», у једном од хотела, гледа
шпанске играче, из Севиље, тј. један пар и пита се, «откуд та веза између
Данске и Севиље, и мене? Сећам се и Севиље. А сасвим неочекивано, сећање
ме одводи пред преисторијске натписе у Данској, које сам проучавао у
Рандерсу, то вече. То су руне*. Мени — као и толикима — неразумљиве...»
Данске су му, руне, пише - «неразумљиве»; словенске** и не спомиње. У
својим «проучавањима» руна, Црњански је, увидео да је «читав један велики
део старије, данске, литературе «, латински, и писац признаје — да о рунама
упркос својим проучавањима једва да ишта зна. Па, каква су то онда,
проучавања? Знање страних језика, као да му није било од неке нарочите
помоћи, када је реч о рунама, а посебно о словенским.
Црњански je знаo за Перуна, Дажбога, за словенска предања и легенде и
словенску стару веру...Али Црњански — по природи ствари — није могао да
чита оригиналне Сањтије Перунове Веде (Књига Перунове Мудрости) једно

од најстаријих словенско-аријских светих предања, које су сачували жреци –
чувари древноруске инглистичке цркве православних старовераца- инглинга.
Јер у том тренутку оне нису познате, ни доступне писцу…
Имам срећу да могу да читам ту књигу, која Црњанском није била ни позната
ни доступна (десето издање Књиге Перунове Мудрости*** ); овде у
Шведској…
Читајући, сазнајем толико тога. Целокупне Сањтије Перунове Веде састоје се
из девет кругова. Сваки круг приповеда о једном од девет дана, током којих
су народи Расе Велике у иријском граду Асгарду ****, разговарали са Богом
Перуном.
Иријски Асгард (подигнут је године 5028 после Великог пресељења из
Даарије (104 778. године п.н.е.). На његовом месту сада се налази савремени
град Омск, такође на ушћу река Ом и Иртиш, чије је старословенско име
Ириј. *****
Асгард Свејски, пак, изгорео је, како кажу, а на његовом згаришту је
подигнута Упсала.Клима у Упсали је континентална са утицајем мора и
крајњих огранака Голфске струје. Стога су зиме блаже, а лета свежија у
односу на дату географску ширину. Воде: Упсала се образовала у
унутрашњости, а Балтичко море је удаљено око 70 км ка истоку. Град лежи
на реци Фирис, која дели град на западни и источни део. Око града има низ
малих језера. Подручје Упсале било је насељено још у време праисторије.
Верује се да је током раног средњег века овде било седиште паганске вере
(Упсалски храм) тадашњих Нордијаца, предака данашњих Швеђана. Прво
стално насеље на датом подручју спомиње се 1164. године, када се ту
успоставља епископија. Оно се налази неколико километера северније, док
је на месту данашњег града било пристаниште епископије. Значај трговине и
каснији пожари довели су до премештања седишта на данашње место1274.
године.
Кроз који дан прошишаћемо крај Упсале на путу према Северном полу
(можда је боље било да смо у касно пролеће кренули према Кируни и
Нарвику, а не пред крај године, уочи почетка северне поларне ноћи која
траје скоро шест месеци!). Али, Северни Анђео нас је повео сада...

Када овај увод буде стигао да већине искрених пријатеља „Спектра“ и
„Заветина“ уопште, ми ћемо бити на том далеком путу према крајњем
Северу, можда пред чудима и фатаморганама поларних ноћи и фијука
ветрова, рике ирваса?
Дотле, „Спектар“ ће на скоро месец дана бити опет јаван, доступан (нека
врста новогодишњег, празничног поклона пре свега упућен онима који су
нам писали последњих месеци са разних страна, жалећи што је постао
приватна локација).
Hillared, Шведска, 2017. 8. децембра (по старом православном српском календару 7526....)

__
* Словенско писмо (такође словенске руне[1], руница[2]) је претпостављено писмо које је
постојало у временима пре покрштавања Словена и осмишљавања глагољице и ћирилице.
Изворни споменици на овом писму нису сачувани, већ само сведочанства о његовом
постојању. - Ибн Фадлан, арапски изасланик у Волшку Бугарску (на територији данашње
Русије) 922. године, пише о нарави и обичајима Руса. После обредног спаљивања
покојника, саплеменици би на дрвету беле тополе или брезе „написали име (умрлог) мужа

и име цара Руса и удаљили се“.[4] Други средњовековни извор, Титмар Мерзебуршки,
описујући словенски пагански храм на острву Рујан, примећује да су на киповима урезана
њихова имена ("singulis nominibus insculptis").[5]
Средњовековно панонско житије Константина Филозофа бележи да су Словени већ били
писмени у време његове мисије: „током мисије на Криму 860. њему
показаше јеванђеље и псалме написане руским писменима [...] Константин саопштава да
их никада раније није видео, али да их је научио изненађујуће брзо“.[6]
**Једно од последњих великих словенских паганских светилишта, посвећено
богу Световиду на острву Рујан (Риген), су уништили и опљачкали Данци 1168. године,
пошто су заузели и запалили град Аркону у којој се светилиште налазило. Аркона је била
верски и политички центар словенскекнежевине на Ригену, у раном средњем веку. Острво
је тада било познато као острво Рујан, по словенском племену Рујани. Храм је био
посвећен богу Световиду, који је представљан са четири главе. Ту се налазило важно
пророчиште у коме се одлучивало о миру и рату. Аркону је уништила данска војска
(краљ Валдемар I и бискуп Абсалон од Роскилдеа). После тога, становништву је
наметнуто хришћанство. Тиме је процес покрштавања Западних Словена, и Словена
уопште, углавном био завршен.
*** «Оригиналне Сањтије само се наизглед могу назвати књигом, јер су то
заправо плоче од племенитог, нерђајућег метала исписане древним х'Аријским
рунама. Древне руне нису слова, а ни хијероглифи онако како их данас схватамо.
Руне – то су тајни ликови који носе у себи огромну количину древних знања. Та
стара рунска форма писма није ишчезла у дубини минулих векова и миленијума
попут других древних алфабета, азбука и буквица. Она је за жреце древноруске
инглистичке цркве православних старовераца – инглинга и даље основни облик
писма. У стара времена, х'Аријска руника послужила је као темељ за изградњу
различитих упрошћених облика писма: древног санскрта, черт и резов црта и
разреза, деванагари писма, англо-саксонске и гремано-скандинавске рунике, и
многих других. Х'Аријски рунски облик писма се предаје на духовним семинарима
древноруске инглистичке цркве православних старовераца-инглинга, како би се
сачувао и даље, за наше потомке, и како древна мудрост не би замрла у безвремену,
већ да би се и у будуће предавала с поколења у поколење.
Да би се замислило како Сањтије изгледају, треба имати у виду да се свака
Сањтија састоји од 16 шлока. Свака шлока садржи 9 редова, а у сваком реду под
једном цртом, која се зове поднебесница, исцртано је по 16 руна. На свакој плочи су
по 4 шлоке, по две са сваке стране. Девет Сањтија на 36 плоча састављају Један
Круг, и те плоче, које садрже укупно 144 шлока, повезане су помоћу три алке које
симболизују три света: Јаву (свет људи), Наву (свет духова и душа предака) и
Праву (светли свет словенско-аријских богова). Девет кругова Сањтија, који
садрже 1296 шлока, или 11664 редова, или 186624 међусобно дејствујућих
х'Аријских руна, сачињавају смислени ликовни зборник који се од најдревнијих
времена назива - ВЕДА, или, ако користимо латински облик – ЕДДА.
Сањтије су писане у форми дијалога а записане су пре око 40 000 година. У
Првом Кругу прича се о заповестима које је народима Велике Расе и Небеског Рода
дао бог Перун; о догађајима који предстоје у будућности, у току Свароговог Круга
и Деведесет Девет Кругова Живота, т.ј. током 40176 година, и много о чему
другом.
Први превод на савремени руски језик, са х'Аријске каруне (древног х'Аријског
језика) начинили су словенски жреци у Звезданом Храму, године 7452. од стварања

света, што одговара 106722. години од оснивања Иријског Асгарда (т.ј. 1944.
години од Христовог рођења), а ради поново установљених словенско-аријских и
родовских општина на територији Беловодја или, како се каже у Сањтијама, на
Светој Земљи Расе (територија од Урала до Бајкала и од Северног океана до
монголског Алтаја). То је учињено и стога што су у првим деценијама совјетске
власти, а приликом уништавања словенских општина, без трага ишчезле многе
древнословенске ведске књиге, Харате и Сањтије древних Богова, до тада чуване у
словенским и родовским општинама Беловодја.
Назив Беловодје настао је од древног назива реке Иртиш (савремено: Иртиш
– Ириј тишајшиј). У древном х'Аријском језику постоји руна Ириј, чије је ликовно
значење – бела, чиста вода.
При преводу није коришћена совјетска форма писма и ортографије, већ
руска, којом је у 20-30 годинама ХХ века од Христовог рођења исказиван наш
родни сликовни језик. Многе речи су дате у својој првобитној основи, јер ни у
руском, а поготово не у совјетском језику нема аналога датим речима и ликовима.
У првих седам издања (1944, 1950, 1956, 1963, 1968, 1973, 1980 године) био
је укључен само Први Круг „Сањтије Перунове Веде“, а та су издања штампана у
малом тиражу и била дистибуирана углавном по општинама древноруске цркве
Православних старовераца-инглинга. Део тиража издања из 1968. године приликом
транспорта су запленили надлежни органи и он је „захваљујући томе“ доспео у
разне државне и обласне архиве.
Осмо издање појавило се године 7500 (1992. г. н.е.), након што је код
правосудних органа регистрован највиши руководећи орган древноруске цркве –
Орден Мисије „Џива – Храм Инглије“. То издање се појавило у библиотекама града
Омска, а и у библиотекама неколицине високошколских установа. На основу њега
студенти пишу реферате и семинарске радове о древној вери Словена и Аријаца.
Девето издање појавило се 7507. године (1999 г.н.е.) – оно је заправо
представљало почетак серије „Словенско-аријске веде“ у коју су укључени и
проширена верзија првог превода Првог Круга „Сањтије Перунове Веде“ и превод
„Саге о Инглинзима“, у редакцији Патер Дија оца Александра (Хињевич А. Ј.), са
његовим коментарима о оба текста, као и другим прилозима.
Ново, десето издање „Словенско-аријских Веда“ (друго за општу употребу)
такође садржи проширену верзију првог превода „Сањтије Перунове Веде“ и „Саге
о Инглинзима“, с коментарима на оба текста, и исправком штампарских грашака,
које су се појавиле услед некомпатибилности рачунарских фонтова. Осим тога, у ту
Књигу је уметнуто и неколико допуна и измена.
Прилози садрже различита кратка обавештења о Древној вери прапредака –
инглизму. И то издање, као и претходно, намењено је новообновљеним словенскоаријским општинама, као и свима онима који су одлучили да се дотакну тајни
Древне мудрости.
У преводу Првог Круга „Сањтија Перунове веде“ учествовало је неколико
Жрецова, и зато се звук Сањтија може учинити разноликим, али им је сачуван
неизмењен смисао. У овом издању није потпуно растумачена свака руна, стих или
шлока, јер сва објашњења могу да дају само Жреци или Капени-Инглинзи, т.ј.
Чувари Древне Мудрости у словенско-аријским храмовима и светилиштима,
Потпуни превод са опсежним тумачењима захтевао би много томова, а осим тога,
много тога из Древне Мудрости не треба откривати слугама света Таме...
Коментари за најнеразумљивија места у „Сањтијама Перунове Веде“ и
„Саги о Инглинзима“ сачинио је Патер Дијем Александар, поглавар древноруске
инглистичке цркве православних старовераца – Инглинга.
У тексту, три тачке или редови сачињени од тачака означавају да се на тим

