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ВЕЧ НОСТ
Чо ве ков злат ни лик

Про гу та ће ле ден та лас
Веч но сти

Ге орг Тракл

На у ка ви ди све у ево лу ци ји, а пе сник у веч но сти.

Јо ван Ду чић

1.

Људ ски дух је при зван иде јом веч но сти и сва ка ње го ва тво ре ви на, у нај ма њу ру ку, 
окре ну та је том нео до љи вом по зи ву. Не у по ре ди во је ма ње дру гих или дру га чи јих 
те жњи. Из го во ре но или не, утка но у по тку сва ког ду хов ног на по ра или не, усме ре ње 
ка веч но сти је ding an sich, мо на да, за че ло, не по крет ни за ма јац, ка ко вам дра го. Исто-
вре ме но је у ту страст упле те на и свест о про ла зно сти и тро шно сти све га зе маљ ског, 
бо га ми и не бе ског, про па дљи во сти, крат ко трај но сти... Сви им пул си атем по рал но сти 
мо гу би ти све сни ји, ра ци о нал ни ји, ло гич ни ји и сме ште ни у ви шим ре ги стри ма све сти, 
не го ка ква по тму ла ме лан хо ли ја или де пре си ја због смрт но сти све га. Исто вре ме но 
те жи мо веч но сти и оча ја ва мо због вла сти те на ив но сти. 

Сто га нас при кри ве но или јав но оп чи ња ва ју оне ду хов не тво ре ви не ко је све сно, 
не скри ве но, без кри ви це и сти да те же пра вој, нео пи си вој веч но сти. Мо жда и ка квом 
ње ном су ро га ту, про тег ну том ван ис ку стве них и вре мен ских гра ни ца ко је чо век мо же 
да об уј ми. То су ре ла ци је од хи ља да, де се ти на хи ља да, а у об ли ку ко ји нас ин те ре су је, 
оне од сто ти на хи ља да или ми ли о на го ди на. 

Не тач но је ми сли ти да нам ни је до хват на, у овим ди ја лек тич ним, па ра док сал ним 
ре ли ги ја ма, у ко ји ма је и при чи на и са мо об ма на о веч но сти исто вет на на шем пој му о 
њој, јер то ли ко су на овим веч ним је ли сеј ским по љи ма пер спек ти ве и аспек ти по ме-
ша ни, збу њи ви, обо смер ни. Веч ност, у је ди ним ре ла ци ја ма у ко ји ма о њој мо же мо 
ми сли ти, оним ан тро по морф ним, по се ду је сво ју ма те ри јал ну и сво ју ду хов ну стра ну. 
О на шем веч ном ду ху, о ка ко то ве дро зву чи, на пи са не су обим не би бли о те ке, те је и 
по след њи и нај ве ћи би бли о те кар Бор хес имао шта да ка же. Веч ност је нај ва жни ји про-
блем есте ти ке, као што је вре ме нај ва жни ји про блем ме та фи зи ке, го во рио је Бор хес. 
И да „ва се ље на зах те ва веч ност“. Сло бод но за то го во ри мо о ма те ри ја ли ма за веч ност 
и о зво ња ви ко ја ће у њој од је ки ва ти.

На ово про пи ти ва ње не мо гу ћег и не ис ка зи вог на гнао ме је филм У веч но сти („In to 
Eter nity“) ре жи се ра Ми ха е ла Мад се на (Mic hael Mad sen), ду го ме тра жни до ку мен та рац 
о под зем ном скла ди шту ра ди о ак тив ног от па да ко је се гра ди у Фин ској. Укле са но у 
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твр ду ба залт ну сте ну, ово ну кле ар но ђу бри ште тре ба ло би да на 100.000 го ди на са чу ва 
ра ди о ак тив ни от пад из фин ских елек тра на и све ко ли ког ну кле ар ног жи во та да на-
шњи це, све док тра је та ко зва но вре ме по лу ра спа да. Иа ко ни јед на чо ве ко ва струк ту-
ра ни ти ар те факт ни су тра ја ли ни из бли за тих 100.000 го ди на, филм го во ри о на по ри-
ма да се обез бе ди си гур ност тог зра че ћег ме ста у веч но сти, у вре мен ским ра спо ни ма 
из ван људ ског об зор ја и са зна ња. Нео п ход но је за шти ти ти љу де и дру штво бу дућ но сти, 
у вре мен ским пер спек ти ва ма о ко ји ма ско ро да не мо же мо ми сли ти. Нај ста ри ји зна-
ци сим бо лич ке људ ске кул ту ре до пи ру из под јед на ко уда ље не про шло сти – пре око 
осам де сет хи ља да го ди на, и реч је о пер ли ца ма са чи ње ним од шкољ ки, про на ђе ним 
у да на шњем Ма ро ку. Не по зна то је зна че ње тих ар те фак та, ско ро у под јед на кој ме ри 
са не из ве сно шћу зид них сли ка ри ја из Ал та ми ре или ле пен ских ри бо гла вих скулп ту-
ри ца. Те на пла ви не ду бо ког чо ве ко вог вре ме на ни су ни слу ти ле вла сти ту трај ност, а 
сми сао и реч ник зна ко ва ко је нам упу ћу ју фор ми ра се ана лог но ка сни јим мо ну мен-
ти ма по пут пи ра ми да, еги пат ских и ју жно а ме рич ких, те Пе тре и Сто ун хен џа, где нам 
та ко ђе из ми че ко нач но зна че ње, оно ко је су сво јој тво ре ви ни на ме ни ли са ми твор ци.

У бес при зор ној и бес пре кор ној же љи да до сег не мо веч ност, окре ће мо се ње ним 
са стој ци ма, ко је ви ди мо у пред ме ти ма при сти глим до нас кроз хи ља де го ди на. За пра-
во, по ку ша ва мо да ви ди мо, и не успе ва мо, на наш смрт ни умор и раз о ча ра ност. За што 
та ко ма ло веч но сти ви ди мо у ства ри ма? За што он да та ко жу ди мо за њом? Мо жда бих 
од мах ов де мо гао да дам од го вор: због пре ви ше људ ско сти у на ма. Ипак, са че кај мо 
ма ло са за кључ ци ма.

2. У веч но сти

У бли зи ни фин ске ну кле ар не елек тра не Ол ки лу о то гра ди се под зем ни ком плекс 
за трај но од ла га ње ну кле ар ног от па да под име ном Он ка ло (у пре во ду „шу пљи на“). 
Гра ђа тог ин верз ног руд ни ка за по че ла је у дру гој по ло ви ни 20. ве ка и по пла ну ће 
тра ја ти до по чет ка 22. ве ка, ка да ће би ти за тво рен, за пе ча ћен, за бра њен и пре пу штен 
за бо ра ву. Сле де ћих сто ти нак хи ља да го ди на. Скло ни ште за веч ни отров ни от пад гра-
ди се на ви ше од че ти ри сто ме та ра ду би не у ме та морф ној, пре те жно гра нит ној сте ни, 
у пре де лу ур ба но изо ло ва ном и већ две ми ли јар де го ди на ге о ло шки ста бил ном. 

