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СВЕТ ИЗ ДРУ ГОГ УГЛА1

Не ко ли ко пу та у жи во ту ми се де си ло да док не што чи там, већ то пре по зна јем, али 
то ни је зна ње ко је до ла зи спо ља, не го сна жно „да“ ко је чу чи у ме ни и че ка на ре чи. 

Од ра сла сам у ате и стич кој по ро ди ци, ко ја на ве ро и спо ве да ње гле да као на ег зо-
тич ну ми то ло ги ју, али с по што ва њем, јер је оно из раз људ ских жуд њи, пат њи и че жњи. 
Би ло ми је шест го ди на кад је мо ја тет ка, ис ко ри стив ши од су ство мо јих ро ди те ља, на 
бр зи ну ор га ни зо ва ла кр ште ње. По за вр ше ном об ре ду, уз ка фу и раз го вор, се де ле смо 
са све ште ни ком у па ро хиј ском до му. Се ћам се да сам се до са ђи ва ла. 

Не ко ли ко го ди на ка сни је усле дио је пе ри од де ти ње, са др жин ски не ве ро ват но 
збр ка не и еклек тич ке ре ли ги о зно сти ко ја се, све јед но, сна жно ути сну ла у мо је ви ђе ње 
све та. Ли ше на би ло ка кве спољ не, ио на ко не по треб не пот по ре, са ма сам се би би ла 
до вољ на. Из те фа зе до да нас ми је оста ло жи во уве ре ње да је ре ли гиј ски до жи вљај 
не што ве о ма при ват но, па и ин тим но, као секс. 

На кон те фа зе до шло је вре ме агре сив ног бун та про тив све га што је за те че но, оде-
ве но у дог ме и струк ту ре. Пси хо ло ги ја је за ме не би ла та јан стве на на у ка, тра га ње за 
од го во ри ма на истин ски ва жна пи та ња: ко сам, за што сам та ква ка ква је сам, шта то 
зна чи „ја“ и шта зна чи „дру ги“? Свет ми се та да чи нио стра шним, од бој ним, и ре кла 
бих – ла жним (1980–85), бед на фо то ко пи ја дру гог све та. Ни да нас ни сам си гур на да ли 
је та рђа вост до ла зи ла из ме не или је за и ста по чи ва ла у он да шњем све ту.

Фа сци ни ра ли су ме би хе ви о ри зам и со ци о би о ло ги ја, ка сни је сам за во ле ла пси хо-
а на ли зу, а он да сам от кри ла Јун га. Чи ни ло ми се да Јунг по ве зу је две, по ме ни, су штин-
ске ства ри: с јед не стра не, по ве ре ње у ис ку ство и ин те лект, а с дру ге, ве ру у сна жну 
уну тра шњу ин ту и ци ју без ко је би жи ве ти жи вот ли чи ло на гу та ње ко ма да осу ше ног 
хле ба. Нео бич на Јун го ва фи ло зо фи ја те ме љи се на по ве зи ва њу два ви да пер цеп ци је 
све та, ко је сам са ма од у век ви ше схва та ла као про тив реч не не го одво је не. С јед не 
стра не је ра ци о на ли стич ко, објек тив но ми шље ње, узроч но-по сле дич но, ем пи риј ско, 
реч ју: на уч но ис ку ство, а с дру ге – це ло куп на не ра ци о нал на, ин ту и тив на, не про ве ре-
на, да кле, су бјек тив на, не по но вљи ва и не пре но си ва сфе ра, украт ко: ре ли гиј ско ис ку-
ство. И као што с про тив реч но сти ма обич но би ва, њи хо во спа ја ње ни је јед но став на 
ме ша ви на, већ збир ко ји ства ра нов са др жај, нов ква ли тет.