местима налази информација коју је још рано давати у откривеном облику, јер
знања, намењена служењу Добру и Правди не треба искористити на Зло...
Тренутно, Жреци древноруске цркве преводе Други Круг. Надамо се да ћете
се у деветој књизи серије „Словенско-аријске Веде“ упознати са наставком
„Сањтија Перунове Веде“.
Црквено издаваштво
„Асгард“ 7510 (2001г.)
**** У древној историји помињу се четири земаљска града која су се називала Асгард:
Асгард Дааријски, који се налазио на врху планине Мира (света) (Меру), на светој земљи
Аддрији, на Северном континенту који је потонуо у море; Асгард Иријски, о коме смо
напред говорили; Асгард Согдијски, који се налазио у Малој Азији (В. Шчербаков сматра
да је то град Ниса), у Согдијани, јединственој држави која је пружила достојан отпор
војскама Александра Македноског; Асгард Свејски, који се налазио на територији
Скандинавије. После великог пожара, у коме је тај Асгард изгорео, на његовом месту
изграђен је нови град који је добио назив Упсала.
У граду Богова, у Иријском Асгарду, / на ушћу светих река Ирија и Оме налазио се и
Велики Храм Инглије – Храм Праогња. О том Великом Храму сачувано је сећање и у
другом светом предању „Саге о Инглинзима“ које се чува на Исланду, а ево шта оно
каже: „Држава у Азији, источно од Танаквисља назива се земљом или пребивалиштем
Аса, а њена престоница се називала Асгард. Тамо је управљао онај који се звао Один.
Тамо је био Велики Храм...“ (Сага о Инглинзима)
***** Иријски Асгард разрушили су Џунгари године 7038 од Стварања света (1530. г. н.е.).
Сто тридесет година након тога руски историчар и картограф Семјон Ремезов, који је
састављао карту Сибира боравио је на месту разрушеног Асгарда и одатле упутио писмо
цару Алексеју Михајловичу Романову да је неопходно обновити разрушени град на ушћу
Оме и Иртиша. То исто је напоменуо и на 21. листу свог „Атласа Сибира“ који се појавио
тек за време Петра I, године 7204 (1696 г). Године 7224. (1716),
пуних 20 година после издавања „Атласа Сибира“ Семјона Ремезова, по указу императора
Петра I, на ушћу Оме и Иртиша подигнута је Омска тврђава која је касније постала град
Омск….

Црњански, из једног другог,
неочекиваног, угла
***

Одлазећи кући ја онда размишљам, и даље, о тој жудњи, да се некуд оде, и оданде где смо
најсретнији. Увек сам имао ту жељу да нестанем у даљини. Да отпутујем, да напустим, да оставим.
Не ваља то – кажем самом себи.
А што да не ваља? - јавља се неки глас у мени. Могао бих и у Данској, и у Шведској, и у Норвешкој,
да живим. Па и на Исланду. Свуд има добрих људи.
Један други глас у мени, на то, довикује ми, да се варам. И, да среће нема ван оног места, где смо
провели детињство и где смо се родили.
Ето, ја сад живим у Риму, а нисам, у ствари, у њему присутан. Налазио сам се данас на једном
конгресу фризера у Олборгу, у Данској. Учествовао сам чак и у дељењу награда….“ Итд.

Можемо прочитати на 23. страници књиге Милоша Црњанског КОД
ХИПЕРБОРЕЈАЦА I, 1966.
Ова књига је одштампана годину дана уочи повратка* Црњанског у Београд,
1965.
Четири године раније, Андрић је добио Нобелову награду (1961).
Када је, у ствари, Црњански, de facto, ту књигу писао? Занимљиво да ми је та
мисао, први пут пала на ум, док сам је, други или трећи пут читао (после
много година, уочи пута на Северни пол, тј. негде у Шведској, почетком
новембра 2017. , недавно). Никада, ову Црњанскову књигу, ни ону другу са
истим насловом, нисам читао, ни као есеј роман, ни као неку врсту путописа.
Био је то хибрид, из пишчеве радионице. И то у тренутку када сам прочитао
следеће Црњанскове редове, о људима које је заволео тамо на Северу, у
своје време, који га се, угред буди речено „ништа не тичу“:
“ Заволео сам, на пример, библиотекара у Нобеловој академији, који се интересовао за Србију.
Био је то чудан, млади човек. Кад се повела реч о женама, рекао ми је да не ваља што се за њима,
по Шведској трчи. Вели, жене су као трамваји. Оне пролазе, као трамвај. Кад једна прође, друга се
већ појављује, треба само мало причекати...“ (стр. 25)

Нешто ми је слично, много, много година пре тога, рекао, узгред, мој
пријатељ из завичаја М. С., који је пре пар година завршио свој апсурдни
живот под околностима које нису за причу, бог да му душу прости.
Црњански се вратио у Југославију, у седамдесет и другој години, „мечки на
рупу“**.
Црњански је – пишући обе свеске књиге КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА, тамо, у Риму
или на другим местима – сањао о Хиперборејцима, не о оним митским,
напротив. Скандинавија је била његова „опсесија“, али признаје (стр. 17,
прве свеске), како је о њој „писао површно“.
Наводи разлоге због којих се враћао у мислима све чешће Скандинавији
(болест, приближавање старости), и записује како се враћа „у Скандинавију и
остаје у њој дуго и, кад бих могао, никад се више из тих хладних крајева не
бих вратио...“ Пита се, већ на следећој страници, „откуд та страшна
лакомисленост, којом се, у младости, одлази у страну земљу? Је ли то зато,
што нам се чини да је живот дуг и да има времена да се вратимо?“
И брзо додаје неку врсту закључка да је „човек похлепан, на путу, у
младости.Све би да види…" итд. Опште место, после кога следи: „Док је
човек млад, кад путује, жељан је и неких интересантних доживљаја. Па и
романа. А кад се почне старити, види се, да и нема у животу другог романа, и ту одједном проговори велики писац, - сем тог, јединог, како се остари.
Читав низ аутопортрета Рембрантових само је тај роман, на лицу једног
човека, - како се стари. Али тај роман није ни потребно написати, сваки га
доживи и сазна, сваки.
Ако смрт збиља толико појачава перцепцију мозга, на самрти, да цео свој
живот видимо, за неколико тренутака, како, још једном, пролази, онда то
значи да је крај живота само једна халуцинација о прошлости, без икаквог
смисла. Зато ја сад овде, у Риму, на Пинчу, мислим толико о поларним
крајевима, које сам посетио, пре три године...“
Неколико страница касније (33) Црњански записује:

„ И међу фонтанама у Риму, сваки зна да је једна „његова“. Римска сиротиња је у стању да
препозна воду своје фонтане затвореним очима. А што се тиче дрвећа, ја сам имао у Риму једну,
„своју“, пинију, коју сам могао да видим и са својих прозора. Она стоји у врту, на Пинчу, тачно
изнад попрсја Шатобријана. Нисам ја њу волео са тога разлога, него зато, што је и лети, и зими,
тако зелена, да се издалека чини црна. Скоро сваке недеље, узимам улазницу за тај парк и идем
да седим тамо, после „Бабингтона“, пре одласка на посао. Зазвоним на капију, пусте ме унутра, а
та пинија ме чека и, под њом, моји рукописи из Скандинавије, које преписујем у књигу. Ту, на
клупи, седим, мирно, као да сам пред старом командом места, у Тронјему.
Кад се почне старити, једино мисао људска почиње да се чини узвишена. Размишљања постају
важнија и од личног успеха, и од личне својине.
Укратко: пре него што одем из Рима, желео бих да сазнам шта је права срећа људска и зашто је
тако кратка. У сваком случају, знам већ да стварност није нимало једноставна. Она долази и
испред, и иза сна.“