Он ка ло ни је на ме њен љу ди ма, на ме њен је њи хо вом од су ству. Ни је на ме њен по-
се та ма, ис тра жи ва њу, исто ри ји или про ме на ма. Ни је на ме њен ни се ћа њу, ни опо ме ни 
ни са зна њу. Ни је на ме њен ни сле де ћој ге не ра ци ји ни ти оној по сле ње, ни је на ме њен 
љу ди ма ни би ло ка квом дру гом об ли ку жи во та. На ме њен је веч но сти, или ба рем оно-
ли ком ње ном тра ја њу (sic!), ко је смрт ни ци мо гу до жи ве ти и ра ци о на ли зо ва ти са мо 
као сен ку веч но сти.1 И на мер но упо тре бља вам оно ре ли ги о зно схва та ње вре ме на 
као сен ке веч но сти, јер Он ка ло не би ни тре ба ло да по сто ји у вре ме ну, већ у веч но сти 

1 На јед ном ме сту ре жи сер Мад сен на во ди ре чи из ве сног струч ња ка за ну кле ар ну без бед ност: 
„...Ка да го во ри мо о тим вре мен ским раз ма ци ма, то је за у век. У људ ском вре ме ну, то је за у век. Да 
го во ри мо о сто ти ну хи ља да го ди на или ми ли о ни ма го ди на не ма сми сла. Оно о че му мо ра мо раз-
ми шља ти је сте да је пре око сто хи ља да го ди на Ho mo sa pi ens пр ви пут на пу стио Афри ку. То је оно 
о че му го во ри мо.“ 
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или ње ној пред стра жи. За пра во, Он ка ло је на ме њен за бо ра ву, тра ја њу у од сут но сти 
го во ра и зна ња, и до вр ша ва њу у не ком тре нут ку ко ји је пре да ле ко од чо ве ко вог на-
зо ра. На ме њен је да од ло жи за веч ност пр ља ви пр тљаг чо ве ко вог тра ја ња, ње гов 
от пад на стао хо дом кроз вре ме. То и та кво за га ђе ње мо же из ле чи ти са мо веч ност.

По сле за тва ра ња у 22. ве ку, Он ка ло би на ста вио да по сто ји са мо као за бра ње но 
ме сто, не до ступ на те ри то ри ја, про стор ми мо све та и исто ри је. Ни ко та мо не тре ба да 
до ђе, ни ко да от кри је шта чу ва у ход ни ци ма на не ких по ла ки ло ме та ра ду би не. И од-
јед ном, гра ди те љи, на кра ју – сви ми са ми у њи хо вој уло зи, су о ча ва мо се са но вом 
зам ком јед но лич ног тра ја ња схва ће ном као веч ност. А то је – ка ко пре не ти по ру ке, 
за пра во ме та по ру ке, по ру ке ко је са мо упу ћу ју на ко нач ну по ру ку – за бра ну и ис кљу-
че ње. По ру ку ко ја то и ни је. 

И са да смо се об ре ли у вла сти ума, под јед на ко као што смо у град њи под зем ног 
ан ти руд ни ка би ли у вла сти ма те ри је од ко је се са сто ји веч ност. Тре ба пре не ти по ру ку 
ко ја то ни је, љу ди ма о ко ји ма не зна мо ни ти мо же мо зна ти ишта, на на чин ко ји би оп-
стао кроз вре ме ко је не мо же мо до гле да ти. 

Ве о ма бр зо гу бе се уну тра шња зна че ња на ших по ру ка и са др жа ја. Угра ђу је мо их 
у тво ре ви не, али ве о ма бр зо из њих иш чи ле. Из ми чу нам зна че ња ту жних ри бо ли ких 
гла ва Ле пен ског ви ра,2 из ми че нам и за бо ра вља мо уну тра шње зна че ње пен та грам ских 
ко ли ба на оба ли Ду на ва, ста рих 9.000 го ди на.3 Не бих ишао да ље у дру ге кул ту ре, по што 
по не у пит ним по став ка ма пси хо ге о гра фи је, док три не ко ја ду хов на свој ства ту ма чи 
си не сте зич ним свој стви ма исто ри је, ге о гра фи је и ге не ти ке, да на шњи жи те љи Ср би је 
мо гли би из ве сни је про ту ма чи ти вла сти те прет ке на до бро по зна тим оба ла ма бал кан-
ског то ка Ду на ва. Не, то се не до га ђа.

Сто га је огром на те го ба до ба че на гра ди те љи ма Он ка ла. Да сми сле и ор га ни зу ју 
зна ке упо зо ре ња да ле ким на след ни ци ма, та ко да се зна че ња не из гу бе или пер вер-
ти ра ју то ком не схва тљи вих раз ме ра вре ме на, за пра во ко му ни ци ра ју ћи са ван зе маљ-
ци ма вла сти те пла не те. Се ћа ња су крат ко трај на и ко ле бљи ва, на сле ђе но зна ње се 
та ко ла ко гу би и пре тва ра у за блу де, по у ке из вре мен ских кап су ла, фи зич ких или у цар-
стви ма зна ко ва, си гур ни смо то из ис ку ства, би ва ју про ма ше не и крат ког да ха. Чо век 
ни шта не учи из исто ри је, по ка за ли су и исто ри ја и ис ку ство. А Он ка ло мо ра пре не ти 
сво ју ме та по ру ку дуж вре ме на ко је је ду же од на шег ге нет ског оти ска у кул ту ри, оних 
пер ли ца из ре за них из шкољ ки. И по ру ка је без мер но дра ма тич ни ја, ти че се жи во та и 
смр ти.

2 „Свет облу та ка у ко ме је по ни кла умет ност Ле пен ског ви ра одав но се рас то чио, али се ћа ња на 
ње га као да се још увек ис по ља ва ју у по не ком оби ча ју, сти ху или ва јар ском де лу. Мо жда ово и 
ни је при вид јер се још не мо же ни на слу ти ти на ко је се све на чи не про шлост пре ли ва у са да шњост 
и пре но си у бу дућ ност“, за вр ше так је јед ног по гла вља у зна чај ној књи зи Умет ност Ле пен ског вира 
Дра го сла ва Сре јо ви ћа и Љу бин ке Ба бо вић.
3 „Ма ло је ве ро ват но да је ово по ве зи ва ње јед не ко нач не ге о ме триј ске сли ке са ефе мер ним људ ским 
би ћем слу чај но. Пре се мо ра за кљу чи ти да ар хи тек ту ра Ле пен ског ви ра ус по ста вља ма гиј ску ме ђу-
за ви сност (’ми стич на пар ти ци па ци ја’) из ме ђу струк ту ре ко смо са и струк ту ре људ ског те ла, од но сно 
да је при каз на стан ка и скло па све ми ра... Тро у гло ви ко ји гра де осно ве ста ни шта у на се љи ма кул ту-
ре Ле пен ског Ви ра чи ни се да су исти са они ма ко је ће хи ља да ма го ди на ка сни је по ме ну ти Пла то нов 
Ти мај у го во ру о те ле сном скло пу све ми ра“, још је дан је на вод из Умет но сти Ле пен ског ви ра.
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Он ка ло по ка зу је да тех нич ке ка рак те ри сти ке ра да на „веч ним“ ства ри ма по ста ју 
ма те ри јал на има ги на ци ја у Ба шла ров ском сми слу, има ги на ци ја по те кла из не по сред ног 
ис ку ства а не ра ци о нал ног зна ња, она има ги на ци ја ко ја „уве ћа ва ва ле ре ре ал но сти“, 
тре ну так ка да „ду бо ко“ вре ме по ста је „плит ко“. Филм У веч но сти пле ни есте ти ком пу-
сто ши и крх ко сти, тим ан ти ин ду стриј ским на зна ка ма. Ге о ло шко ну кле ар но ђу бри ште 
Он ка ло у фил му је при ка за но као ме сто мрач не гра ви та ци је, ти ши не и та ме. 

Ге о лог ко ји ра ди на из град њи ка же у фил му да ће руд ник Он ка ло по сто ја ти за у век. 
Ин же ње ри у фил му, ра ци о нал ни ка кви је су, а пот пра жно4 очи у очи са „ду бо ким вре ме-
ном“ ко је пре ла зи у „плит ко“, го во ре о тех нич ким ка рак те ри сти ка ма ра да на „веч ним“ 
ства ри ма, код њих, на те шко са гле ди вом про јек ту ин верз ног руд ни ка Он ка ло. 

„Тре ба де ла ти на хи ља ду го ди на“, ка же Хам ваш. Тру дом ано ним ним, без мер но уса-
мље нич ким.

