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Пре у зи ма ју ћи еле мен те из при ро де да би их пре о бли ко вао 
и тран спо но вао у кул ту ру, чо век је не по сред но из ра жа вао 
има нент не при род не за ко не ко ји су ка рак те ри са ли и рад 
ње го вог не све сног. Иа ко је све сно ства рао је дан но ви свет, 
на чин ду бљег функ ци о ни са ња ње го вог ду шев ног жи во та 
остао је при ро дан. Уко ли ко је би нар ни мо дел осно ва тог 
при род ног функ ци о ни са ња не све сног, он да све сним при
хва та њем фи гу ра из при ро де, по пут кру га и пра ве ли ни је, 
по чи ње чо ве ков ства ра лач ки про цес у ко јем ови јед но став
ни ге о ме триј ски еле мен ти по ста ју чи ни о ци ње го вих сло же
них ма те ри јал них и ду хов них тво ре ви на. 

Оп чи њен кру гом чи је је не ви дљи во сре ди ште од ре ђи ва ло 
сва ко по сто ја ње, чо век је њи ме ис ка зи вао и сво је по и ма ње 
вре ме на, а по том је тим об ли ком на сто јао да пред ста ви и 
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са мог Твор ца.1 Ме ђу тим, већ у кон цеп ту кру жног схва та ња 
вре ме на, об ред но вра ћа ње по чет ку ра ди об но ве ста рог по
рет ка прет по ста вља укљу чи ва ње и не ког но вог еле мен та у 
ре кон струк ци ју ко ја је ти ме до би ја ла зна че ње кон струк ци је, 
од но сно но ве тво ре ви не. Тај от клон од до та да шњег у тра
ди ци о нал ним дру штви ма се мо же при ка за ти но вим кру гом, 
са ма њим или ве ћим уда ља ва њем од цен тра, али уко ли ко је 
но ви еле ме нат чи ни лац про ме не и раз во ја, он да се прет ход
ни обра зац об на вља ња по твр ђу је и на ви шем ни воу. У гра
фич ком при ка зу тај про цес се мо же пред ста ви ти спи ра лом 
чи ја се уз ла зна ли ни ја по но во вра ћа на исту тач ку. От клон 
од кру жног, ис ка зан по том и ра ди кал ним кон цеп том о ире
вер зи бил ном вре ме ну, пред ста вља спи ра лу као ком би на ци
ју кру жног и пра во ли ниј ског кре та ња. Ка ко круг сим бо ли
зу је по зна ту да тост еле ме на та, пра во ли ниј ско у њи хо вом 
спи рал ном ком би но ва њу озна ча ва не по зна то и не из ве сно 
ства ра ње но вог. Та ко спи ра ла оцр та ва пут кул ту ре и ци ви
ли за ци је, али и чо ве ков ин ди ви ду а ци о ни про цес жи вот ног 
са мо по твр ђи ва ња. Ман да ла у ви ду спи ра ле сим бол је тог 
не из ве сног про це са са мо ства ра ња и са мо са зна ња ко ји тра је 
до кра ја ње го вог жи во та.

Настајањеинестајање

Спи ра ла је та јан ствен об лик ко ји иза зи ва чу ђе ње и под сти че 
ства ра лач ку ма шту. Од ре ђе на као кри ва ко ја се кру жно уда
ља ва од свог цен тра, она је ујед но и ли ни ја ко ја се при бли
жа ва свом цен тру. Од нос из ме ђу кру жни ца мо же би ти кон
стан тан, на при мер код Ар хи ме до ве спи ра ле, али се мо же 
и по ве ћа ва ти ге о ме триј ском про гре си јом. На зва на чу де сна 
спи ра ла (spiramirabilis), а струч но де фи ни са на као ло га ри
там ска, ње на се ве ли чи на ме ња, али об лик оста је исти по ве
ћа њем уза стоп них кри вих. У тој са мо слич но сти спи ра ла се 
сре ће у при род ним об ли ци ма биљ ног и жи во тињ ског све та. 
Од љу шту ра ме ку ша ца, ку ће пу жа, шкољ ке на у ти лу са, пре
ко сун цо кре то вог цве та до об ли ка га лак си је. Кон цен трич ни 
го до ви др ве та прет по ста вља ју ме ђу соб ну спи рал ну по ве за
ност у ду би ни ста бла ко јом се ма ни фе сту је ње го ва жи вот на, 
бо жан ска енер ги ја. Аде кват но по и ма ње те  енер ги је по стао 
је жи вот ни циљ по је ди на ца ко ји су на сто ја ли да за ви ре иза 
гра ни це ви дљи вог све та. 