Стварност је огромна, огромнија и од снова, кошмара и куполе неба, које ми
се причињава кад склопим очи ноћу, овде, на југу Шведске. Оно што видим
одмах то је огромно црно стабло, вероватно храстово, на провидној
тамноплавој куполи ноћног неба. Не знам зашто, та слика ми дуго стоји пред
заклопљеним очним капцима? Нисам мислио, опет, о оним џиновским
храстовима око језера у Транему, кад смо ишли да обиђемо тзв. Камене
куће. Са грана тамошњих џиновских храстова још није било опало лишће.
Понекад, кад сам веома уморан али не могу да заспим, кад чврсто склопим
очне капке, појави се слика неких планина, непознатих и пустих, виђених, као
из авиона, и налик на карикатуру покорице човечијег мозга. Присетим се
када је, давно (три године пред Црњансков крај,1974) професор М. Бандић
довео Црњанског на Филолошки факултет, да у једној од великих
слушаоница, испуњеној дупке, одговара на питања студената књижевности.
Црњански је одговорио само на неколико питања, и после тога га је покојни
М. Бандић одвео у своју професорску канцеларију на кафу….
Лично сам био веома разочаран тим сусретом. Али временом сам разумео
зашто није писац одговорио на низ провокативних питања. Откуд знам да је
било и таквих питања? У суштини, ја сам саставио та питања, јер ме је
замолио проф. Бандић да то учиним. Можда сам их негде и сачувао у својим
папирима, мислим да их је било стотинак. Пошто нисам био члан партије,
већ припадник неомиљене касте усамљеника, нисам могао знати да су, пре
тога, а поводом организовања сусрета Милоша Црњанског, држани
партијски састанци на Филолошком. То сазнајем, много година касније,
сасвим случајно, читајући у „Књижевним новинама“ забелешку, о томе проф.
Филолошког факултета, Васе Милинчевића. Дакле, тако. Некако се

наместило, да тих месеци, сазнам да је, проф. Бандић, замолио још неке од
студената да саставе питања за Црњанског. Да ли је и та питања, наших
колега студената, чланова партије, професор Бандић предао писцу
Црњанском, уочи тог сусрета? Или пре? Зашто је све то важно сада? Уопште
није. Да ли су наши професори манипулисали, нама – студентима, и зашто су
држали тај, или те, партијске, састанке, око доласка Црњанског на
Филолошки факултет у Београду, кад је реч о писцу који је био прихваћен као
велики, и део обавезне лектире? Да сам знао тада, када сам имао 24 године
за све то, наравно, не бих ни дошао на тај сусрет студената са Црњанским,
нити бих се мучио око састављања питања.
У тој сали тада, 1974. године, било је пуно писаца, који су или студирали на
Филолошком факултету, или га већ завршили (да не набрајам поименце), како то да професор Бандић није позвао у своју канцеларију барем неколико
млађих колега да лично упознају Црњанског, то је била јединствена и права
прилика за сусрет будућих српских песника са једним од највећих српских
писаца? Чега се бојао проф. Бандић? То јест, да ли је уопште о томе и
размишљао?
Можда одговоре на ова, и још нека друга, непостављена питања, може да
понуди књига о Црњанском, Радована Поповића?** Донекле...
(Субота, 2.децембар 2017, Hillared)
__
ДВА ОДЛОМКА РАДОВАНА ПОПОВИЋА
*
Средином јуна 1965. године Драгану Аћимовићу, у Јужну Африку, пише:
……….. Амбасадор који се мења, позвао ме је у госте, лично.
Проћи ћу, дакле, улицама по којима сам пре 30 година ходао. Што се тиче литературе, Таса
(Младеновић) ми је послао своју најновију збирку песама (издање “Просвете”).
У збирци има једну песму, а три дела, која је, по мом мишљењу најзад велика поезија. Сви они
пате од пролива писања стихова.
Елиотовци пишу као стално књиговодство. Преводе ваших стихова припремићу и послаћу вам пре
поласка. ПЕН иде корпоративно.
У овдашњем центру, можда ће вас то интересовати, дали смо директиву да нови
интернационални президент буде Артур Милер, а Французи траже једног Гватемалца, који сад
живи у Паризу.
Голизам. Јужна Африка ће имати тешке дане на том конгресу. Конгрес ће водити Словенци. Сви су
чак и емигранти, позвани. Табори је већ био у Н. (овом) Саду, па је и у Пешту ишао!

Мило Дор пише у Немачкој ниподаштавајући о литератури у Београду, изузев Крлежу и Андрића, а
редован је сарадник у загребачком Форуму.
Он је персона грата Немаца дефинитивно. Лансира једну београдску млађу групу.
“Просвета” је као што знате потписала са мном уговор и сабрана дела сам очекивао да почну.
Видели сте, ваљда, у “Политици” оглас.
Место мене решили су, и ове године, Андрића, на велико. Нећете веровати, али ме то ни мало
није сневеселило.
…...
** ...Доласку Милоша Црњанског у земљу претходила је депеша Јована Веселинова, шефа српске
комунистичке партије, блиског сарадника Јосипа Броза, упућена амбасадору Срђи Прици, преко
Министарства спољних послова, дакле – Коче Поповића:
“Гарантујемо трособан стан. До усељења обезбеђујемо о нашем трошку апартман у хотелу
’Ексцелзиор’ у Београду”.
По доласку у Београд, Веселинов је приредио, кажу савременици, и вечеру за Црњанског, у своме
дому, на којој су били Вукица и Срђа Прица, и Олга и Танасије Младеновић.
Црњански, по доласку у Београд, с одушевљењем говори о своме граду:
“… Ово је Америка…”
У хотелу га нервирају браве на вратима: у Лондону су, на пример, све браве налево, а овде све
надесно… Или, један човек у ресторану седи преко пута и стално га гледа – био је то један од
гостију који је препознао чувеног писца и радознало га је посматрао.
Полако се, међутим, привикавао на Београђане и Београд. Све је мање зазирао од људи из
непосредне околине. После двадесетак дана, из Лондона је стигла и супруга Вида.
На путу се догодила невоља – један кофер са рукописима и личном преписком Милоша
Црњанског се изгубио.
Једна од првих посета била је редакцији “Књижевних новина”, где је са главним уредником
Танасијем Младеновићем и члановима редакције водио разговор. Интересује се у Народном
позоришту – шта је са његовом драмом “Тесла”, коју им је давно посао.

БЕЛИ ПАС, ПРЕОКРЕТ,
или
ГДЕ СЕ ЗАУСТАВИХ?
Трагајући за земљом Хиперборејаца, М. Црњански је стигао до Шпицбергена.
Ја сам застао, путујући данашњом Шведском, - чинило се - већ на самом
почетку, крај њенихцркава. То значи и до гробаља, око тих цркава, опасаних
каменим оградама на којима је маховина дебља од ма ког сага који до сада
видех. Дуговечна и на правом месту, та гробља и те цркве, од камена, оне
старе, са понеким гробовима у жбуњу и са писменима која су старија од свих
тих огромних и старих дивова храстова обучених у зелену порфиру, чувају на
древан, и достојанствен начин душе предака. По селима, и по градовима.
Заустављао сам се и крај језера, толиких шведских језера. И крај шума,
црногоричиних; или крај брезика. Ноћу сам читао, али споро, и са великим
закашњењем, Перунове веде, и тако сам, стигао до фатума Кошћеја, Сивих, и
до фатаморгане Хипербореје, до зла и до високе цене слободе коју је
Мидгард платио - кад Даарију сакри Велики потоп…
Заустављао сам се крај дрвећа и крај камених ограда које памте речи Тора:
Није ми потребна вечна младост,
проживео сам дуг живот
што ми даде Творац Рамха,
нека ово Дрвеће даје много силе
вама, синови моји љубљени,
и свим потомцима Родова ваших...
у сва времена од Круга до Круга .
Посадите семена од овог дрвећа
поред одаја Родова ваших...
и негујете их, као децу своју…

И речи баћушке Перуна:
Знајте људи, да ће тешка времена...
донети ток Реке Времена
на Свету Земљу Расе Велике...
и Остаће на овој земљи

тек Жреци-Чувари Древног Знања
и Мудрости Скривене...
...Јер користе људи
Силу стихија Мидгард-Земље
и уништиће малу Луну
и Свет свој прекрасни...
И повратиће се тада Сварогов Круг
и ужаснуће се људске Душе…
3. (83). Велика Ноћ сакриће Мидгард-Земљу...
и Огањ Небески
уништиће многе крајеве Земље...
Тамо где су цветали прекрасни вртови,
простираће се Велике Пустиње...
Уместо животворног родног копна
шумеће мора,
а тамо где су шумели морски таласи
појавиће се високе планине
покривене вечним снеговима…
4. (84). Људи ће у пећинама почети да се крију
од отрованих киша што смрт носе,
и почеће да се хране телима животињским,
јер ће се сви плодови дрвећа отровима испунити
и многи ће људи умрети,
пошто их поједу...
Затровани водни токови
донеће много смрти
Деци Велике Расе…

И помишљао да се већ све догодило, како је предвиђено предсказањем о
повратку Свароговог круга… страшни земљотреси, ерупције вулкана,
цунамији, пропаст Атлантиде и потоп Даарије, до уздизања планина и
промена климе, захлађења…На крају крајева
...И по савету Туђинаца,
тајно пристиглих на Мидгард- Земљу
људи ће почети да један другог лишавају Живота...
ради гутљаја свеже воде,
ради залогаја чисте хране…
8. (88). И доћи ће жреци Туђинци
у земље Расе Велике
прерушени у трговце и приповедаче
и лажљиве легенде донеће са собом
и почеће да уче животу неправедном

људе Расе Велике
не знајуће за Зло и Обману...
И многи људи ће скренути на странпутицу
павши у мреже Прелести и Обмане,
и мењаће Свет Праве
за девет порока:
распусништво, лаж, самољубље, бездуховност,
неиспуњавање дуга, лењост и стомакоугађање...
9. (89). И Одрећи ће се многи људи
Свете Вере Предака својих
и почеће да слушају речи
жреца из Туђих земаља
које су лаж неистинита
што одводи Децу Човечију
са пута Сила Светла...
Времена крви и братоубистава
донеће Туђинци жреци
на просторе земаља Расе Велике
и почеће да обраћају људе у веру своју…
10. (90). Људи Расе молиће
за помоћ жреце Туђинце,
што служе Туђим боговима
и богу Света Таме..
...И прогласиће људе Расе Велике за робове бога,
кога су сами убили...
И говориће им
да је страдање оно што је неопходно,
јер страдајући ће бога угледати…
11. (91). Седам Кругова Живота скриваће Тама
земље Родова Расе Велике 79 ...
Многи ће људи погинути од метала и огња...
Тешка ће времена настати
за народе Мидгард-Земље,
брат ће устати на брата, син на оца,
потећи ће реке крви 80 ...
Мајке ће убијати
своју нерођену децу...
Глад и духовна пустош 81
замутиће главе многих људи из Расе Велике
и изгубиће они веру у правду и истину…
12. (92). Но, неће допустити Бог-Творац Једини
и Род Небески погибељ Расе...