3. О гра ђи за веч ност

Иа ко је сва ка ма те ри јал на твар об ли ко ва на људ ском ма штом на ме ње на што ду жем 
тра ја њу, ма те ри ја ли ко ји нам слу же оме ђе ни су сво јом про ла зно шћу. И иа ко смо бол-
но све сни тро шно сти сли ка ко је гле да мо, па пи ра ко ји чу ва мо, мо ну ме на та ко ји ма 
по кла ња мо пу ну па жњу, ипак угра ђу је мо кôд веч но сти у све што ства ра мо. Пи ра ми де 
су још са на ма, древ ни ка ме ни спо ме ни ци нас окру жу ју, и у њи ма пре по зна је мо кре-
та ње вре ме на. У ру и на ма и ру ше ви на ма пре по зна је мо вре ме и ње го ве на сла ге, и 
за то ру и не и ру ше ви не има ју за нас емо тив ну вред ност, ти ме и естет ску. По ми шља мо 
на ка мен, али се он за о бљу је и кру ни у пра ши ну, по ро зан је и жив, и већ ње го во по-
ре кло, ко је љу бо мор но про у ча ва мо, да је нам ње гов та чан жи во ти век. Тра вер тин је 
леп и по да тан, али ла ко про па да, пе шча ру име од ре ђу је вре ме жи во та, мер мер но си 
у се би бо гат ство под зе мља и хтон ских еле мен та од ко јих на ста је, те вре ли не и при-
ти ска ко је ви ди мо и на не бу, ме ђу не бе ским те ли ма. Гра нит је трај ни ји од мер ме ра, 
по ти че из вул ка на из ко јих по ти че и свет љу ди и свет бо го ва, али и ње га тро ше ве тро-
ви, про ме не тем пе ра ту ре и вла жност. Гво жђе? Не, од ње га на ста је цр вен ка сти муљ и 
анор ган ски укус за гри за у ме тал ну ка ши ку на из во ру про ку пач ке Ђа во ље ва ро ши, ако 
сме те от пи ти ту, ка жу, ле ко ви ту али опа сну во ду. Че лик? Ма те ри јал не ка да шње, а са да 
за бо ра вље не бу дућ но сти, по ла га ли смо на де у ње га, али вла га и на ше бак те ри је пре-
тва ра ју га у рђу и кр хо ти не, гво зде ни муљ ко ји ни ве ли ше све људ ске раз ли ке и по ри ве. 
Пла сти ка је нај не ста бил ни ја, сва ког да на от кри ва мо не при јат не исти не о том де те ту 
на ше ве ли чи не. Као још јед на мо на да бив ше бу дућ но сти са ко јом се су о ча ва мо у на ше 
„ре тро град но“ до ба, пла сти ка упра во до жи вља ва сво ју „би о ло шку“ смрт. Као сва ко 
ор ган ско те ло и нај по сле, као умет ност, пла сти ка је увек на иви ци рас па да ња. Под ло-
жна вла зи, ва зду ху, бак те ри ја ма и то пло ти, на ве ли ко раз о ча ра ње аван гар ди ста, ка ко 
умет ност од пла сти ке та ко и сва ки да шњи пред ме ти тру ле, де фор ми шу се и про па да ју. 
Па он да и сва та сред ства за чу ва ње и об на вља ње, азот на не у трал ност и ко зме тич ка хи-
рур ги ја за ко ју ми сли мо ка да ми сли мо на веч ну мла дост на ших де ла. Све то ка же са мо 
јед но, на жа лост – ма те ри ја ли нам не пру жа ју уте ху ни уто чи ште.

4 Обод не ми сли, под све сни то ко ви, асо ци ја тив ни скло по ви.
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Ка жу да ру ко пи си не го ре. Хам ваш пи ше: „Што је јед ном на пи са но бе смрт но, ње-
го во бив ство ви ше не за ви си од људ ског се ћа ња. То де ло је не где дру где по бе ди ло, 
веч но и ко нач но.“

Сла ба шна је то уте ха на ше су је те. Књи ге и ру ко пи си го ре ка да им се пру жи до вољ но 
хра не за ди са ње и ка ква ска ку ћу ћа вар ни ца. Из ло же ни спо ља шњем све ту, ру ко пи си 
тра ју па за тим из го ре у за бо ра ву све ти не, ака дем ској рав но ду шно сти и трај ни јој од све-
га пра ши ни ко ја се на го ми ла ва, си пљи во, упор но, не у мо љи во. Ру ко пи си го ре, на сва ки 
мо гу ћи и за ми сли ви на чин, и од њих пре о ста је ри го лит, пра шка ста ма те ри ја ко ја пре-
кри ва све то ве, ка ко фи зич ке та ко мен тал не, сит на, не у мо љи ва, све при сут на, ко ро зив на, 
екс пло зив на. То је она твар у ко ју се пре тва ра ју књи ге и ру ко пи си у при су ству вре ме на.

Ипак, од ру ко пи са не што пре о ста је за веч ност. Пра зан оти сак у ствар но сти, пра-
зни на у тка њу по што тек ста не ста не. Сле пи од сјај иде је у там ном, не про пу сном огле-
да лу са оне стра не, не по сто ја ној сен ци еле мен та ко ји све са жи ма до ар хе ти па, ва тре 
ко ја је чи сти не га тив ни оти сак ма те ри јал но сти са ме. Ва тра је ни шта, ре као је Бран ко 
Миљ ко вић, пе сник за ду бљен у веч не ства ри.

А ка да већ го во ри мо о веч но сти ко ју мо же мо да оку си мо, при ме ће но је да од свих 
тво ре ви на људ ске ци ви ли за ци је, ко ја би не ста ла и по сле до вољ но мно го го ди на от-
кри ве на од ту ђин ске, ван зе маљ ске, и ка да пла не та за тре све тра го ве ма те ри јал но сти 
чо ве ко вог по сто ја ња, нај лак ше би се от кри ли про сто ри у уну тра шњо сти зе мље ко је 
је чо век на пра вио, руд ни ци, ту не ли, под зем на скла ди шта и слич но. Иа ко би муљ и на-
пла ви не по пу ни ле те про сто ре, је ди ни траг по сто ја ња пру жи ли би пра вил ни об ли ци 
под зем них шу пљи на, не га тив ни оти сци чо ве ко ве ци ви ли за ци је, од сут ност чо ве ко ва 
са ма по се би. Есте ти ци (и ети ци) пра зни не и од сут но сти су на из глед бли же ис точ њач-
ке ду хов не тра ди ци је, зен-бу ди зам и срод на уче ња, као и умет но сти ко је оне по кре ћу 
и на па ја ју. По ма ло је вар љи ва та раз ли ке ис то ка и за па да, при вид на је и не у вер љи ва 
ипак, јер на ди ла зе ћи чо ве ков дух имао је исти по че так и иста ис хо ди шта: сен ку веч-
но сти и ма те ри јал но сти кул ту ре и ци ви ли за ци је.

Али на ук је ва жан: веч на је пра зни на чо ве ко вог на сто ја ња, оти сак у оно ме што 
на зи ва мо сен ком веч но сти, вре ме ну по сто ја ња на зе мљи. Скулп тор Еду ар до Чи ли да 
(Edu ar do Chil li da) знао је то, и ни ка да не из гра ђен (не из ду бљен, тач ни је) про је кат ве-
ли ких пра зних про сто ра у ср цу пла ни не нај тач ни је осе ћа ту сен ку веч но сти ко ја се 
не у мо љи во шу ња за чо ве ко вим тра го ви ма. Али о ње му ма ло ка сни је.