Са вре ме на ба сма

Ре ли гиј ски до жи вљај че сто би ва то ли ко сна жан, над мо ћан, да из и ску је сво је упри-
зо ре ње. Тра жи мо је зик за не што што је ван је зич ке при ро де. Љу ди че сто при бе га ва ју 
реч ни ку ве ре, ве ро и спо ве сти у ко јој су од го је ни. Ја ни сам има ла та кав реч ник. Ни кад 

1 Ин тер вју с Ол гом То кар чук, Ти год њик пов шех ни, 14. 10. 2019. (Прим. прев.)
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ни сам при па да ла ни јед ној вер ској за јед ни ци на ко ју бих се осло ни ла. Оно о че му је 
Јунг пи сао би ло ми је ра зу мљи во и бли ско. И од ме не ни је зах те ва ло да се од ри чем 
ин те лек та, на ви ке про ми шља ња. Ула зи ло је у ве зу и с оним што сам на у чи ла сту ди ра-
ју ћи пси хо ло ги ју, по зи ва ло се на мо ја пр ва ис ку ства с па ци јен ти ма, па жљи во и с по-
што ва њем обра ћа ло се сно ви ма, ко ји су у мом жи во ту увек има ли ва жно ме сто. А сем 
то га ни је би ло „от ка че но“.

Ре ли гиј ски чо век по ста ла сам као од ра сла осо ба, на сво ју ру ку ис про ба ва ју ћи све 
мо гућ не пу те ве. У тој сфе ри свог жи во та за па жам од ре ђе ну до след ност, по тре бу ко ја 
зах те ва да се пост ва ри и за до во љи. Јунг је го во рио да је ре ли гиј ска по тре ба вр ста 
ин стинк та. 

Ви дим два Јун га. Је дан је млад, ак ти ван у све ту, ства ра лач ки, ин те ли ген тан, еру ди та, 
ин спи ра ти ван, од ва жан, про ниц љив, ге ни јал ни пси хо лог и пси хо те ра пе ут. Дру ги је, 
три де сет го ди на ка сни је – му дар. То је Јунг фи ло зоф. По сто је та ко ђе две кон цеп ци је 
Јун га: пр ва је нео бич но ком пакт на и про ниц љи ва на уч на кон цеп ци ја пси хо ло шког 
функ ци о ни са ња чо ве ка, а дру га кон цеп ци ја је – фи ло зоф ска. 

Чи та ју ћи Јун га че сто сам се су сре та ла с ње го вим де кла ра ци ја ма у ко ји ма је под-
вла чио да је на уч ник, ем пи рист, и по не кад сам има ла ути сак као да је же лео да се 
оправ да, као да је то тре ба ло да бу де не ка са вре ме на ба сма, вр ста ма гиј ског јем ства 
да је то што се го во ри исти на. Ка ко су се ни за ла Јун го ва де ла, ме ђу тим, с тим про ти ца-
њем вре ме на и та ба сма о ис кљу чи во сти на уч но по твр ђе ног као исти ни тог – по ста је 
из ли шна. По зни Јун го ви спи си, као и ње го ва ау то би о гра фи ја уоб ли че на кроз раз го-
во ре, по ка зу ју да је пред крај жи во та по ку шао да ски ци ра не што што је ви ше од на-
уч но-пси хо ло шке кон цеп ци је. 

Ства ра ње бо га

Пре све га, да кле, све сно и не све сно. У се би но си мо два све та. Је дан је тај ко ји разу-
ме мо или бар по ку ша ва мо да раз у ме мо. Ов де ста је наш осе ћај иден ти те та, на ше „ја“. 
То је свет ре чи, свет пре пу штен име но ва њу, раз ли ко ва њу и вред но ва њу.

Дру ги свет је те шко де фи ни са ти. За ње га зна мо за то што нам се оспо ља ва у сли ка-
ма, у сно ви ма, и по не кад из ван нас – у умет но сти, ре ли ги ји, у ду бо ким до жи вља ји ма, 
у син хро нич ним до га ђа ји ма. По је ди не зо не тог све та за јед нич ке су за све љу де. Дру ге 
су за јед нич ке за љу де и жи во ти ње, чак и за биљ ке. Оба та све та су ме ђу соб но про тив-
реч на, али и оста ју јед но. Мо жда ће ово би ти ри зич но по ре ђе ње, али за ме не се та 
про тив реч ност у фи ло зо фи ји из ра жа ва као су прот ста вље ност ра зу ма и ве ре. 