Поновно уздизање Расе Велике
и буђење Духа-покровитеља
синова Рода Небескога
донеће Бели Пас 82 ,
кога ће Богови послати
на Свету земљу Расе Велике...
Очистиће се Света земља
од хиљадугодишњег ропскога ига непријатеља Туђинаца…

Стигао сам до године Белог пса
пишући
МЕТАФИЗИКУ У БЕЛОМ ОДЕЛУ
коју нико не би тада штампао
(а ни сада!)
у земљи
у којој сам одњихан
у буковој колевчици
Цигана из Комше.
Не знајући до какве сам
низбрдице-узбрдице стигао!
Помишљам, док веје снег,
пред једном сауном на језеру.
Доста сам се чварио,
пржио у тој несносној пари векова
и туђинске ујдурме.
Хоћу да скочим и запливам
макар и леденим језером
и Северним морем,
после свега............
(Четвртак, 30. Новембар 2017)
__
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Седам Кругова Живота скриваће Тама земље Родова Расе Велике – Могуће је да се у овом предсказању
говори о насилном покрштавању руских земаља године 6496 (988 г.н.е.). Седам Кругова Живота износи 1008
година, јер један Круг Живота има 144 године. Време владавине Таме трајало је од године 6496 до 7504
године, т.ј. до 1995-96. године. Овде треба имати у виду да је Нова година раније почињала у септембру, и

да је то променио Петар I. Управо последње године владавине Сила Таме (1995-96.г), у Русији су одржани
избори, изабрани су градоначелници и губернатори, Државна Дума и Савет федерације, а избори су се
завршили бирањем управника – Председника. После тамне ноћи, рано или касно наступа зора, после које
своја права преузима Светли Дан.
80
Брат ће устати на брата, син на оца, реке крви ће потећи – и овде се говори о примени древног принципа:
„завади па владај“, само не више међу народима, него на распиривање грађанских ратова унутар једног
народа. Ово је наставак библијског: „Не мислите да сам дошао да донесем мир на земљу; нисам дошао да
донесем мир, него мач; јер, дошао сам да раставим човека са оцем његовим, и кћер са мајком њеном, и
снаху са свекрвом. Јер непријатељи човеку су – укућани његови.“
(Библија, Јеванђеље по Матеју, гл. 10, ст. 34-36.).
81
глад и духовна пустош – ово предсказање вероватно говори о перузимању власти у Русији од стране
атеиста-бољшевика, о њиховом организовању вештачке глади у Поволожју, у Украјини и Белорусији
двадесетих и тридесетих година 20. века. Планско уништавање храмова, светиња, свештенослужитеља и
верујућих људи независно од вероисповеди и конфесионалне припадности.
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Називи појединих година у циклусу година Числобога понављају се сваких 144 године. Година Белог Пса у
наше време одговара години 1992-1993. (СЛОВЕНСКО-АРИЈСКЕ ВЕДЕ КЊИГА ПРВА…. САГА О ИНГЛИНЗИМА,
стр. 29)

СЕНКА У СВЕТЛОСТИ И ДИМ НА ВЕТРУ
Из вечере са сонетима Микеланђела и
један коментар
„...Над нама влада, каже нам Микеланђело, при крају живота,једно чудовиште, које
брда претвара у раван, својим стопалама. Преврће читаве вароши кад над нама
корача. НАС НА ЗЕМЉИ не види,каже Микеланђело, иако има око које види на два дана
хода. Кит је међу његовим, маљавим ногама, велики као мува. На земљи види само
ПРОШЛОСТ, а не зна за годишња доба. Још страшнија је у тој поеми МАТИ његова. А
у присуству професорове ћерке, не смем да додам, да Микеланђело каже, да му је и
жена полегуша. Није потребно бити психопатолог, или Фројд, па запазити, да ТА
поема тумачи у Микеланђелу много штошта. Та страшна чудородица, сатурнинска,
по Микеланђелу, у том хаосу, има СРЦЕ ОД КАМЕНА. Живи у нераду! Храни се каже
Микеланђело : БЕДОМ ДРУГОГА! А трбух јој је толики, да у њему има места, да се врте
мора и брда. Крива је, каже Микеланђело, ЗА СИРОМАШТВО НАРОДА. Имаседам синова.
А ти синови воде рат против свега ДОБРОГА. У том рату њима израсте по хиљаду
глава.Тек кад се преко мере нагомилају, отвара се земља, да их прогута. За земљу
Микеланђело каже „вечна провалија“. Шта бива онда са нама? Нас онда,каже, те
ЛЕШИНЕ затрпавају,као што бршљан рушевине затрпава. Онај ко ТАКО види неког
творца света, ко ТАКО тумачи судбину живих, ратове, страхоте, ужасе промена,
несрећа на земљи, НЕ може веровати у Бога. За мене су то, очигледно, стихови једног
атеисте, који у старости више нема илузија о Богу...“ Милош Црњански КОД
ХИПЕРБОРЕЈАЦА II, Београд, 1966, стр. 245 – 246.

Иако у Италији Дучеа пред Други светски рат, Црњански је у мислима
све чешће КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА. Овај одломак (горе) извучен је из једног
од поглавља при крају друге књиге о Црњансковим Хиперборејцима. Из
укрштања гледишта, два читања стихова остарелог Микеланђела, тј. једне
рушевине, илити незавршене поеме Полифем. Професор, италијански
познавалац Микеланђела каже – како пише Црњански - „Треба узети све
те сонете, сву ту поезију,као целину. Она је онда дирљива и потресна и
велика. Доказ дубоке религиозности Микеланђела, иако се и њему, данас,
све то чини мало смешно.
Ја не кажем да ми се чини смешно. Ја кажем само да није религиозно. При
крају, у свакој канцони Микеланђела, он је лед у ватри, а каже и, да смо:

сенка у светлости и дим на ветру. Веру у Бога не видим. Видим веру
у себе до краја – човека који то каже кроз велику поезију“ (стр. 244)

Ово данашње време, и пророци и узнемирени људи, не само на Балкану,
него и у Европи, и свету, пореде са неком мучном климом пред почетак
Другог светског рата. На небу, то сам месецима гледао у Шведској,
гомилају се неки чудни облаци, за које узнемирена бића верују да нису
прави, већ вештачки, који делују застрашујуће. И појединци и свет су у
неком застрашујућем очекивању, од кога је још само гора катаклизма која
ову планету може претворити у кужно, грозоморно, застрашујуће место,
горе и од микеланђеловске "вечне провалије". Други светски рат је
повукао у ту бездан милионе људи широм планете, а следећи рат би могао
да однесе пар милијарди недужних бића.
... Видео сам више пута туробна небеса и у свом завичају (североисточна
Србија), али никад као она на фотографијама Branke Vedder, која је од
најраније младости живела у Немачкој, у Баварској, али је после пада
Берлинског зида дошла да живи и ради у Шведску, бавећи се прозаичним
занимањима, како би издржавала породицу, пошто је само она радила.Дошла је на север и живела у шуми, као и многи Швеђани - како би била
што ближе природи, коју још увек нису успели да упропасте, и задивљена
шведским језерима. Научила и шведски, али је свуда за собом вукла неке
драге књиге на немачком, као и пар на српском. Заиста, Шведска је
поседовала неку врсту опчињавајуће лепоте,али се на климу шведску
никада није потпуно навикла. Шведска зими, за оне рођене и одрасле на
југу Европе, није баш место за живљење, али је у пролеће и лето, па
донекле и јесен, то сасвим нешто друго...
Почела је да фотографише, не само пределе Шведске, дрвећа и језера,
путеве, стене, железничке пруге, реке, цркве, старе цркве и гробља, али и
небеса, Месец и Сунце, крчевине шума, камене подруме, старе шведске
воденице, дивље патке у снегу на обалама језера, и – дрвеће - у Шведској
га има као и камења!... Црногоричине шуме су у ствари скриле камење,
који је Бог разбацивао, и покрај језера, река, као да се играо камењем...
Сигурно је снимила хиљаде хиљада слика, међу којима има и оних које
су изврсне.