4. Пра зни на је про стор веч но сти

Не мо гу ре ћи да не до ста је прег ну ћа и еу фо ри је ка да се и умет ни ци и на уч ни ци и 
обич ни љу ди су че ле са бли ста вим и стра шним, не схва тљи вим и не до дир љи вим, за но-
сним и одур ним те лом веч но сти, ње ном скра мом ко ја се ути ску је на на шу ко жу, ње ним 
во ња вим зно јем ко ји нам уда ра у но здр ве. Веч ност по чи ње где се ми за вр ша ва мо, као 
да по но си то ка же мо, и он да се оспо љу је мо, на пре же мо и на ди ма мо, у ми сли ма и ма-
те ри јал ним тво ре ви на ма, на ба цу ју ћи та ло ге сно ва и на но се те то ва жа ко ји ма би смо 
очу ва ли тај уну тар ко жни про стор пред „ужа са ва ју ћим пра зни на ма“ о ко ји ма Па скал 
ско ро па зàпēвā. И чак ка да те из ну ру ју ће и са мо у ни шта ва ју ће на по ре про гла ша ва мо 
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та шти ном и му ком ду ху, не мо же мо спо ри ти дир љи ву емо ци о нал ност ни ре кла мер ску 
те го бу ства ра ња, ко јом мно ги по је дин ци, за точ ни ци то ли ких ге не ра ци ја пред ста вља-
ју из глед веч но сти.

Та ко сма тра мо да смо ау то ри или ба рем ко а у то ри веч но сти.
У му зе ји ма и ар хи ва ма, ко ји су нам све ве ћи и гло ма зни ји, са ку пља мо оно што ми-

сли мо да ће тра ја ти по сле на ших име на и те го ба. Као да у му зе ји ма са те ла на ше кул-
ту ре от па да ју све при ра сли це и ту мо ри, на пла ви не кр ва во људ ског, су је та, стра хо ва 
и об ма на, и да та ква ого ље на де ла мо гу пред суд вре ме на, ко ји за ми шља мо као за-
стра шу ју ћег, али до бро на мер ног Каф ку. Успон му зе јо то пи је ко ји не пре кид но те че већ 
ве ко ви ма, од ка да је изо ло ва ње људ ских тво ре ви на од про ла зног по ста ло хи ме ра 
кул ту ре, све је об у хват ни ји и не у мо љи ви ји. По сле по тро шње у крат ким окви ри ма 
јед не епо хе или чак ду жи не ства ра о че вог жи во та, на ме на де ла је да оп ста не у му зе ју 
за ду ги низ ео на, при че му не зна мо да де фи ни ше мо тра ја ње тог „ео на“. По том, као 
зах тев ко ји је не ка ко под ра зу ме ван, ма те ри ја ли тих де ла тре ба да бу ду трај ни, мер мер, 
ка мен, че лик, ме тал, не ки дру ги, не у трал ни азот у хер ме тич ним ко мо ра ма за чу ва ње 
тро шног па пи ра. Му зеј ски про сто ри су се по том про те гли ван кон вен ци о нал них мер-
мер них зи ди на. Из ван кон вен ци о нал них ви три на, ка те го ри са них збир ки и де поа. У 
вре мен ским кап су ла ма по је дин ци и ин сти ту ци је оста вља ју де ли ће и сим бо ле жи во та 
и вред но сти вре ме на. С вре ме ном, те кап су ле по ста ју оба ве зни траг сво јих тво ра ца 
упу ћен у бу дућ ност као Бар то во цар ство зна ко ва ко је бу ду ћи љу ди тре ба са мо да 
отво ре и про ту ма че и та ко при зна ју ту ма лу, крат ко трај ну, али на ма ва жну по бе ду.

Пр ва кон вен ци о нал на вре мен ска кап су ла по ста вље на је 1936. го ди не на Уни вер-
зи те ту Оглет хор пе у Атлан ти (Џор џи ја) са на ме ром да бу де отво ре на два да на пре мог 
ро ђен да на, 28. ма ја, али ме ни не до хват не 8113. го ди не. Спи сак ства ри по ло же них у 
че лич ни бун кер је за ди вљу ју ћи и под се ћа на вр то гла ве Бор хе со ве так со но ми је, и си-
гу ран сам, дра ги чи та о ци, да би и ме ни и ва ма при чи ни ло ве ли ко за до вољ ство ње го во 
до слов но на во ђе ње.5 Ипак, уз др жа ћу се од те вр сте чи та лач ког за до вољ ства, јер би 
зах те ва ло чи та ву веч ност, из ре че но у ко ло кви јал ном сми слу.

И сло бод но ре ци мо, онај ан дри ћев ски по рив6 ко ји сла ви веч но ства ра ње, у амал-
га му са им пул сом бај ко ли ким ко ли ко и стри пов ским, мно го го ди на ка сни је фор му ли-
са ним у култ ном Гла ди ја то ру, фил му Ри дли ја Ско та, да „оно што учи ни мо у жи во ту 
од је ки ва ће у веч но сти“, во дио је и Кар ла Са га на и ње го ве са рад ни ке да на ме ђу зве-
зда ним са те ли ти ма-пут ни ци ма „Во ја џер“ по ша љу злат ни диск са кру ци јал ним ин фор-
ма ци ја ма о чо ве ку и ње го вој ци ви ли за ци ји. Та два ди ска, са да ван гра ни ца Сун че вог 
си сте ма, уз не ми нов на ми кро о ште ће ња то ком ео на, јер ва ку ум и ни је баш пра зан, и 
у све тлу дир љи ве же ље за ко му ни ка ци јом, пре о ста ће као за луд ни спо ме ник ду го, 
чи та ву веч ност ме ре ћи том ска лом, по сле па да и не стан ка чо ве ка. На дис ко ви ма је и 

5 Али, та ко ђе, зар ни је ла год но и по ни жа ва ју ће то си му ли ра ње веч но сти кроз на бра ја ње, из чега 
и про ис ти че дво смер на, кон фликт на Бор хе со ва страст пре ма спи ско ви ма.
6 „Ми сао о веч но сти и жи во ту иза гро ба ство ри ла је све што се на зи ва људ ским де лом на овом 
све ту. Она је у исто вре ме и за чет ник сва ког уљу ђе ног жи во та и глав ни узрок ње го ве бе де и не-
са вр ше но сти. Јер, за гле да ни у веч ност, као у бес крај ни, не до сти жни узо рак, ми тка мо овај наш 
крат ки за мр ше ни жи вот...“, ка же Ан дрић у Зна ко ви ма по ред пу та.
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пе сма „Из лел е Дельо хайду тин“ бу гар ске на род не му зи чар ке, пе ва чи це Ва ље Бал кан ске,7 
ко ју сам упо знао јед ном при ли ком у ње ним род ним Ро до пи ма, и ко ја ми је при ча ла о 
Кар лу Са га ну и љу ба ви ко јом је астро ном оба си пао сво је злат не ди ско ве, са да на пу ту 
ка са зве жђу Зми јо но сца.

Гру па ко ја се бе на зи ва Long Now Fo un da tion пра ви сат ко ји ће ме ри ти 10.000 го ди-
на и ко ји ће би ти сме штен уну тар јед не пла ни не у аме рич кој са ве зној др жа ви Не ва ди, 
а јед на дру га гру па на пра ви ла је ме ха ни зам ко ји ће из во ди ти јед ну је ди ну ком по зи-
ци ју 1.000 го ди на.

Пра ву ме ру оста вља ња тра га у веч но сти кроз ма те ри ја ле ко ји ма ве ру је мо до не ла 
је са вре ме на тво ре ви на, пла сти ка. Са ус хи ће њем и на дом по сма тра на као „при бли-
жно“ веч ни ма те ри јал, пла сти ка је про на шла ме сто у ви три на ма умет но сти и му зе ја, 
есте ти ци и сва ки да шњо сти као сим бол трај ног. При том се за бо ра вља ло ње но фру-
стри ра ју ће ор ган ско по ре кло, ти ме и про ме не ко ји ма је под ло жна.

Умет нич ка де ла од пла сти ке сме ште на у му зе је су ве о ма бр зо по че ла да тр пе про-
ме не услед из ло же но сти ва зду ху и вла зи. Нео бич не осо би не тзв. веч ног ма те ри ја ла, 
пла сти ке, до ве ле су до естет ског пој ма „смрт пла сти ке“, што је умет ност вра ти ло ис-
хо ди шти ма од ко јих је она увек бе жа ла, као есен ци је људ ског ду ха увек на иви ци 
рас па да ња. Та ко је син дром про па да ња пла сти ке вра тио есте ти ци њен еле мен тар ни 
са сто јак, он то ло шку не из ве сност. Лек ци ја је из гле да на у че на, пра ће на још јед ним 
раз о ча ра њем. Али, сви кли смо на то.