Је ди ни људ ски на чин да се те про тив реч но сти ује ди не је сте уну тра шњи раз вој, 
ко ји Јунг на зи ва ин ди ви ду а ци ја. Ин ди ви ду а ци ја је спон та ни и при род ни про цес, по-
тен ци јал но дат сва ко ме, про цес ко ји по чи ва на син те зи све сног и не све сног. Про цес 
ши ре ња све сти, упо зна ва ња све уда ље ни јих под руч ја се бе са мог, ка да си у се би, а 
из ла зиш из оно га што је ин ди ви ду ал но, лич но и не по но вљи во. Та ко схва ћен уну тра-
шњи раз вој, по ме ни, увек има не чег за јед нич ког с ре ли гиј ским ис ку ством. 

Ре ли ги о зност је тра же ње по рет ка из ван са мог се бе, осло ба ђа ње, у не ку ру ку, од 
са мог се бе. Ми слим да је су прот ност ре ли ги о зно сти не у ро за, то јест без на де жно и 
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бол но умо та ва ње у се бе, у сво је стра хо ве, зеб ње, у фан та зи је „ја“. Не у ро за је не мо гућ-
ност из ла ска из се бе. Та мо где је ин ди ви ду а ли зам, као по клон ство „лич но сти“ и пре-
це ње ној ин ди ви ду ал ној све сти три јум фо вао – он де се ре ли ги о зност по ти ски ва ла на 
мар ги не жи во та, сво де ћи се на сек та шке окр ша је око „исти ни тог и Је ди ног Бо га“ или 
на дог мат ске пре пир ке. 

По сто ји је дан бо лан па ра докс по ко ме свест ин ди ви дуе о ње ној за себ но сти про-
тив ре чи ре ли ги о зно сти – у чо ве ко вом раз во ју ипак по сто ји тач ка где та ко схва ће на 
ин ди ви ду ал ност мо ра би ти под врг ну та опи ту, је дин ка мо ра да ис ку си да је ње на не-
по но вљи вост, из у зет ност, по себ ност, у не ку ру ку илу зи ја, ети ке та ко ја пред мет, до ду-
ше, опи су је, али ко ја пред мет ни је. Лич ност је са мо пси хич ки ор ган за при ла го ђа ва ње 
жи во ту у кон крет ном све ту ко ји је из ди фе рен ци ран на све мо гу ће на чи не. Оно што 
при ла го ђа ва њу под ле же, ле жи не где ду бље. И ни је „од овог све та“. Ре ли ги о зност је 
упра во пси хич ки жи вот тог не чег. Јунг то на зи ва ја ством.

Од тре нут ка име но ва ња (ов де на мер но не ко ри стим реч „от кри ва ње“, јер – не само 
у слу ча ју Јун га – от кри ва ње је ре ин тер пре та ци ја ста рог, про на ла же ње но вог је зи ка) 
ко лек тив но не све сног или ти ја ства, Јун го ва кон цеп ци ја пре ста је да бу де за ме не са мо 
пси хо ло шка, и по ста је те о ло шка кон цеп ци ја. Ја ство раз у мем као то ме сто у чо ве ко вој 
пси хи у ко је про ди ре Бог. Или – ка ко ка жу гно сти ци – ко је по ти че ди рект но од Бо га. 
Или – на још дру га чи ји на чин – то је ме сто где жи ви дух или ум. Бог у на ма, али и из ван 
нас. Бог у чи јем по сто ја њу пар ти ци пи ра мо. Бог, ко јег зна мо са мо из по јав но сти, не са-
зна тљив, али чи ји де лић је смо, и но си мо га у се би. Бог ко ји је из ван на шег раз ли ко вања 
до бра и зла, што зна чи да за нас чу ва сво је дво стру ко ли це, збир је про тив реч но сти. 
Те про тив реч но сти тре ба да ује ди ни чо век и то је циљ људ ског жи во та. 