Ту недавно је начинила читаву серија слика шведских језера која као да
надолазе, као и реке, или која су залеђена, и делују застрашујуће, без
људи, без птица...
Зими као да је Бог заборављао на оне који живе у Шведској. Сви су
жељни Сунца и светлости, а њих је тако мало. Раздани се тек око десет
преподне, а већ око један или два, нарочито оних туробних дана, као да
почиње сумрак...
A има дана и поподнева, када, чинило ми се, док сам посматрао
поједине слике Бранке Веддер, пукне нека празнина, као на овој слици –
(......)
.. Баш поводом те слике, она је забележила:" Испод овога леда крије се
снага, ..концентрисана снага природе која само чека да у пролеће букне и
усрећи гледаоца својом лепотом.
Нигде у свету нисам нашла лепше буђење природе као овде у
Шведској....Пролеће које је толико лепо, снажно у бојама и обиљу биљки и
птица.....после неколико недеља прелива се у лето,.... суморно зелено
лето.....које се полако прелива у прелепу јесен, која као и пролеће је мелем
за душу посматрача....да би на крају све опет потонуло испод снега и леда
и одмарало се до пролећа када се опет све обнавља.......Вечна игра
стваралаштва....или природе....или Богова. Како коме одговара. Ја сам
годинама била захвални посматрач овога чуда природе" .
За мене је зима у Шведској била нека врста вакуума, из кога је овај
фотограф са упорношћу једног правог ловца на непознато извлачио
невиђене призоре, слике какве раније нисам виђао, и један сасвим друкчији
живот који нисам познавао. Тамо где већина пролази (како би рекли код нас
као поред мртвог гробља) без застајања, она је је откривала читав
микрокосмос, сазвежђа и звездани зов Сиријуса (са које мора да је њена
душа пала - залутала на ову планету), живота или необјашњивих феномена,
или нешто изванредно, као да има птичији вид....
(Започето пред одлазак из Шведске, а довршено на Св. Саву, 27. Јануара 2018)

ТРОНЈЕМ/ НИДАРОЗ; НОРВЕШКА; И
АНТИСЕМИТИЗАМ УПСАЛЕ;
ШВЕДСКА ШАПАТОМ: Одломак Црњанског
из једног од поглавља
прве књиге КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА…
… Крај свег задовољства што живе у Риму, нису били сретни у Италији.Торвалдсен, који је век

провео овде, гледао је Рим и Италију, као да је гледа, у неком, дугачком, поморском, догледу, са
Севера.Вила Боргезе, онаква, каква је на сликама Данаца, сасвим се разликује од Виле Боргезе и
њених пинија, какви су на сликама, Шпанаца.
Постоје, не само два пола, него и два света. Севера и југа.Моја познаница, каже, да би она радије
живела на Северу.Скандинавија не зна за антисемитизам!
Сестра моје познанице изражава мишљење, да свима нама завичај смета, да будемо сретни у
страним земљама. Треба радити на томе да се људи просвете, да стекну погледе светског
грађанина – грађанина, који се осећа грађанином света. Weltburger! Онда не би било ни
антисемитизма. Она се родила у Италији, и осећа Талијанка, а гадно је да јој то Талијани не
дозвољавају, само зато, што је јеврејског порекла. И ти моји Хиперборејци морали су да се осећају
у Риму, странци, крај свега.Нису се осећали странци, кажем ја. Јели су и пили са сиромашним
светом, овде, па су се дружили и са талијанским бандитима оног времена. Него је вера била та,
која је спречавала, да се протестант осети код куће, у Риму.
Торвалдсен, који има тако лепу, хиперборејску, руку, на портрету који је сликао Екерсберг, био је
примљен, јер је био славан у свету – али му је наређено да остане код куће, кад се појави,
Папа.(…)Швеђанин, Јохан Тобијас Сергел, правио је свој кип „Марс и Венера“, према некој
скулптури која можда представља кип Менелаја, који држи мртво тело Патрокла.А Густав Вилхелм
Палм вратио се у Шведску, али је до смрти, сликао, и шведске пределе, тако, као да су талијански.
(…)Најлепша фигура Бистрема, очигледно је имитација неке фигуре из Танагре. А модел за ту
фигуру, чувена глумица Емилија Хеквист дошла је идуће године, у Рим, да овде умре.Сваки народ
је покушавао, да се помеша са неким другим, као у неком загрљају.
Са Југа, људи желе да иду на Север. Са Севера људи долазе на Југ. Чежња људска, за одласком у
даљину, општа је чежња људи, од вајкада. Значи једну општу, глобалну, везу, човечанства. Ја бих
био радо остао, на острву Јан Мајен.Сестре се на то смеју.
Моја познаница сматра скандинавске земље и народе, као културне, и просвећене земље, и
сматра да, тамо, и нема антисемитизма. Хришћанство ће, према њеном мишљењу, једног дана,
збрисати тај канибалски осећај, и ту мисао. Јевреји би били сретни, каже, кад би их оставили на
миру, у земљама где су рођени!Ја се слажем са њом, али сумњам у општу просвећеност и осећај
правде, код читавих народа. Праведни су појединци. Појединци су прави хришћани.
Док ми тако брбљамо, и пијемо ледени чај, однекуда, над нама, стално се чују нечији кораци,
тупи, звоздени – као дух Хамлетовог оца. (…)Иако је под, и на спрату, застрт ћилимом, талијанске
куће имају патос од плоча, па корак људски одјекује у кући, као ход покојног краља, убијеног
краља, у Данској.Чим се разговор мало прекине, чује се.Моја ми познаница прича, да њен отац,

откад су уведени антисемитски закони, неће више да излази из куће, и неће да општи са људима.
Људи су му каже – СВИ ЉУДИ – постали одвратни, као људождери. Он нема ништа против тога да
његове кћери излазе. Оне су младе – можда ће дочекати боља времена. Дочекаће их и његов
син.Он неће, сувише је стар.Не жели више ни да живи.
Не боји се смрти и сматра је природном, готов је да умре овде, у овој кући. Моли се још само, да
га не одвуку некуда, где ће морати да гледа смрт и жена и деце и људи, који су му сународници.
Умрети је лако у самоћи. Страхота би било, морати гледати и смрт многих. Видео је како нестају
Јевреји у Риму, у војсци, у банкама, у дипломатији – његови школски другови. Нестаће и лекари, и
зубари, и апотекари. И на њих је дошао ред. Очекује се и отпуштање новинара, типографа,
фотографа. А затвориће све јеврејске радње. Чак и тезге крпара и старинара на Camo di Fiori.Тамо
где је Ђордано Бруно спаљен. (…)
Да бих је отео од тих, тужних мисли, ја почињем причу, о том, како је лепо у Шведској. Описујем
Грипсхолм. Његове воде. Његово дрвеће. И тврђаву.Описујем дворац, у ком је шведски краљ имао
своје позориште, а очекивао, жељно, скулптуре, које је куповао у Италији. У земљи коју је толико
волео.Чекао је и своју љубазницу уз те скулптуре.А кад га је капетан Анкарстрем убио, из
пиштоља, то је био толико талијански догађај, да није чудо, што је Верди, од тог, направио „Бал
под маскама“. Једино кажем, што ми се није свидело у Грипсхолму, било је, кад видех, да је
дворски поет био изједначен са дворским фризером.
Фризер је, у оно доба, имао важну улогу – каже удовица.
Моја познаница ме пита, како су Талијани подносили, тамо, климу?Ја јој причам да их је много
одлазило у Шкотску, у Данску, у Шведску, а да су, изгледа, поднебље подносили, врло добро, боље него Хиперборејци, Сунце, у Риму.Моја познаница ме на то опет пита: да ли је и тамо било
антисемитизма?Мене то питање погађа као метак из пиштоља, па ћутим.Прелазим на описивање
Штокхолма.На варош коју зову Северна Венеција.Моја познаница, међутим, своје питање
понавља.А над нама одјекују, тупо, кораци неког, ко над нама хода.Тај корак је равномеран,
уморан, а траје, кажу, данима.Ја онда, брже боље, забадам нос у шољу чаја, са ледом, а ћутим.
(…..)
Затим, брже боље, причам, како су скандинавске земље најпросвећеније и најмирније земље у
Европи. Како тамо, сасвим сигурно, неће доћи до гоњења Јевреја, као у Немачкој и Пољској. Ја сам
се тамо осећао као у некаквом санаторијуму.Морам, међутим, да додам и то, да је и тамо дошло
до неке ксенофобије, иако врло благе, историјске. Док сам ја тамо био, Норвешка се била решила
да измени име вароши Тронјем, које је холандско. Да тих, прошлих, трагова не буде. Да се варош
опет зове средњовековним, старим, норвешким именом. Нидароз!
………………………….
Док је пратим до њене куће, удовица ме пита, зашто сам, тако брзо, заћутао, кад су ме питале, да
ли и у Скандинавији има антисемитизма? Оне, сироте, мисле – ако дође до најгорег – да беже у
Шведску.Ја онда кажем, тише, да нисам хтео тим сестрама да узмем наду.Нисам хтео да им
кажем, да, у Норвешкој, све до године 1842. Јеврејин није могао да се настани. Закон је
забрањивао.Нисам хтео да им кажем, оно, што сам видео, у једној од највећих цркава, у Шведској.
У универзитетској вароши, у Упсали, која је тако лепа. Ишао сам тамо да играм и да поседим, код
црвеног саркофага, једног од највећих философа хришћанства, који се звао Сведенборг.Изнад
његовог гроба, на капителима мраморних стубова, Хиперборејци имају рељефе, који
представљају сцене романске. У неком лудачком вртлогу, израђени су Јевреји, како се тумбају,
главачке, са свињама. Како се Јеврејин ваља са једном крмачом.Како једна крмача сиса

Јеврејина.То сам видео у једној од највећих шведских, хришћанских, цркава.Над гробом једног од
највећих хришћанских философа.
Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА I, поглавље Антисемитизам Упсале, стр. 335 – 345.
Београд, Сабрана дела, 1966. - фрагменти преузетих стр.: 340-345.
______________________________________________________________