Не ка ко су дра жи и бли жи сви про из во ди ум ног ра да ко ји се бес те ле сно и не мо 
но се са оп чи њу ју ћом и стра шном веч но шћу. За ми шље но у уму као да је за пи са но у 
веч но сти, и не ма ни че га па ра док сал ног у ова квој тврд њи, под тим не раз мр си вим и 
не схва тљи вим ду бо ким не бом. Нај пре – веч ни жи вот. За ми шља се као по су вра ће на 
ру ка ви ца, стал но пре о кре та ње уну тра шњег у спо ља шње, хе ра кли тов ске тран сфор-
ма ци је јед ног-те-истог, у сво ју исто вет ност, су шта стве но сти веч ног ме ња ња тог истог, 
јер дру га чи је и ни је мо гу ће да чо век ви зу а ли зу је веч ност. Још је ди но је ми са о ни Шре-
дин ге ров екс пе ри мент са мач ком ра ван овом хе ра кли тов ском ми ту, јер је за Шре дин-
ге ра веч ност че ка ње би ло ка квог до га ђа ја ко ји се ни ка да не ће до го ди ти.

Бли же на ма, ар хи тек тон ски сту дио Ba roz zi/Ve i ga (Fa bri zio Ba roz zi, Al ber to Ve i ga) ство-
рио је иде ју Му зе ја веч но сти, кроз про је кат Му зе ја не ан дер та ла ца у шпан ском гра ду 
Пи ло ња. Сво ју ма те ри ја ли за ци ју је та мен тал на ски ца до жи ве ла у вир ту ел ном про сто ру 
фил ма Блејд Ра нер 2049, у ко ме је ин тер и јер ва жне кор по ра тив не згра де бу дућ но сти био 
сни мљен по Ба ро ци-Ве и ги ним цр те жи ма. Та ко је сво ју ма те ри јал ност Му зеј веч но сти 
до био у вир ту ел ном про сто ру фил ма. Сар тр је одав но пи сао да је дрво на фил му, иа ко 
ма те ри јал но тек де лић це лу ло и да или ди ги тал ни кôд, за по сма тра ча ствар но др во, 
док је у по зо ри шту ствар но др во на сце ни са мо вир ту ел на озна ка не че га дру гог. Ла ко 
је по ми сли ти да су на ши кон цеп ти и мен тал не сли ке трај ни је од твр дог та ли ра сно ва, 
ка ко је пе вао Пол Це лан. Ле по и ла сно је та ко ми сли ти... Да, за и ста ле по и ла сно...

Кон цеп ту ал ни шпан ски умет ник Хор хе Ма нес Ру био (Jor ge Ma nes Ru bio), као ре зиден-
ци јал ни умет ник Европ ске све мир ске аген ци је, са чи нио је идеј ни про је кат Ме се че вог 
хра ма, гра ђе ви не у ко јој би би ли са же ти уни вер зал ни је зи ци умет но сти, на у ке и ар хи-

7 Њен ал бум-ком пи ла ци ја нај зна чај ни јих пе сма, об ја вљен 2004. го ди не, зо ве се Гла со ви из веч но сти.
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тек ту ре, а ко ји би био са гра ђен у кра те ру Ше кле тон на ју жном по лу Ме се ца, је дин стве-
ног по стал но осве тље ним вр хун ци ма и веч но там ним удо ли на ма у ко ји ма по сто ји 
смр зну та во да. Због не по сто ја ња усло ва за ко ро зи ју и тру ље ње, као и ге о фи зич ке ста-
бил но сти, Ме се чев храм би оп стао знат но ду же не го би ло ко ја тво ре ви на на Зе мљи, уз 
не спо ран ри зик да бу де уни штен у па ду ка квог ме те о ри та. Чак и са тим астро ном ски 
ма лим ри зи ком, овај храм би био трај ни ји од би ло ко је тво ре ви не на Зе мљи. Уко ли ко 
би ло шта слич но или са свим дру го не бу де са гра ђе но на не ком дру гом не бе ском те лу.

Већ је ве о ма ви дљи во да се кре ће мо увек ве о ма бли зу пој ма скулп ту ре у „трај ном 
ма те ри ја лу“, као да је тај схе мат нај при бли жни ји пред ста ви веч но сти. Нај при бли жни-
ји фи зич ко-вир ту ел ном ко ре ла ту та квог, јед ног од два фи ло зоф ска схва та ња веч но сти 
љу ди ма бли жим, ма ко ли ко та „бли скост“ би ла вар љи ва, про је кат је скулп то ра Чи ли де, 
за ми шљен за из град њу (!) на остр ву Фу ер те вен ту ри, де лу ар хи пе ла га Ка нар ских остр ва.

Огром не, пра зне, из ду бље не про сто ри је у тки ву Тин да ја, све те пла ни не за ло кал-
на пле ме на, ко је би по се ти о це оста вља ле пред до жи вља јем бес ко нач но сти и нео пи-
си ве све тло сти, би ле би трај ни је од би ло ко је тво ре ви не чо ве ко ве ци ви ли за ци је. Чак 
и по сле евен ту ал ног не стан ка чо ве ка са ли ца зе мље, у не ком од број них апо ка лип-
тич них сце на ри ја, не ка бу ду ћа, но ва зе маљ ска или са свим ту ђин ска ме ђу зве зда на 
ци ви ли за ци ја мо гла би да от кри је ар ти фи ци јел ност скулп то ро вих пе ћи на на осно ву 
раз ли ке у на та ло же ним се ди мен ти ма, на исти на чин на ко ји да на шњи па ле он то ло зи 
раз два ја ју фо сил не ко сти ди но са у ру са од окол них сте на.

Слич ни ар ти фи ци јел ни про сто ри, ово га пу та без естет ских на ме ра, ко ји би мо гли 
слу жи ти као трај но „цар ство зна ко ва“ на ше ци ви ли за ци је, ход ни ци су руд ни ка или било 
ко је дру ге ве штач ке под зем не тво ре ви не, укљу чу ју ћи и си ло се ну кле ар них про јек ти ла.

Сва ова прег ну ћа про ду жа ва ју трај ност ума и сво јих ма те ри ја ла у нео ме ђе но, не-
са гле ди во вре ме. Да ли је то веч ност, схва ће на у фи ло зоф ском сми слу или пак у естет-
ско-до жи вљај ном зна ку, ни је бит на по је ди ност, по што јед не вре мен ске ре ла ци је бле-
де пред ве ћи ма, и та кво улан ча ва ње ипак до пу шта од се ве, од сја је, све тлу ца ња свих 
пла то нов ских ва три на зи до ви ма веч них пе ћи на. Ре ла тив ност је гад на ствар, мо рам 
да при ме тим, јер је емо ци о нал но при јем чи ва. Јер нам је утка на у свест и по сто ја ње, 
али пре све га у емо ци је, у на ду и во љу. Ван то га не би смо би ли љу ди. 