Бо жан ски Хер мес Три сме ги стос, Три пут Ве ли ки, од но сно 
Бес крај но Ве ли ки, ко ји се сма тра твор цем ви со ке ма ги је, 

1 По зна то од ре ђе ње да је „Бог (је) круг чи је је сре ди ште сву да, а обим 
ниг де”, при пи си ва но Ав гу сти ну, има ду бље ко ре не ве за не за хер ме тич ку 
тра ди ци ју; Упо ре ди ти: Jung, K. G. (2013) SeminaroNičeovomZaratustri, 
Ma ti ca cr no gor ska, Pod go ri ca, str. 413.
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из у ми те љем пи сма и чу ва рем тај них зна ња, пред ста вљен је 
на по зна тој сли ци ка ко у уз диг ну тој де сној ру ци др жи не ку 
спи рал ну на пра ву. Прем да се о ње ној функ ци ји и на ме ни 
ни шта по у зда но не зна,  ње на сим бо ли ка упу ћу је на ду хов не 
вред но сти тај ног зна ња. Пред ста вље на лоп та стим об ли ком, 
она упу ћу је на то зна ње сим бо ли ком спи ра ле. Бу ду ћи да се 
сва ве ли ка зна ња мо гу јед но став но ис ка за ти, и ово се мо же 
са же ти у фор му лу: ка да се обим по чет них кру жних ли ни ја 
мак си мал но уве ћа, он да њи хо во сма њи ва ње оцр та лоп та сту 
фор му чи је ди ја го нал но пре се ца ње под вла чи пра ви ло ди на
мич ког про це са на ста ја ња и не ста ја ња. Др же ћи у ру ци ту 
на пра ву ко ја до ди ру је обла ке, Три сме ги стос по ка зу је сво ју 
по зи ци ју ства ра о ца упу ће ног у ви ше, не бе ске тај не при ме
њи ве у ово зе маљ ској ствар но сти. 

Иа ко за ин те ре со ва ни не стр пљи во тра же да што пре и лак
ше до ђу до тог зна ња и овла да ју њи ме, нај ви ша хер ме тич ка 
ис ку ства су не по сред но по ве за на са са мо са зна њем. Нат пис 
„упо зна ти са мо га се бе”, упу ћи вао је по се ти о це дел фиј ског 
про ро чи шта да од го во ре ко је су на пи та ња о бу дућ но сти до
би ја ли од све ште ни ка ту ма че у кон тек сту сим бо лич ке по ру
ке осло бо ђе не од про јек ци је пси хо ло шког та ло га са мо не ра
зу ме ва ња, од но сно не по зна ва ња се бе. На том пу ту ин ди ви
ду а ци је, кроз стал но жи вот но ме ња ње и чу ва ње исто вет не 
све сти о се би, јед но од нај зна чај ни јих мо ме на та је су о ча
ва ње са соп стве ном сен ком, оним не при зна ва ним, там ним 
де лом се бе. 

С об зи ром да по твр ђу је ци ви ли за циј ску моћ као све сно и 
ра ци о нал но би ће, чо век ни је пре стао да сво ју ду хов ну сна
гу цр пе из свог не све сног. Сна га ко ја се ра ђа из не све сног и 
спон та но при ка зу је у ње го вим сно ви ма у ви ду спи ра ле упу
ћу је на тај не пре су шни из вор кре а тив но сти. Ка да се њо ме 
пред ста ви не ки нат при род ни ен ти тет, он да се тим но вим и 
до та да не по зна тим сим бо лич ким при ка зом на нај а де кват
ни ји на чин из ра жа ва ка ко раз вој ре ли гиј ске све сти,2 та ко и 
моћ ду хов не кре а тив но сти. У ана ли зи сна јед не про те стант
ки ње у ко јем спи ра ла сим бо ли зу је Све тог Ду ха, М. Л. фон 
Франц ис ти че да ка ко се осо ви на спи ра ле не ди же увис, већ 
пре ма по за ди ни сли ке, да љи раз ви так ове ре ли гиј ске пред
ста ве не ће во ди ти у ду хов не ви си не ни ти у ма те ри јал ну ни
зи ну, већ у но ву ди мен зи ју, од но сно у не све сно3. Не све сно 
је из вор чо ве ко ве кре а тив но сти, не пред ви ди вог ства ра ња 