* Црњански временски ситуира ово, 22. поглавље своје књиге: „Двадесетог јуна, године
1940, Француска дакле именује делегате и почиње преговоре за примирје….!“ „Тих дана, у
Риму су били почели прогони Јевреја, па је у нашем друштву била почела дискусија о Богу
и неправдама...“ итд. „Рођење у једној земљи даје толики осећај права и веза у тој земљи,
да Јевреји у Риму никако не могу да поверују, да их је стигла иста судбина, као у
германским и окупираним земљама. Крај све своје велике, колективне, интелигенције, то
нису очекивали од Рима. Били су као хипнотисани плаветнилом талијанског неба и
празним речима утехе, од стране својих сународника, хришћана.
Не желе и не журе да побегну у Палестину.
Скупили су се у предграђу, где је Синагога, и личе на покисле ласте, које су се
ухватиле на лепак у Италији. Чуде се да Рим трпи све то што се спрема. Теше се горким
шалама, које и наше друштво препричава. Није крив ни Мусолини, кажу. Није он тај који
жели протеривање Јевреја. Него онај који и њему заповеда. Вођа нашег вође, кажу и
смеју се кисело. Il duce dei nostro Duce...“ (стр. 336)
И Црњански описује тај свет међу римским Јеврејима, „са којима смо пријатељи, у
нашем друштву“ врло убедљиво. У Риму ће постати могућно оно што и у другим
германским или окупираним земљама.
И опет се враћа на своју опсесију – Хиперборејце, и прави паралелу између својих
Хиперборејаца и Италијана – у временима када се ваљало велико зло према Европи, свету
уопште. То поглавље је изграђено на паралелама, у којима југословенски аташе за штампу
у Риму, eccellenza, М. Црњански, као писац, не изневерава себе, не лаже, и не укрива
истине о својим Северцима. Он додуше нема срце да познаницама Јеврејкама, које се
надају да на Северу нема антисемитизма, каже истину о томе. Јер би им тако одузео сваку
наду. Али на крају поглавља Црњански саопштава, шапатом, стање и у Норвешкој и у
Шведској, удовици која је запазила да нешто ублажава и избегава да каже ... .
(Белатукадруз)

Еccellenza IPERBOREO
А што се тиче словенских народа, они ће
отићи у Хибербореју...
... Довољно је, међутим, само, да заиста задремам, па да се збиља сетим, како улазимо у такозвани
Залив крста, који се тако зове, не знам зашто, али је један од најлепших, на Шпицбергену. Има тако
лепу, благозелену, тундру. Мој познаник каже, талијански: verde tenerello.
Вода, пред том тундром, прелази, са зеленог, на дубоко зелено. А оштри врхови су мрки, иза тога, а
небо, бистро плаво. Са тих брда глечери теку, у неком непомичном току - непомичном за људско око а личе на залеђену реку.
Кад се тргнем и отворим очи, Тиренско море ми се чини, модро.
У њему се ту не огледа ништа. Ни небо. Ни једрилице. Ни облак на небу.
Чим отворим очи, поменута, млада Неаполитанка - којој се види пупак, на лепом, разголићеном трбуху
- почиње да ме исмева.
Маркиз (каже име) прича, да је, по мом мишљењу, све боље, на Северу. И човек. И жена. И природа, и
књижевност, и сликарство, и театар, а нарочито ватра, коју у свим кућама, и најсиромашнијим, имају.
Сви су шампиони, клизачи, на леду.
А што се тиче словенских народа, они ће отићи у Хипербореју...
Милоша Црњански - eccellenza IPERBOREO - КОД ХИПЕРБОЈЕЦА I, 1966, Београд, стр. 334 - 335,
поглавље Етрурски анђео)

Италија се хлади од словенских ветрова...
МАГЛА. МАХОВИНА.
ШУМА.ХИПЕРБОРЕЈСКА
„...Дотле, ја нисам баш нарочито волео маховину шума.
Чинила ми се нека врста паразита, као што их има и у људском животу, на човеку, који има
судбину храста. У поларним пределима, међутим, тундра је била лепша од најлепшег ћилима,
а била је прострта меко, пред човека, у свим поларним заливима.
И, не јавља се та лепота наше земље, тек у близини Пола. Та лепота ледена, мирних,
чистих, огледала, у ком се види нека друга, хиперборејска, лепота, нашег света, јавља се већ у
северним земљама Данске, Норвешке, Шведске.
А јавља се у тамошњим људима, чудног, бледог, плавог, ока. Једини ужас, у том свету,
остаје: магла.
Страшна магла, коју су запазили сви путописци, у тим крајевима, а која је изненадна,
непрозирна, страшна, а јача, бар привремено, од сваког, брода, човека, путника, па и Сунца....
Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА II, Београд, 1966, поглавље Кућа која се не миче
на ветру, стр. 276.

Та Кућа која се не миче на ветру, то је кућа, коју су пронашли на леду - после
300 година - тамо у Хипербореји. Триста година после Баренцове смрти у
Хипербореји - пише Црњански (стр. 285) - "наишли су на остатке те Баренцове
експедиције. Наишли су на ту Баренцову кућу тамо, која је још стајала на ветру и
није се ни мицала на ветру. Кад су у њу ушли, нашли су, недодирнуте ствари,
Баренцове: зидни сат, који је био стао, и лежао остављен, међу неким сандуцима,
у којима је било оружја..."
Упркос тим страшним маглама, маховини, леду, смртима, катастрофама,
Црњански својим опонентима у Италији, пред други светски рат, понавља да су и
други "у Хипербореју ишли, и желели да оду, кад су у Италију дошли - не само ја.
Многи ће дакле, и после мене, желети да оду тамо, па ће тамо и отићи. Сви смо
ми, са поларним пределима и поларним Сунцем у вези" (стр. 283).
Читао сам Црњанскову књигу ноћу у Хипербореји, и тамо на Лапланду, у
хотелу. И по повратку, испред Гетеборга.
Црњански ће, помишљао сам читајући Перунове веде и пишчев извештај о
Хиперборејцима - бити временом све интересантнији. Чак и кад се чини да је
смешан својим савременицима причањима и сећањима везаним за Хипербореју.
И данас има оних који ће га питати, као онај талијански писац књиге о папи - зар су
и мамути у леду, и ренесанса и Микеланђело у вези са поларним авантуристима и

истраживачима? Прочитајте Црњансков одговор. Одговор је потврдан....
Црњански подсећа тог писца књиге о папи и на географске карте из пређашњих
векова; то тражење старих географских карти није био ескапизам једног буржуја,
дипломатски хоби. "Тражим просто везе између мог живота у прошлости и тих
поларних предела (стр. 277). Тражим везе која је моја земља имала у свету, са
тим, туђим, далеким местима на старим географским картама. Осећам да ни то
није без смисла..." Наводи како је дуго буљио једне ноћи - пре поласка у Венецију,
где је ишао да дочека своју жену - кроз лупе увеличавајућег стакла, у карту једне
космографије Петра Апијана. Из године 1551. На тој карти је видљив, јасно, Рт
добре наде. Пише: Bona Spes.
Али има и натпис: Servia."
Што га то толико радује? Каквог то смисла има данас, тј. 1940. године у Риму?
Дабогме да нема, каже Црњански, и додаје: "али мени је радост да је и Данте
знао за хладне ветруштине, који дувају са Севера и хладе Италију. Каже да се
Италија хлади од словенских ветрова... Данте каже да се гребени планина у
Италији смрзавају од наших олуја.. Снег се од тих олуја смрзава на гранама, у
талијанским шумама..." итд.
Гледам у маглу, хиперборејску, шума бреза ми је испред носа. То се дешава,
кад темепратуре расту, овде у хиперборејским пределима. Дижу се магле и
наступа нека невиделица, од које човеку може да се најежи кожа. Како ли је овде
било пре 1900, и још коју деценију пре, кад није било електричног осветљења? У
данима страшне магле? Понекад, све чешће, шетајући ободом једне шведске
варошице, наравно, са батином или штапом од храстовине овдашње, које су влага
и дуге околности препарирале, чак и после 22 часа, понекад зачујем како у шуми
крај пута затутњи топот ирваса, који је туда натрчао... Али, мене маховина не
плаши, она је на брестовима, овде мека и подебља, смирујућа; али су сутони, или
сам дан, у зимским месецима прекратки. Депримирајући... Црњански је у праву кад
се супроставља Италијанима, и модернима, понављајући да су Словени били у
поларним пределима, то зна Вергилије (за Ските), али та прича о томе, није
довољно присутна код потомака Словена или Срба.
Код Црњанског она се провлачи кроз обе свеске о Хиперборејцима. Црњански
се, и при крају друге свеске о Хиперборејцима, чак и у сну, овако брани од
пецкања оног писца књиге о папи када се чуди да није и оно што Гете каже (да
се осећао као да је дошао кући - када је стигао у Италију) сместио у Хипербореју?
"Није потребно, кажем у сну, са осмехом. Гете додаје сам, да се ту осећа, као
да се ту родио, и као да се у Италију вратио, са једног пута до Гренланда, где је
био да китове лови" (стр.283)