Али, ни ко и не твр ди да је чо век са ста вљен са мо од „чо веч јих“ еле ме на та. Хо ло граф-
ски и си не сте зич но, на ан тро пич ки и ме та фи зич ки на чин део смо веч ног уни вер зу ма. 
Те сен ке у на ма су веч не, трај ни је и све тли је од све тло сти ве ли ког, про ла зног све та. Јер 
уни вер зум тра жи веч ност и дру га чи је га не мо же мо за ми шља ти. И је ди но што за са да 
мо же мо про гла си ти веч ним је елек трон,8 по што ни смо при ме ти ли зна ко ве ста ре ња 
или про па да ња ове еле мен тар не че сти це. А ако смо ов де већ у вла сти ма те ма ти ке/гео-
ме три је фи зи кал ног про сто ра, не мо же мо се уз др жа ти од па ра ле ла. Све ов де по бро ја не 
„ар те фак те веч но сти“, све абе ра ци је ду ха у гр че ви тој по тра зи, је ди но ис прав но мо же мо 
по сма тра ти као квант не флук ту а ци је естет ског ума. Веч ност је сте про блем есте ти ке, 

8 Мо жда се то од но си и на срод ну кла су еле мен тар них че сти ца: не у три не, фо то не, глу о не, гра ви то-
не... Не из ве сно је, ме ђу тим, и са мо по сто ја ње не ких од њих (гра ви то на). Тек, тра ја ње елек тро на 
ои ви че но је на 66.000 јо та го ди на, нај ве ће је ди ни це у ме трич ком си сте му, или пет квин ти ли о на 
пу та са да шња ста рост све ми ра. Али то још увек ни је веч ност, већ не схва тљи во ду гач ко по сто ја ње.



214

ре кли смо, на пот пу но исти на чин на ко ји је тки во уни вер зу ма про блем ма тема ти ке и 
ге о ме три је. Естет ске за ми сли о по и ма њу веч но сти ис кр са ва ју из пра зни не, као што се 
еле мен тар не че сти це по ја вљу ју и не ста ју у квант ним по љи ма цр них ру па, пра зни на 
у естет ском ду ху је ана лог на не до ку чи вој пу но сти/пра зно сти ни ка да, али за си гур но 
чо ве ку ни ка да не до ку чи вих су штин ских обје ка та на ше ва си о не, цр них син гу ла ри те та. 

Ви де ли сте у сва ком бо љем тр жном цен тру ку пус Ro ma ne sco („ко рал ни ку пус“) 
чи ји се сва ки пу по љак фрак тал но уви ја. Ви де ли сте ка ко маг мат ске сте не на оба ла ма 
шкот ског остр ва Ста фа и ир ског при род ног ре зер ва та Ко звеј из ра ња ју из ду би на као 
пра вил ни ше сто у га о ни сту бо ви. Ви де ли сте „пре те ра но“ пра вил ни ше сто у га о ник ве-
тро ва на се вер ном по лу Са тур на. Ако фи зи ка, ма те ма ти ка и ге о ме три ја из ра ња ју из 
на шег фи зич ког све та као ду хов не ма ни фе ста ци је пра зни не, и на ше ар ти фи ци јел не 
ви зи је о веч но сти из ра ња ју из пра зни не утр ну лог ума, оног о ко ме су и ис точ ња ци и 
за пад ња ци исто вет но зна ли, тек га дру га чи је име но ва ли.

Ужа ре на свест та ко ства ра у ле де ној пра зни ни. Из не по кре та ап со лут не ну ле, где 
се на ла зи веч ност, та ко до нас до пи ру маг но ве на сте квант не ви зи је. Веч ност је квант на 
за го нет ка, ду ха под јед на ко као и ма те ри је. Фи зи ча ри и ми сти ци су то зна ли. Ајн штајн, 
Хај зен берг и Хо кинг ни су ни шта дру го до ша ма ни чи ји смо са вре ме ни ци.

5. Две пла нин ске књи ге

Пла ни не, сте не и ка мен због сво је чвр сти не од у век су сим бол по сто ја но сти и веч-
но сти. Сим бо ли је су ин ту и тив но зна ње, али ов де упо ре до на ста је и из ве сно на ди ла-
зе ће ис ку ство, не као пси хо ло шка ме та фо ра, ни ти као при кри ве ни етич ки став, већ 
као до слов но ис ку ство. Има не че га у иде ји ка ме на као сен ке пла ни не. Ни шта ту ни је 
ума ње на ни ти уве ли ча на сли ка оног дру гог, ни ти се раз ме њу ју атри бу ти и аспек ти. 
Ни је ка мен ма ла пла ни на, ни ти пла ни на ка ме на на пла ви на. Зна ме ња су дру га, и опет 
се са др же у ге о ме триј ској те ме љи то сти, пра зни ни, чо ве ко вом ћу та њу пред тим си ла-
ма не у по ре ди вим. Та јан стве ни го вор ка ме ња, о ко ме је та ко стра стве но пи сао Ро же 
Ка јоа, од истог је реч ни ка као и ћу тљи вост пла ни не, што зна ју сви пла ни на ри и ше та-
чи од па си је. Тре ба се обре сти сам, на стрм пу ту, под рук са ком и фла шом во де, без 
жи ве ду ше уна о ко ло, и та да за ста ти, и чу ти ти ши ну и да ма ра ње кр ви ко је се сми ру је. 
Та ко се мо же до че ка ти спо ро вре ме, вр ло си ро ма шна сен ка веч ног са да.

Чи тао сам, ду го, две књи ге о пла ни на ма, ау то ра ни чим не спо ји вих, раз дво је них 
про сто ри ма, вре ме ни ма, есте ти ка ма и на ме ра ма. Јед ну чи там већ ви ше де се ти на го-
ди на и ни ка ко да је до чи там, на лик оној сли чи ци из епи зо де Кор та Мал те зеа, где овај 
тра гач за веч ним оба ла ма, чи та ју ћи Уто пи ју То ма са Мо ра, из у сти у тре нут ку ка да га 
пре ки да зов но ве аван ту ре: „Ни ка ко да про чи там ову књи гу.“ Дру гу не дав но, пре го-
ди ну-дв е, јер се та да и по ја ви ла. И ка жем: не мо гу их ни по че му упо ре ди ти. Осим по 
јед ном искон ском и не у та жи вом на го ну за ви си на ма и ти ши на ма.

Про фе сор, пре во ди лац и ле ген дар ни пре да вач Ра шко Ди ми три је вић је свој је ди ни 
ро ман Ка ви си на ма и ћу та њу9 об ја вио 1982. го ди не у јед ном ле пом, за око при јат но 

9 Са вр ше ни осврт на про фе со ра Ди ми три је ви ћа и ње го ву књи гу са ре спек та бил не вре мен ске 
дис тан це на пи сао је Ран ко Ри со је вић, а ла ко се мо же на ћи на сај ту Ми љен ка Јер го ви ћа.
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зе лен ка стом твр до у ко ри че ном из да њу са цр те жи ма До бри ја Сто ја но ви ћа. Ро ман је 
ау то би о граф ски пу то пис ау то ро вог пла ни нар ског хо до ча шћа по сло ве нач ким Ал пи-
ма. Ра шко Ди ми три је вић свој ро ман гра ди на јед но став ним и про ве ре ним про зним 
обра сци ма, сме њи ва њу пу то пи са, лир ске ме ди та ци је и ди ја ло га са са пут ни ком ко ји 
но си име Ар ка ша. Те ме су веч не у ова квом ти пу ли те ра ту ре, пу то ва ње кроз шу му је 
као пу то ва ње кроз веч ност или смрт, веч ност се по ја вљу је у об ли ку ти ши не и не мо сти 
пла нин ских вр ху на ца, об ја вљу је се у еле мен ти ма при ро де, се ћа њу на шум во де, бес-
крај ни про стор и не мост ка ме на. Чо ве ко ва ду ша „оства ру је веч ност кроз ча роб ну 
про ла зну моћ се ћа ња... на оној рет ко при сту пач ној крај њој гра ни ци где наш про ла зни 
жи вот до ди ру је веч ност“, ка же Ра шко Ди ми три је вић.