2 Fon Franc, M. L. Pro ces in di vi du a ci je, u: Jung, K. G. (1973) Čovjekinjegovi
simboli, Za greb: Mla dost, str. 226.

3 Исто.
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и са мо ства ра ња ње го ве лич но сти ко ја га чи ни по себ ном и 
разли чи том од дру гих. 

Човекованеодредљивост

Усло вљен сво јим он то ло шким ста ту сом и ан тро по ло шком 
не јед на чи ном, чо век ни је јед нак се би, јер је то са мо Тво рац 
ко ји се и об зна нио ре чи ма: „Ја сам онај ко ји је сам”. За раз
ли ку од Ње га као „оног ко ји је сте”, чо век са мо са ста но ви
шта свог иде а ли те та мо же да твр ди да је онај ко ји је сте, с 
об зи ром на то да  ње гов ла тент ни, не све сни аспект по сто ја
ња, от кри ва ње го ву дру гу стра ну ко ја до во ди у пи та ње оно 
што он све сно, усва ја ју ћи за ко не кул ту ре и мо ра ла, сма тра 
да је сте. Док ње го во све сно ја твр ди „Ја сам ја”, ње го во не
све сно то оспо ра ва и као би тан чи ни лац ње го вог по сто ја
ња до во де ћи у пи та ње ту тврд њу ка зу је да је онај ко ји ни је. 
Да је чо век јед нак се би, он да би он ла ко спо знао се бе и то 
не би био нај ви ши и го то во нео ствар љив жи вот ни циљ, јер 
спо зна ти се, ка ко је сма трао Исак Си рин, рав но је под ви гу 
ви ђе ња ан ђе ла. 

Иа ко се од ре ђи вао за ви сно од не ких ње го вих бит них свој
ста ва, чо век је у су шти ни нео д ре дљив. Та нео д ре ђе ност се 
ис ка зу је у ње го вом од но су пре ма на чи ну на ко ји са зна је и 
усва ја свет. „Сви на чи ни ко ји ма чо век усва ја свет” сма тра 
Еп штајн, „по зи ва ју се на усва ја ње са мог чо ве ка, па ипак, 
ни су јед на ки ње му. Ма ка кав збир од ре да ба при ла ган са мом 
од ре ди о цу, он је осу ђен да оста не нео д ре дљив”.4 У сва ком 
свом по ступ ку и де лу, чо век са мо по твр ђу је да је не јед нак 
се би, а та не јед на кост услов је раз ли ке ко јом се ис ка зу је ње
гов кре а тив ни по тен ци јал, оли чен ема ни ра ју ћим ду хом као 
жи вот ним и ег зи стен ци јал ним упо ри штем. Де цен три ран у 
сво јој ак тив но сти од се бе као при род не да то сти, он се са мо
ства ра њем са мо при бли жа ва за да том се би. 

У на сто ја њу са мо о ства ре ња, чо век, да кле, те жи ка то ме да 
бу де оно што је сте, али ка ко ни је јед нак се би то по твр ђи
ва ње ис ка зу је ан тро по ло шком не јед на чи ном.5 За сни ва ју ћи 
свој иден ти тет у од но су на дру гог, ње гов ду шев ни пр кос је 
из раз жи вот не енер ги је ко ја ис пи ту је мо гућ но сти пре ко ра
че ња соп стве них гра ни ца и по твр ђи ва ња се бе као би ћа тран
сцен ден ци је. На пу ту до се бе, он те жи да от кло ни смет ње и 
са вла да пре пре ке ко је га уда ља вају од ци ља. Бу ду ћи да те 
пре пре ке до ла зе и од ње га са мог, нај бит ни је у про це су ин
ди ви ду а ци је је да на у чи да са вла ђу је се бе. Ис ку ство сте че
но у тој бор би са со бом осно ва је за из гра ђи ва ње успешног 