То зна чи да је Бог не што што тра жи ми са о ну чо ве ко ву свест да би се кроз ње га де-
фи ни сао, да би стал но по ста јао [истакла М. М.]. У том сми слу по зна ва ју ћи Бо га ми га 
раз ви ја мо, или чак – ства ра мо, пост ва ру је мо у све ту. Из то га про ис ти че да је је ди но 
људ ско де ла ње вред но на по ра – са зна ва ње то га шта је сте Бог. Про цес са зна ва ња умем 
да де фи ни шем са мо у пси хо ло шким тер ми ни ма: осве шћи ва ње све ве ћих под руч ја 
пси хе, оно га што је Јунг на звао „ин ди ви ду а ци ја“ (Јунг је на пи сао: „Про цес схва та ња 
по чи ње у ду ши ин ди ви дуе, а то озна ча ва пси хо ло ги ју“). Си гур но је не што слич но ми-
слио и Све ти Ав гу стин го во ре ћи: „Не мој у свет из ла зи ти... Исти на у чо ве ку жи ви.“ 

Мо же се ре ћи да је Бо гу ста ло до то га да га чо век у се би пре по зна. Мо ра се за то 
от кри ва ти, мо ра с на ма ус по ста вља ти кон такт. 

Бе ли ска кач

Са мо по сто ја ње спо ља шњег све та по ку шај је ус по ста вља ња кон так та. Па ипак, 
на шим за па жа њем све та по сре ду је наш нер вни си стем и дру ги пси хо сен зор ски про-
це си. Ни смо у ста њу да ви ди мо свет она квим ка кав је сте. Ви ди мо га кроз на шу пси ху, 
што не зна чи да спо ља шњи свет не по сто ји.

Јунг је ско вао тер мин „пси хич ка ствар ност“, она функ ци о ни ше као по сред ни свет 
из ме ђу фи зич ких и пси хич ких до ме на. То би био про стор где би се ти до ме ни ме ђу 
со бом су сре та ли и ме ша ли. Нај бо љи при мер функ ци о ни са ња пси хич ке ствар но сти 
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је сте по ја ва син хро нич но сти ко ју мо же мо схва ти ти као без у зроч ни прин цип по ве зи-
ва ња до га ђа ја. На та кву син хро нич ност осла ња се ве ћи на про роч ких тех ни ка, ре ци мо, 
астро ло ги ја. 

Да бих илу стро ва ла та кав до га ђај, ево ци ра ћу не што што ми је не дав но ис при ча ла 
мо ја дру га ри ца. Кад је би ла с му жем на мо ру, сва ког да на игра ли су шах, али јед ног 
да на не стао им је бе ли ска кач. Пре тра жи ли су це лу ку ћу, али ко ња ни су на шли. Љу ти 
и раз о ча ра ни пре ста ли су да игра ју шах и од та да су сва ког да на ишли у ду ге шет ње 
по пла жи. За вре ме јед не та кве шет ње њи хов пас им је до нео у зу би ма бе лу ша хов ску 
фи гу ру ска ка ча. По што су га, ме ђу тим, де таљ но осмо три ли, схва ти ли су да ни је њи хов. 
Овај је био из не ког дру гог ком пле та, ма њи, де ко ра тив ни ји и от ме ни ји, а сем то га об-
ра ди ла га је сла на во да. Из гле да ло је да га је мо ре из ба ци ло.

Син хро нич ни до га ђа ји, по ме ни, по ка зу ју да је ствар ност об ра сла у сми сло ве и 
зна че ња ко ја по сто је у све ту не ка ко не за ви сно од на шег за па жа ња. По ла зи ти од то га 
да сми сао мо же да да је са мо све сно људ ско би ће де лу је ми као симп том гор до сти. 
Свет у се би са др жи зна че ња, ша ље нам зна ке. До га ђа ји ко ји се од ви ја ју у истом вре-
ме ну и про сто ру по се ду ју од ре ђе не сна жне пси хо ло шке ве зе. Спо ља шњи зна ци од-
го ва ра ју уну тра шњим зна ци ма. 