Про фе си о нал ни ал пи ни ста, це ло жи вот ни пут ник и са да, са пр вим ро ма ном, пи сац 
Сло бо дан Ге јо на пи сао је не сва ки да шњу књи гу. Зо ве се И смрт но и веч но, об ја вље на 
је у Ни шу 2016. го ди не. И ово је ау то би о граф ски ро ман, ју нак ње гов при ча о пу то ва-
њи ма и аван ту ра ма на Ти бе ту, Хи ма ла ји ма и Монт Еве ре сту, на Ан ди ма и Ма чу Пик чуу, 
африч ком Ки ли ман џа ру, па и срп ском Рт њу. Из угла на ра то ра Сло бо да на (као и Ра шка 
у прет ход ној књи зи) ау тор при по ве да о аван ту ра ма кроз ко је је про шао ка ко са љу-
ди ма, та ко и са пла ни на ма. Пер спек ти ве раз ли чи тих пла ни на и љу ди се ме ша ју, пре-
та па ју, про на ла зе уну тра шње ко ре ла ци је, а ау тор их пре пли ће сво јим ви зи ја ма о 
сми слу чо ве ка су о че ног с пла ни ном ис пред се бе и пла ни ном у се би. Пи кар ски ро ман, 
да нас би га име но ва ли филм ским. Пред чи та о цем про ла зе на пла ви не до га ђа ја, ме ста, 
љу ди и раз го во ра, ко ло рит ни и уз бур ка ни опе рет ски де кор тек овла шно за кла ња ју ћи 
не тре мич ни по глед при по ве да ча усме рен на пла ни не и њи хов од јек у ду ши.

Ра зно ли ке по све му, не у по ре ди ве по мно го че му, ове две књи ге су, па ра док сал но, 
упра во – ком пле мен тар не. Пр ва го во ри о спо ља шњем све ту уну тра шњег све та, дру-
га обр ну то. Пр ва је о чо ве ко вом искон ском ду ху ко ји лу та пла ни на ма, дру га о пла ни-
на ма ко ји ма лу та ју љу ди-сен ке, не по сто ја ни пра ме но ви ме са, ко сти ју и на да ња. Пр ва 
је у ду бо ким, сен зи бил ним од се ви ма пле ме ни тог ду ха у до ди ру са при род ним еле-
мен ти ма, дру га у ра сип ном на ра тив ном ка ле и до ско пу ве ли ке и тај не пред ста ве све та 
ко јој ју нак ро ма на све до чи. 

Обе књи ге су о пла ни на ма, уса мље но сти, лич ним по ду хва ти ма, од у ста ја њу од дру-
штва и про су ђи ва ња, усме ре не ка лич ном и ван вре мен ском. Обе се до га ђа ју у под нож-
ји ма и на пла нин ским вр хун ци ма. И јед ној и дру гој пла ни на пред ста вља сно ви ђе ње 
усред ре ал но сти, згу сну то сно ви ђе ње где вре ме не ста је. У де лу Ра шка Ди ми три је ви-
ћа „бес крај на ти ши на оба ви ја на ше ћу та ње... ов де је све не мо у бес крај но ме про сто ру... 
као да су ово тре ну ци кад и жи во та не ста је, кад се све оно што мо же да бу де из вор 
гла са и шу ма сје ди њу је са овим ка ме ним све том и ста па у пла стич ну веч ност“. Код 
Сло бо да на Ге ја ни су ва жна пла нин ска осва ја ња, већ „...по ста ти јед на од че сти ца, зр но 
пра ши не ко је их са чи ња ва и чи ни го ро ста сом све та, све ти о ни ком на да ња, пу то ка зом 
у веч ност...“ 

Обе књи ге се обра ћа ју ста њу све сти ко ја зна да нас окру жу је веч ност, али да нам 
је скри ве на јер дру га чи ја и не мо же би ти. И да је мо же мо при зва ти ка да при пу сти мо 
пра зно ср це по сто ја ња, не ког пра зног да на, у на ше гру ди. Оба ау то ра зна ју да је веч ност 
хи ме ра или по след ња на да пред смрт но шћу, у оба слу ча ја људ ски изум, са мо по твр-
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ђу ју ћи и са мо о спо ра ва ју ћи ујед но. Веч ност је већ у на шем по се ду, го во ре нам. На ла зи 
се у мир ним, ста тич ним, од вре ме на ис пра жње ним пеј за жи ма ви со ких пла ни на.

6. Веч ни људ ски дом

Сва ки тре ну так у ко јем жи ви мо у су шти ни је ве чан.

Ју ли јан Бар бо ур

Увек по сто ји јед на при ча ко ја вам оп се ни и за то чи ма шту. Шта год та при ча пред-
ста вља и ко ли ко год вре ди, она од ре ђу је и ма те ри ја ли зу је ма шту. Мо же те је за бо ра-
ви ти го ди на ма, чак и од сут на – она је еј дет ска и ве чи та. Као што је то Ба шлар по ка зао, 
че сто та при чо-сли ка има обри се ку ће, и мр тва је тр ка те сли ке са број ним и бес крај-
ним пла вим кру го ви ма на не бу Ми ло ша Цр њан ског. Бес крај на ку ћа у на ма и мо рал ни 
за кон за то чен у бес крај ном не бе ском сво ду, гла со ви су и Кан та и Цр њан ског у чуд но-
ме њи хо вом бра ку, тран сму та циј ском бра ку два основ на хе миј ска еле мен та на ше 
ма ште. Још са мо да се до го во ри мо ко је ту во до ник, а ко хе ли јум. Ја бих гла сао за хе-
ли јум ски оти сак Ми ло ша Цр њан ског. За тај ла га ни, не по па љи ви звук...

Ме ша ви ну те мељ них по став ки Има ну е ла Кан та и Ми ло ша Цр њан ског је ис при чао 
Кли форд Сај мак у при чи „Веч ни људ ски дом“ (ко ја се у ори ги на лу зо ве „New Folks’ 
Ho me“). Кла сик аме рич ког SF-ја је опи сао уса мље ног, пен зи о ни са ног про фе со ра пра-
ва ко ји се у жи вот ном сми ра ју чуд но ва тим сти ца јем окол но сти об рео у нео бич ној, 
уса мље ној ку ћи ко ја као ка ква над моћ на, ве штач ка ин те ли ген ци ја ис пу ња ва све же ље 
и по тре бе, са јед ним зах те вом: да се жи тељ по све ти за дат ку ве ћем не го што мо же и 
по ми сли ти. У овој при чи то ве ће од жи во та упо сле ње је сте ма ле ни ју на ков удео у пи-
са њу ко смич ког уста ва за све жи те ље ва си о не. У ти ши ни, уса мље но сти и пре стан ку 
сва ки да шње бу ке, ју нак ове при че са ко нач ним осе ћа јем жи вот не свр хе при ста је да 
вре ме ко је му пре о ста је по све ти пре да ном и ано ним ном ра ду, без сла ве, су је те и на-
гра де. Хе рој ство ко је ће оста ти не ви дљи во и не за бе ле же но, прег ну ће без прем ца 
ко ме ни ко не ће по све до чи ти. Не, не ни ко, за пра во... Ју нак сâм и веч ност. Је дин стве на, 
бле ште ћа по лу га чи ји је по че так у уму но вог ста на ра ку ће, а крај за ри вен у ср це та ме 
и бли ста ви ла. На тој тач ки где се кре а тив ни чин по и сто ве ћу је са бо жан ском апо те о-
зом, са бив ство ва њем у тре ну ко ји не про ла зи, у не про ла зној са да шњо сти. Та мо не где 
у веч но сти. Без мер но а по ни зно, хе рој ско а без и ме но де ло ста рог про фе со ра пра ва 
из ове при че су ге ри ше ег зал та ци је Хам ва ша и ње го вог веч ног де ла – у ру ко пи су. Хам-
ваш ка же да „бе смрт но де ло мо же оста ти у ру ко пи су... ње го во бив ство ви ше не за ви си 
од људ ског се ћа ња... не где (је) дру где по бе ди ло, веч но и ко нач но“.