4 Еп штајн, М. (2001) Есеји, Бе о град: На род на књи га, стр. 23.
5 Јо ва но вић, Б. (2013) Околнипут, Но ви Сад: Адре са.
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односа са дру ги ма. Онај ко ји је по ра жен у бор би са со бом, 
на сто ји да тај по раз нат ком пен зу је су прот ста вља ју ћи се 
дру ги ма и стал ним не про дук тив ним су ко би ма са њи ма, у 
ко је се про јек ту ју не раз ре ше ни соп стве ни уну тра шњи кон
флик ти, те жи да их по бе ди пре не го што је са вла дао се бе. 

Под при си лом ира ци о нал ног, чо век се при бли жа ва свом не
ра зум ном и ло гич ки не схва тљи вом би ћу. Ира ци о нал ност је 
ан тро по ло шка кон стан та чо ве ко ве при ро де ко ја не за ви сно 
од ње го вих ра ци о нал них те жњи чи ни увек ак ту ел ном мо
гућ ност ис по ља ва ња ство ре ног не га ти ви те та. У тој ди мен
зи ји кри је се из вор зла као си ле ко ја се по твр ђу је чо ве ко вим 
де ло ва њем. Овај прин цип је, не сум њи во, сво је вр стан иза зов 
аде кват ном и це ло ви том са гле да ва њу и ту ма че њу чо ве ко ве 
при ро де и све та ко ји ства ра.

Као дру га стра на ства ра ња и по сто ја ња, зло има не га тив но 
зна че ње ко је је нео дво ји во од чо ве ко ве укуп не ре ал но сти. 
По ре кло зла ука зу је на ду бљу мо ти ва ци о ну ди мен зи ју ње го
ве зло на мер но сти и ши ру ра ван ис по ља ва ња  не га ти ви те та. 
Уви дом у там ну стра ну чо ве ко ве при ро де, уо ча ва мо да на 
њој ни је све под јед на ко цр но, да се ње го ва сен ка ис по ља ва 
у раз ли чи тим об ли ци ма и ни јан са ма. При хва та ју ћи ко лек
тив не зах те ве да се при ла го ди злу и чи ни зло, по је ди нац по
ста је жр тва ис ку ше ња соп стве ног мра ка. Ко ри шће ње зла у 
ци љу до бра, по ка зу је се као пре чи ца ко ја га нај че шће са мо 
уда ља ва од же ље ног ци ља и во ди не из бе жном си ла зном пу
та њом ого ља ва ња људ ског. Да је јед нак се би, он да би ње гов 
пут био круг или пра ва ли ни ја, али је он спи рал ни и ком
би на ци ја кру жног и пра во ли ниј ског кре та ња. При ну ђен да 
кре не окол ним пу тем да би ус по ста вио по треб ну раз ли ку 
из ме ђу су прот них прин ци па, жи во та и смр ти, до бра и зла, 
слат ког и гор ког, ко ји су у при ро ди у не по сред ној бли зи ни, 
ис ко ра ком из уо би ча је них жи вот них при ли ка на ру ша ва по
сто је ћу и за по чи ње ус по ста вља ње но ве жи вот не рав но те же. 
Тај пут је ме та фо ра за до ла же ње до ци ља ува жа ва њем дру
гог као оли че ња прин ци па чо ве ко вог он то ло шког уте ме ље
ња ко ји се по твр ђу је у љу ба ви као на чи ну пре ва зи ла же ња 
не довољно сти со бом. 

Метафораескалацијенегативитета

Спи ра ла је фи гу ра ко јом се озна ча ва ју по зи тив не и не га тив
не по ја ве у при род ном и људ ском све ту. Пре ма има нент ном 
за ко ну при ро де оно што је ма ло те жи да се уве ћа, а оно ве ли
ко да се сма њи. Са мо ре гу ла тив ни при род ни прин цип од но
си се ка ко на од ре ђе на жи вот на ста ња и об ли ке, та ко и на чо
ве ко ве ми сли и осе ћа ња. Пред ста ва ко смо ло шких прин ци па 
Ји на и Јан га и њи хо ва стал на про ме на, мо же по слу жи ти као 