ECCELLENZA IPERBOREO
или
КРАЈ ДИПЛОМАТСКЕ КАРИЈЕРЕ
...Био сам бунован кад је, у мом предсобљу, сутрадан, ујутру, зазврјао телефон. Кроз прозор
своје собе видим да је напољу, преко Тибра, Сунце и да сја, као да гори. На телефону је била
госпођа Нордсрем.Каже ми промукло, да треба да се спремим, да чујем зле вести.Питам: значи
рат?За један тренутак настаје тајац, затим ми каже, француски, да Немци бомбардују
Београд и да варош гори. Сад су јој пријатељи јавили. Она ће покушати да чује више, али је
хтела да ми то каже, да бисмо се спремили на све што ће доћи. Она ће доћи код моје жене у
посету. Треба да се држимо храбро.Ја сам био спустио слушалицу и не чујем даље шта
говори.Видим у дну предсобља собарицу своје жене, која се била тргла, као и ја, из сна. Има црну
собну јутарњу хаљину на себи, али видим да се тресе од плача. Дајем јој знак да ћути.Полако,
одлазим до врата собе у којој ми спава жена.Пошто је у њеној соби мрак, палим тихо једну
светиљку, крај њене постеље и, да бих је пробудио, милујем је по глави.Она се трза и уздиже у
постељи као да хоће да скочи.Очи су јој огромне.Наслутила је шта ћу јој рећи, и пре него што
сам отворио уста.Кажем јој да треба да се спреми и чује зле вести.Она ме гледа уплашено и
пита: рат?Кажем: Београд гори.А пошто знам шта за њу то значи, стежем јој обе руке.Знам
да ће сад, за један једини тренутак, видети све оне који су отишли и који се нису вратили, а
видеће и оне који су јој блиски.Оца, ког су одвели, кад су таоце вешали. Матер, на поду
окупаторове полиције, на црвеној цигљи. Милутина, који полази на јуриш у оној вечној пози, у
којој на јуриш полазе храбри официри, који гину у првој битки. (....)Она има у вароши која гори
две сестре и два брата.Кажем, треба чекати. Отићи ћу у палату Боргезе да чујем новости..
(....)Није плакала, нити викала, затворила је очи. Не виче. Потпун је неки мир у соби. Чуо сам
само како, некако језиво, цвили. Никад је дотле нисам чуо да цвили. А тај тихи плач био је гори,
него што су нарицања. И те сузе, залепљене за трепавице, ужасније, него оне које се лију.Треба
стегнути срце. Има их сад безбројних у нашој земљи, који су несретнији. А као да је баш ТО што
ће је утешити, кажем: нисмо сами. Ни 1908, ни 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 нисмо
били сами. Са нама су били Руси. Треба изићи. Треба да одемо до посланства. Не знам шта нас
чека. Треба се савладати.Она се спушта на јастуке и не отвара сузне очи. Не виче. Потпун је
неки мир у соби. Само тихо цвили. Никад је дотле нисам био чуо да тако цвили.
Двадесет и шест дана, после тога, проводим у Риму, у некој врсти кућног затвора. Пред
вратима мога стана седи полицај. Други стоји доле у капији. Нашим женама, међутим,
дозвољено је да се слободно крећу по Риму. Не прате их. Ја никуд више не могу сам. Поред мене
корача детектив.Морам признати, врло уљудно.Прекинуте су нам и везе.Не можемо ништа да
питамо. Ни нашу земљу. Ни палату Боргезе. Ни Рим. Уосталом, и кад мој стражар дозволи, да
телефонирам – из сластичаре "Розати" – сви, чим чују ко зове, спуштају слушалицу. Сви
ћуте. (....)Кроз десет дана било је све свршено и кажу нам да нећемо бити стрпани у логор у
вароши Фођа, него да одлазимо из Рима, кроз који дан, у Португал, - па ћемо, после, преко
океана, у Лондон, из Португала. Ми онда идемо скоро, свако вече, на Пинчо, седимо на тераси
"Валадије", и посматрамо кубе Микеланђела – каткад до поноћи. Ћутимо. Говоримо мало.
Чекамо дан одласка из Рима. Карин Нордстрем је узалуд покушавала да дозна нешто о фамилији

моје жене, из Београда. Знамо само да је наша варош данима горела и да је сва у рушевинама.
Чујемо да има много мртвих од немачких бомби. Кажу шесдесет хиљада..." *

Црњански на самом почетку прве књиге КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА пише: "Сва
лица поменута у овој књизи живе, или су живела у стварности.
У овој књизи, међутим, сва њихова имена, карактери, дела, и речи,
претворени су у литерарне креације које немају везе ни са једним лицем у
стварности, него представљају иреалне фикције према пишчевој потреби
за причу о прошлости".
Да ли треба узети у обзир, ову, уобичајену, ограду писца? Наравно, да. Па
ипак, морам признати да сам, читајући споменуту књигу Црњанског у
Шведској, (после скоро осамдесетак година о догађајима описаним у
књизи) и обилазећи руине шведских цркава из средњег века у јужном делу
земље, саучествујући у пишчевој незавидној судбини, и уопште трагичном
распаду Краљевине Југославије под бомбама немачких фашиста, помишљао
и на госпођу Карин Нордстрем, из Шведске амбасаде, и разумевању које је
показала за оно што је снашло српског дипломату и његову земљу, 6. априла
1941. године и у данима који су уследили после тога. И мало је фалило да се
крај тих старих темеља и места шведских цркава не помолим за душу оне
особе која је Црњанском послужила као подстицај да створи лик са таквим
именом... Црњански никада није скривао своје одушевљење људима са
Севера, он је често тамо КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА био као код своје куће. Па чак
и у тим данима пред почетак Другог светског рата, које писац проводи као
дипломата, ECCELLENZA IPERBOREO (надимак Црњанског у ужем
дипломатском кругу у Риму у којем се кретао) изазива подсмех због
одушевљења светом Хиперборејаца.
Црњански не фалсификује чињенице, не заташкава и не глорификује
Хиперборејце. Наслућујући страву рата који надолази, Црњански се у тим
предратним римским данима враћа у дане када је као дипломата службовао
у Немачкој и био у прилици да обилази и чешће посећује Данску, Шведску и
Норвешку. Црњански не идеализује ове земље, и не придаје превелики
значај антисемитизму који је био запазио у Норвешкој и Шведској (Упсала,
гроб Сведенборга**). Црњански је нелажан писац. То се може препознати по
низу ствари, али да наведем као аргумент само тај детаљ о крају
дипломатске каријере Милоша Црњанског, то тихо језиво цвиљење пишчеве
супруге, тј. тај подужи одломак, цитат са самог краја споменуте Црњанскове

књиге. Те сузе нису литерарне јер изазивају и многе друге сузе, и осам
деценија касније.
Понекад се човек поплаши тих Џингис Кана у историји, тих лудака, сатритеља
и уништитеља народа, и живе силе, цивила и небрањених, отворених
градова... Црњанскови ХИПЕРБОРЕЈЦИ су, слутим, док гледам небо изнад
Шведске, које очигледно запрашују нечим отровним, нечим што изазива
депресију, и тугу, веома актуелни данас, а биће и сутра и прекосутра. Али, да
ли могу сузе читалаца таквих књига да спасу свет? У сваком случају, било
би лепо да обе свеске Црњанскове споменуте књиге буду преведене и на
језик Италијана и Немаца, Данаца, Норвежана и Швеђана (ако већ немају!).
(Четвртак, 11. Јануар 2018)
_______________
* Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА II , Београд, 1966, завршно поглавље Микеланђелова мати, стр.:
396-398, 400.
** АНТИСЕМИТИЗАМ УПСАЛЕ по Милошу Црњанском

ДУЧЕ. АПСУРД.ASSURDITA
Када сам први пут читао ову Црњанскову књигу (средином осамдесетих
минулог века, у Београду), некако сам прелетео преко наведеног одломка –
описа Дучеа, и поглавља о коме је реч), не сматрајући га досадним, већ
мислећи (или боље рећи осећајући) да припада прошлости, и годинама кад
још није сасвим почео Други светски рат, нити нападнута Краљевина
Југославија. Да ћу поново читати ову књигу у јужној Шведској, после
четрдесетак година, нисам ни сањао! био сам одушевљен Црњансковим
прототипом диктатора, вође. Не знам сажетији ибољи опис.
... Цео Рим је, искићен, као плакатима, портретима Дучеа.
Његова глава гледа са свих зграда, са свих зидова, са свих ћошкова, виси изнад свих врата, трчи
на свим саобраћајним средствима, учествује и у ручку, по ресторанима, и при кафи у баровима.
Рим је опкољен Мусолинијевим портретима, као кинеским зидом.
Он је све предвидео, он је све припремио,замислио, удесио, уредио,он све зна,он има увек
право. Он се пита, њега питају, он све решава. Четрдесет милиона Талијана не мора више да
мисли. Он мисли. Четрдесет милиона Талијана очекује да чује само једног човека. Четрдесет
милиона Талијана зависи само од једног мозга, једног носа, једних уста, и два ока. Дуче, под
шлемом посматра Рим са својим крупним, тамним очима, са напућеним уснама, и са свих
железничких станица.. А лик му је тврд, израз лица страшан (faccia feroce).
Цело Полуострво апенинско – цела Италија – уоквирена је сад у оквир тог лица. Цео Дуче, који
има и ноге, који и хода, који и руча, уоквирен је сад, у оквир тог лица. Он је одговоран за све.
Саобраћај, и индустрија, киша, и жетва, планови рата, лретање армија, све сад излази из тог лица.
Зар је то могуће? Могуће је, јер он све зна,јер је све његова заслуга, јер је непогрешив. Увек има
право. Ha sempre ragione.
Само мој брица каже, да је та мисао апсурдна. Да је то немогуће. Апсурд.Assurdita. То ми каже
тихо, у уво, кад ме шиша…. Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА I ,. поглавље Тело је њено у
сасвим другој земљи, Београд, 1966, стр. 315. ...........*

________________
* Овај чланак је био знатно дужи, али је омашком обрисан. Сачуван је
само почетак тога чланка - довољно и толико! Захваљујући исечку, који се
препоручује преко "Спектра". Црњански је одлично радио свој посао, аташеа за
штампу. Одлази у то време до Трста , и уверава се "да на једном малом делу
талијанских граница није све ружичасто, ни на облацима... (...) Полиција Италије

забрањује улаз југословенских новина у Италију. Полиција их у Трсту вади из
возова. Пакете новина баца..." Итд. Талијански брица Црњансков више зна о
апсурдностима него они од којих би се то очекивало. ... итд. То није Црњансков
занатлијски "штос" да вођу демаскира, уз помоћ посебних диоптрија и маказа
једног талијанског брице, - то је нешто неизбежно у таквим смутним
временима. Народ је присебнији и разумнији и од Дучеа и наших дипломата,
конзула и амбасадора...итд. итд. Црњански је врстан и као новинар, публициста,
обавештен човек...

БЕЛАТУКАДРУЗОВ ГРМ
ПЕРУНОВА ОБАЛА
„980. године постави Велики Кнез Владимир идоле на брду више свога двора у Кијеву: Перуна са
сребрном главом и златном брадом, и Хорса и Дажбога и Стрибога и Семаргла и Мокошу.”
„988. године заповеди Кнез Владимир да привежу Перуна коњу за реп, и да га тако свуку до испод
Боричева у поток; затим нареди дванаесторици људи, да га туку батинама. Док су га они тако
вукли потоком, некрштени народ над њим плакаху… пошто су Перунов кип довукли до Дњепра,
баце га у воду. Владимир је рекао својим слугама: Aко се где заустави одгурните га од обале док
не прође водопад, a онда га оставите. Ветар га донесе до једне обале, која се отада зове Перунова
обала, и која и данас носи то име.”