Раз ли ка из ме ђу оно га што је спо ља и уну тра, при вид на је. Свет ко ји за па жа мо у 
не ку ру ку је про ду жа ва ње уну тра шњег све та. Кад би ме пи та ли шта је по ме ни нај о чи-
глед ни ји до каз по сто ја ња Бо га, ре кла бих син хро нич ност. 

Ван се бе

По Јун го вом схва та њу чо век је, као и свет, тро сте пен. Има три ћу ди, жи ви у три 
све та: фи зич ком, пси хич ком и ду хов ном. При род не на у ке по ку ша ва ју да раз у ме ју шта 
је те ло и не жи ва при ро да. Из при род них на у ка не дав но се раз ви ла пси хо ло ги ја. Из 
пси хо ло ги је би тре ба ло да се раз ви је, ве ру јем да ће се раз ви ти, ди сци пли на ко ја ће 
по ку ша ти да раз у ме шта је чо ве ко ва ду хов ност.

Јун го ва кон цеп ци ја је пр ви ко рак: по гра нич је пси хо ло ги је, те о ло ги је, по ку шај про-
на ла же ња за јед нич ких име ни те ља са са вре ме ном фи зи ком, на до ве зи ва ње на фи ло-
зоф ску тра ди ци ју, ми сти ку, ко ја нео бич но обо га ћу је на ше про ми шља ње тра ди ци је 
Ис то ка. На том ши ро ком по љу још увек не по сто ји је зик та ко пре ци зан и та ко сна жан 
да би об у хва тио то ли ко мно го раз ли чи тих про бле ма. А мо жда то уоп ште не ће би ти 
је зик на у ке (ма да ми и то та ко ђе де лу је мо гућ но). То мо же да бу де је зик умет но сти, јер 
умет ност има до бру по зи ци ју због то га што не мо ра да бу де „објек тив на“, и мо же „јед-
но став но да ослу шку је оно што нам пси ха спон та но го во ри“. [...]

Па ипак, Јунг је це лог жи во та по на вљао да фи ло зоф ни је са мо ем пи рист ко ји опи-
су је и име ну је оно што је до жи вео у ра ду са сво јим па ци јен ти ма. Ис хо ди ште је пот пу-
но но во, опис све та по чи ње у чо ве ку; све по чи ње и за вр ша ва се у чо ве ко вој пси хи, 
објек тив но по чи ње од су бјек тив ног. Пред крај жи во та је на пи сао: „У су шти ни је ве о ма 
мо гућ но да по сма тра мо свет из дру гог угла, да би смо мо гли да про на ђе мо пра ви од-
го вор он да кад про ме ни мо гле ди ште и по гле да мо на ње га с дру ге стра не, не спо ља, 
не го из ну тра.“
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За ме не ће Јунг оста ти не са мо је дан од нај ве ћих ми сли ла ца на шег до ба, не го и мој 
при ват ни учи тељ ко ји не са мо да ме учи, не го ми и да је пу то ка зе. Раз у мем ње гов је зик 
ко ји име ну је оно што пред о се ћам – Јунг ме на тај на чин бу ди из успа ва но сти. С Јун гом 
сам по чи ња ла од опи са те ра пе ут ских се ан си и про у ча ва ња слу ча ја, за хва љу ју ћи Јун-
гу сам пре по зна ла ко ли ко је зна чај на древ на му дрост астро ло ги је, из ње го вих де ла 
сам са зна ла шта мо рам да про чи там да бих ишла да ље. За хвал на сам му и за сил ну 
ин спи ра ци ју за пи са ње. Стал но про на ла зим не што но во за се бе, осе ћам да се ме њам 
и са зре вам. У по след ње вре ме имам ути сак да ме Јунг по ла ко из во ди ван, вањ ски по-
зи ци о ни ра спрам са ме се бе.

(С пољ ског пре ве ла Ми ли ца Мар кић) 