21

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ

мо дел за са гле да ва ње ра ста ком пле мен тар них су прот но сти. 
Пре ма овом мо де лу ка да јед на од си ла екс трем но на ра сте, 
он да по чи ње уве ћа ње ње не ла тент не су прот но сти. Енер ги ја 
спи ра ле се ис ка зу је у про гре ди ра њу сна ге јед ног прин ци па 
и ње го ве по то ње ре гре си је, то ком ко је до ла зи до про гре сив
ног на ра ста ња сна ге су прот ног прин ци па. У том кон тек сту 
се мо же пред ста ви ти и раст кли це емо ци о нал ног не га ти ви
те та док се он не осу је ти су прот ним осе ћа њем и по ни шти. 

За раз ли ку од осе ћа ња љу ба ви ко је те жи спа ја њу, мр жња 
иза зи ва од би ја ње и раз два ја ње. Ње но по сто ја ње се мо же 
скри ва ти све док се не стек ну по вољ не при ли ке за ње но из
ра жа ва ње. Ја вља се као спон та но емо ци о нал но ста ње због 
за ви сти, љу бо мо ре и ус кра ће но сти, али на ста је као ре зул
тат уче ња, ин док три на ци је, ра си зма, не тр пе љи во сти. У том 
про це су га је ња мр жње пре ма дру гом, тај дру ги се нај пре 
озна ча ва не по жељ ним, ис ти чу се и пре у ве ли ча ва ју ње го ве 
ствар не или из ми шље не не га тив не осо би не, он се по ка зу је 
људ ски не до стој ним дру ге емо ци је, па се мр жњом оправ да
ва дис тан ци ра ње од ње га. Ме ђу тим, та кво осе ћа ње не оста је 
за тво ре но, јер се емо ци о нал ни не га ти ви тет на сто ји осло бо
ди ти у чи ну ко јим се агре си ја усме ра ва ка пред ме ту мр жње 
у те жњи да се он као смет ња де стру и ра и укло ни из жи во та. 

Тај јак и ду го тра јан емо ци о нал ни од нос усло вљен је и од
ре ђе ним кон стант ним не га тив ним ста вом пре ма дру го ме. За 
раз ли ку од тог ду го трај ног не га тив ног од но са, емо ци о нал но 
ис по ља ва ње мр жње је крат ко трај но и у ње ном афек тив ном 
бле ску кул ми ни ра за сле пљу ју ћа ира ци о нал ност ко ја до во ди 
до не у ме ре ног агре сив ног и де струк тив ног по на ша ња. „До
вољ но је да са мо је дан чо век за мр зи дру гог”, ве ли Сартр, 
„па да мр жња, ма ло по ма ло, осво ји чи тав свет”. Иа ко у 
овом ста ву има пре те ри ва ња, јер се од у век љу ди ме ђу соб но 
мр зе, али мр жња ни је овла да ла све том, нео спор но је да се 
она про гре сив но ши ри и да мо же да овла да ко лек ти вом. Мр
жња је емо ци о нал на за ра зна и по ста је до ми нант на у гру пи, 
за јед ни ци ко ја де ли исти став пре ма дру го ме. Њо ме се хо
мо ге ни зу ју по је дин ци ко ји сво јим екс трем ним не га тив ним 
по ли тич ким ста во ви ма ис ка зу ју не то ле ран ци ју и не тр пе љи
вост пре ма су пар ни ци ма пре тва ра ју ћи их у сво је нај ве ће не
при ја те ље. Де ло ва њем ра си стич ке иде о ло ги је и шо ви ни зма, 
за сно ва ним на го во ру мр жње, ова емо ци ја по ста је за јед нич
ка и пре о вла ђу ју ћа ме ђу чла но ви ма ко лек ти ва. Та да у њи ма 
по пу сте и уки ну се ме ха ни зми са мо кон тро ле над не га ти ви
те том чи је их из не над но и сти хиј ско ис по ља ва ње пре тва ра 
у ње го во ору ђе. Чо век пре ста је да бу де се би ме ра и по ста је 
сред ство не кон тро ли са не са мо до вољ не и са мо со бом са
мер љи ве си ле. Мр жња се ла ко пре но си и бр зо се ши ри, па, 