Јер шта нам Сај мак го во ри у тој крат кој а ве ли кој при чи фан та стич ног жан ра? Да 
нас не где у оса ми, без људ ној зе мљи хе рој ских на по ра и про па сти че ка при ли ка ко ју 
не сме мо про пу сти ти. Да до так не мо крај вре ме на, веч ност са му. Да у бе зо бал ном 
оке а ну веч но сти уна о ко ло нас јед ну, вла сти ту, мо же мо обу ћи у сво ју ко жу, да од свих 
не до ступ них веч но сти мо же мо са мо сво ју, из во је ва ну пра зним ср цем ствар но сти, тог 
пра зног да на по сто ја ња, при пу сти ти у свој од све га ис пра жње ни дух.

У са мој при чи са свим су оскуд не на зна ке ка кав је тај дом веч но сти. Сај мак на зна-
ча ва са мо да је ку ћа не склад на и да се не укла па у пре део ко ји је окру жу је. Не мо же мо 
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узе ти за зло овој оскуд ној ма шти, на уч на фан та сти ка ни је ми ље у ко јој се де скрип ци-
ји при да је на зна ча ју, док наш ау тор не све сно осли ка ва ба шла ров ске „ли те рар не 
гра ви ре“, оскуд не ду бо ре зе гру бих цр та... Мо жда је та ко и бо ље, јер ба шла ров ски 
ре че но, са ња ре ња о бес крај ном, на до ла зе ћем ми ру ста ну ју у „су штин ској“ ку ћи. Та 
су штин ска ку ћа гру бо оцр та них обри са, као на деч јим или Кле о вим цр те жи ма је сте 
оби та ва ли ште бес кра ја и веч но сти, „мо гућ ност огром не ко смич ке ку ће“ (Ба шлар). 
Ма штај мо да ље, јер ми увек жу ди мо да се осло бо ди мо ре ла ци ја вре ме на и про сто ра, 
и то лак ше чи ни мо над сли ка ма. 

Ано ним ни Ко ре јац је низ го ди на у за ба че ном пла нин ском кра ју Ју жне Ко ре је са дио 
вла сти ти бо та нич ки парк, а он да је са гра дио ма лу ку ћу у ср цу пар ка. Про ла зе ћи кроз 
шу му јел ки и по ред ма лих ве штач ких риб ња ка, на и ла зи те на че лич ну кон струк ци ју 
ко ја во ди у ма лу ку ћу из над ко је је бр до а ис под до ли на. Ду гач ки и уски че лич ни ход-
ник и др ве не пре гра де во де до со бе бес крај не пер спек ти ве, ин тро спек ци је и ме ди-
та ци је. По глед на пеј заж се ри зом ски гра на на три стра не, за пад, се вер и југ, по ве зу је 
не бо и зе мљу, а тло не ста је. Пре о ста је по сма трач, при ро да и ти ши на. Ако се поп не те 
на кров и сед не те на зар ђа лу ме тал ну клу пу усред бу се ња сре бр не тра ве, по ста је те део 
при ро де, део са мо ће, тог те гоб ног и ус хи ћу ју ћег на го на да се тло уз диг не и по ста не 
пла вет ни ло, осун ча но не по крет но про стран ство. 

Сл. 1. Веч ни људ ски дом10

10 Фотографије: Jong Oh Kim / IRO JE Ar chi tects & Plan ners.



Сл. 2. Ула зи се из шу ме

Сл. 3. Кроз ме тал ни ход ник и сте пе ни штем
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Сл. 4. Чо век, при ро да, ти ши на

Сл. 5. Вре ме пот пу не са мо ће, вре ме за раз ми шља ње

Сл. 6. Гор ња те ра са, ме тал на клу па, пла ни не и не бо
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Пси хо ло шка ис тра жи ва ња оба вље на још осам де се тих, и ка сни јих го ди на, су ге ри-
са ла су улан ча ну при ро ду све сти, ко ја по ве зу је про стор и вре ме на су ге стив но сли чан 
на чин Ајн штај но вој те о ри ји ре ла тив но сти и опи су фе но ме на вре ме на око цр них ру па. 
Про стор и вре ме су у тим те о ри ја ма и екс пе ри мен ти ма по ста ја ли зми ја Уро бо рос, она 
ко ја се бе гу та по чев од ре па, уви ја ју ћи се око се бе и ре ла ти ви зу ју ћи и јед но и дру го. 
Низ сту ди ја је по ка зао да пер цеп ци је вре ме на и про сто ра ути чу јед на на дру гу, да се 
су бјек тив но вре ме про ду жу је уко ли ко за ми шља мо ве ће про сто ре, ре ла ци је и кон-
струк ци је и убр за ва и скра ћу је уко ли ко се бе сме шта мо у ма ке те и мо де ле, ку ће лу та-
ка, ма ње број ке и уда ље но сти, сла би је сти му лан се, кре та ње уна зад или уле во. Осим 
на у ро на у ка, и ар хи тек ту ра по на вља исту ви зи ју по су вра ће ња кон ти ну у ма про стор-
-вре ме, у мо ну мен тал но сти и мо но лит но сти ко ја су бли ми ра и ути ша ва гра ју и вре ву 
људ ску, са жи ма и за у ста вља вре ме у нул ти тре ну так, на у ка ко ју су са вр ше но зна ли и 
ко ри сти ли ано ним ни гра ди те љи пи ра ми да и ка те дра ла, грч ких хра мо ва као и зна чај-
ни ар хи тек та XX ве ка Лу ис Кан, да не за не ма ри мо са вре ме ни ке про же те тим ду хом 
про из во ђе ња са свим па ска лов ског „ужа са без стра ха“. Уо ста лом, и јед на екс пе ри мен-
тал на ви део-игра под на зи вом „Ки ша, ку ћа, веч ност“ („Rain, Ho u se, Eter nity“),11 гејм 
ди зај не ра ко ји се пот пи су је као Kitty Hor ror show, ис тра жу ју ћи кроз ди ги тал ну умет ност 
пси хо ло шке те ме смр ти и смрт но сти, у сво јој осло бо ђе но сти њут нов ском и ајн штај-
нов ском фи зи ком кон стру и ше мо ну мен тал не и ма сив не вир ту ел не про сто ре и ства ра 
сим фо ни ју ар хи тек ту ре и емо тив ног су сре та и раз ми шља ња. Ма сив ност ар хи тек тон-
ских об ли ка у овом ди ги тал ном све ту ни је јед но став но „су пер ма сив на ствар ност“, не 
са мо пра зна, огром на ве ли чи на, већ ин тер зо на из ме ђу ве ли чи не и не-ве ли чи не, из-
ме ђу при су ства и од су ства, пра зни не и пу ни не, ду ха и веч но сти, све де но ће мо ре ћи.

Она ко ка ко је Ра шко Ди ми три је вић го во рио о шу му во де на пла ни ни, во де ћи га ка 
„...оној рет ко при сту пач ној крај њој гра ни ци где наш про ла зни жи вот до ди ру је веч ност“, 
она ко ка ко у ве ли ком по су вра ће њу ду ше Сло бо дан Ге јо го во ри свом ро ма неск ном 
ју на ку („Мо ра све да се уми ри, не сме те об у зе ти уз бу ђе ње. За бра ње но је. Све мо ра да 
бу де склад но, успо ре но“), она ко ка ко Кли форд Сај мак сво ју веч ну ку ћу сме шта у иде-
ал ну уса мље ност, на на чин на ко ји Бо рис Ус пен ски ви ди ико ну у сре ди шту ин те ре со-
ва ња са вре ме не те о ри је умет но сти, на по се ње не се ми о ло шке ди сци пли не „про зор у 
гор њи свет“ или „про зор у веч ност“, те увек има ју ћи на уму пло ти нов ско „пре ва зи ла-
же ње при ро де“ и „ема на ци ју бо жан ског“ у до ди ру са веч но шћу, та ко ти уну тра шњи 
пеј за жи раз ме њу ју да хо ве са не про ла зним нул тим са да у ко јем оби та ва у нас утка на 
веч ност.

11 Ова се ди ги тал на игра са свим бес плат но мо же ски ну ти на веб-адре си https://kittyhor ror show.
itch.io/rain-ho u se-eter nity.