Говори један Староверац:
Ехеј, слепци једни!
Зар се тако говори Громовнику?
Зар се тако поступа са једним богом?
Доћиће време и загрмеће са неба
небеска артилерија, кроз хиљаду година,
и сетићете се ових речи, кад буде касно,
кад се осуше сви ваши грмови!
Ехеј, нововерци,
доћиће време када ће враг заиграти
и на вашем прагу!
Кад вас остане толико у једном селу
да сви можете стати под један храст.
Кад почну неописане поплаве и потопи,
и кад понеког од вас нанесе талас
на Перунову обалу, схватићете
легенду и лековитост предања!

Увод
ДАРУНГ*
(фрагмент)

ЗНАМЕЊА ПОДНЕБЕСНИЦА?
Горостасни грмови из сна?
Повлаче се из Јава у Нав.
У висину плаветну, у Праву?
Шта ми јављају дивни,
што дотичу небо у завичају
(преко пута воденице ишчезле
у Шљивици?)
Не Хипербореја**, мене вуче
на Север Анђео северни, водич
из снова, заборав неописиви, интезивни.
Заблуде, у окорелом Јаву огрезле.
Светови светли. На ивици
светова, поларне сензације.
Два горостасна грма из сна
боље од свих на свету
тајну прошлости зна''.
Уместо Хипербореје и Хиперборејаца
хрлећи према Северном полу
ја се подмлађујем не помоћу еликсира
него удубљујући се у науку старовераца,
у потиснута омаловажавања Чрта и Реза,
у пространства Велике Тартарије,

улазећи у лавиринт скриваних Генеза.
Четрдесет хиљада лета сија
из правца поларних светлости,
и то је онај добитак не на лотоу,
нити у каквој коцкарници бинга.
Руне и веде ме воде, поднебеснице,
знамења из снова, и мудрост
скоро заборављених старовераца- инглинга.
Горостасни грмови из сна,
равнице пуне камених громада,
језера, попут ових предела Шведске.
Приближавам се коначно Првом Кругу,
што оличава заповести ведске,
дате народима Велике Расе и Небеског Рода,
Перуновим обалама и догађајима
који предстоје у будућности,
у току Свароговог Круга
и Деведесет Девет Кругова Живота,
и много чему другом.
Горостасни грмови из сна,
шта сте ви у ствари? Одашиљачи
- од сатанских харпова - јачи?
Којима управљају Жреци или Капени-Инглинзи,
т.ј. Чувари Древне Мудрости? (........)
На путу према Северном полу, Кируни, Нарвику....Крајем 2017.
__

Дарунг – дословно: чувар руна, летописац
** Даарија – Света земља која се налазила на континенту који је потонуо у северном
океану. Даарију су разни народи различито називали: Арктида, Хипербореја, Северна
Арктогеја и др. (објашњење преузето из СЛОВЕНСКО-АРИЈСКЕ ВЕДЕ.КЊИГА ПРВА
*

САЊТИЈЕ ПЕРУНОВЕ ВЕДЕ.КЊИГА ПЕРУНОВЕ МУДРОСТИ ПРВИ КРУГ САГА О ИНГЛИНЗИМА)

УМЕСТО ПОГОВОРА
00:01 сати, 13. нов. 2017.
Санда Стојановић
Здраво Мирославе,
можда сам ја као многи песници у неспоразуму са самом собом, завидим вам што сте у Шведској, волим
Шведску због Бергмана, Транстремера па и због тенисера (мој син тренира тенис ), ви сте помало као
Црњански, волите те северне земље или сте по нужди тамо, добре су вам идеје са сазвежђем заветине
јер поезија је као вода има огромну снагу бујице, у Србији многи мисле да те групице на филолошком
факултету и пар часописа у Београду кроје српску поезију, али није тако, поезија као вода ако не може да
пробије на ту њихову учмалу страну пробиће на другом месту, по сајтовима, на интернету, ви сте
иноватор док су они остали у средњем веку итд.
Чувајте се, има много злих људи међу учмалом књижевном чаршијом.
Поздрав Санда
**
13. новембар 2017, 10.07
Можда је прича о Хиперборејцима, уистину, много друкчија од оне Црњанскове? Рекао бих да је тачно то
што пишете о неспоразуму. Ја сам овамо због пута на Северни пол, Сведенборга и најуопштеније речено
због љубави, лепоте и будућности. Бергман није жив, Транстремер је с ону страну, али шведске брезове
шуме, борове и језера, којих овамо има на хиљаде, живе су и дишу… Имам пријатеље који се труде да ми
покажу многе ствари, можда ћу о некима и писати? Погледајте, још увек су отворене, следеће локације:
Северци, и др. Црњански је пре скоро једног века стигао до Шпицбергена, путовао је другим поводима; ја
идем неочекиваним правцем и приближићу се Северном полу, ако Бог да, колико је то могуће. Београдска
књижевна чаршија је покушала да ме сакрије, као и низ других писаца „без адресе“, али то је колико
смешно толико и апсурдно. Све је у Божјим рукама, и будућност (па и поезије и песника), неће трасирати
безбожници, већ неки други нететовирани индивидуалци што се појављују из сасвим неочекиваних
праваца. Али и те чаршијске карикатуре су део судбине, изнад којих се позвани од Бога требају уздићи,
прелетети као ове гуске у Шведској што лете кроз маглу према југу (претпостављам). Гуске лете на југ, а ја на
Север, помислим. Можда су наши Стари замишљали Хипербореју много ближе? То јест иза оних планина
које су одвајале стару Грчку и унутрашњост Балкана? Вида Црњански се шалила на рачун свога мужа када је
реч о познавању старогрчке митологије, историје, и других ствари, што Црњански и сам признаје у једној од
својих књига о Хиперборејцима. Поново читам те Црњанскове књиге (књиге седма и осма из шесдесет и
шесте), узгред буди речено, књиге које сам понео са собом према оној најсевернијој тачци до које је стигао
један српски писац, да ми буду подупирач на том предугом путовању према глечерима и оној поларној
светлости, коју треба видети макар једном у животу, како каже један од мојих водича (племенита особа
чијим венама тече грофовска крв). Тако вам је то у животу, док вас једни скривају, Други вас откривају! У
праву сте што се тиче бујица поезије, ја бих рекао немогућих водопада духа подстакнут једном шведском
реком Етран која тече кроз јужну Шведску, на којој је подигнуто осам хидроцентрала и низ воденица; и чија
вода на водопадима има боју кафе и незауставиву снагу, али која тече сасвим смирено по равници из језера
у језеро, где се смирује и добија можда још већу снагу али и смиреност, па можда никада и не плави баш
зато, што је језера смирују? … Свако добро… М. Л.

Ово није књига путописа. Напротив. Понешто од свега овога писао сам, док
сам боравио у Краљевини Шведској (неколико месеци пред крај 2017.

године, и непун први месец 2018.)Није ме позвало неко друштво писаца у
Шведској, ни Краљевина, већ пријатељи који тамо живе дуго. Желећи да ми
покажу, пре свега, музеј народа Сами у Кируни. Нису ме позвали ни
преводиоци са српског на шведски. А могли су, да се нашалим! Швеђани
имају, чак и у мањим местима, велике и лепо опремљене библиотеке, на
којима би им људи који су осуђени да живе на другим странама света, па и у
Србији, могли позавидети! Тамо, у тим библиотекама – нема мојих књига.
Нема ни «Ујкиног дома», «Трговаца светлошћу», «Пасије по Амарилису»,
«Доктора Смрти», «Лас вилајета», «Moare parasite» - да наведем само неке...
То не значи да их неће бити (једнога дана). Не кривим ја Швеђане, што ме не
преводе на свој језик, разлози нису толико у другима, колико у нама, то јест у
нашим културним и политичким приликама, боље рећи неприликама, или
неспоразумима, како написа Г-ђа Санда Стојановић (критичар и песник и
некадашњи уредник КОВ-а) у једном свом писму. Што би Швеђани
преводили једног српског писца на свој језик, када га ни у матичној земљи не
миришу ни штампа, ни власт, ни издавачи?
Кад кажем да ово није путопис о Шведској, то је заиста истина, и није нека
врста осињег убода злопамтљивог писца, већ је заиста тако: јунак је у овој
књизи дух једног српског писца, коме је карактер одредио и животну и
књижевну судбину! Пружила се прилика током тог боравка од неколико
месеци у Шведској, поред путовања, и за поновно читање две књиге
Милоша Црњанској, и ја сам је искористио покушавајући да проникнем, шта
се све крије иза те пишчеве опсесије Хиперборејом и Хиперборејцима.
Домаћини су ми били наши Пречани (нису баш нешто читали Црњанског,
из више разлога), у шали су ме почели називати надимком Милоша
Црњанског. Наравно, ја тај надимак нисам заслужио, јер сам већ имао
властити!
Као што сам се некада у младости одушевљавао сликама Хијеронимуса
Боша, и Питера Бројгела, захваљујући пре свега сликарима са којима сам био
близак (покојни Милић од Мачве и његов земљак Микан Аничић), тако сам
и сада као човек који је дубље загазио у седму деценију живота, понекада,
без даха, посматрао слике Г-ђе Branke Vedder, настале баш те зиме 20172018. У Шведској. Ако би некада ово могло да буде штампано, као нека мања
књига (значи до 4 табака), ја бих овим текстовима додао и понеку од
фотографија споменуте Госпође, као неку врсту ванредних илустрација, због
лепоте тих дивљих птица и жилавости на замрзнутом великом шведском
језеру, крај града краљице Урлике... Али пре свега, због тога, што је једном

фотографу пошло за руком да та предивна божја створења наслика у
толиком броју и из такве близине, којој је скоро невероватна...
У Београду, средином фебруара 2018.

Б.Т.