22

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ

попут епи де ми је, за хва та љу де, оп чи ња ва их и ста вља у сво
ју функ ци ју. Они та да чи не оно што не би ура ди ли, јер су 
у вла сти не га тив ног ду ха мр жње ко ме та ко по ма жу, све сно 
и не све сно, да се ис ка же и опред ме ти. Ка да се осло бо ђе на 
агре си ја пре тво ри у агре сив ну сло бо ду ко ја де струк ци јом 
угро жа ва и усмр ћу је дру гог, он да се она отр же кон тро ли и 
по ста је са мо стал на си ла. Ста ри ја од еро са, мр жња ис ка зу је 
моћ еле мен тар ног,6 ко је при вре ме но пре о вла да ва, као што 
по вре ме но при ми тив но и па ган ско до ла зи до из ра жа ја и до
ми ни ра над ду хов но ком плек сним тво ре ви на ма. 

Спи ра ла је у ис ка зи ма еска ла ци је не га ти ви те та ме та фо ра 
ко јом се зна че ње из јед не, пре но си у дру гу област жи во та 
да би се ис та кла њи хо ва за јед нич ка осо би на. Та осо би на је 
у ра пид ном уве ћа њу и ши ре њу. Бу ду ћи да се не мо же тач
но гра фич ки при ка за ти ши ре ње и про гре ди ра ње не га тив не 
емо ци је, ње на еска ла ци ја се озна ча ва фи гу ром спи ра ле, па 
се за то и го во ри о спи ра ли агре си је, зла и мр жње. Спи ра ла 
је, да кле, сво је вр сна ме та фо ра за од ре ђе ње уве ћа ног не га
ти ви те та ко ји до во ди у пи та ње људ ски оп ста нак. Ме ђу тим, 
док је као ге о ме триј ска фи гу ра ма те ма тич ки тач но де фи ни
са на, у со циокул тур ним и исто риј ским по ја ва ма ко је ка рак
те ри ше рас ту ћи не га ти ви тет та ква ег закт ност се не мо же 
утвр ди ти, па је за то и по се за ње за спи ра лом као ме та фо ром 
не на уч но од ре ђе ње еска ла ци је људ ског не га ти ви те та. 

Заједничкоосећањемржње

Ко ри шће ње ме та фо ре спи ра ле за об ја шње ње еска ла ци је 
мр жње по ка за тељ је ње не ег закт не не у хва тљи во сти и упу
ћи ва ња на ли те рар ну ра ван у ко јој је овај фе но мен аде кват
но са гле дан и опи сан. Ин спи ри сан иден тич ним до га ђа ји ма 
оку пља ња и ри ту ал ном де мо ни за ци јом не при ја те ља ко је 
су ор га ни зо ва ле та да шње ко му ни стич ке вла сти у ста љи
ни стич ком СССРу, Ор вел у ро ма ну „1984” опи су је ри ту
ал дво ми нут не мр жње, ка да би се на екра ну по ја ви ло ли це 
омр зну тог на род ног из дај ни ка и не при ја те ља. Та да би се 
нај пре за чу ли зви жду ци, а по том би усле ди ла већ ис про гра
ми ра на ре ак ци ја: „У дру гом ми ну ту”, ве ли пи сац, “мр жња 
на ра сте до по ма ме. Сви су по ска ки ва ли на сто ли ца ма и ви
ка ли из свег гла са не би ли ка ко над ја ча ли од врат ни бле ја ви 
глас ко ји се чуо са екра на. Она же ни ца пе пе ља сте ко се би ла 
је сва по ру ме не ла, а уста су јој се отва ра ла и за тва ра ла као у 
ри бе на су вом. Чак је и О’Бра је но во гру бо ли це би ло под ли
ве но крвљу. Он је се део ве о ма ус прав но док су му се сна жне 
гру ди на ди ма ле и по дрх та ва ле, као да се од у пи ре на па ду 

6 Frojd, S. (1986) Budućnostjedneiluzije, Za greb: Na pri jed, str. 226.
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та ласа. Цр но ко са де вој ка иза Вин сто на бе ше по че ла да уз
ви ку је на сав глас: „Сви њо! Сви њо! Сви њо!”; она на јед ном 
до хва ти те жак реч ник Но во го во ра и ба ци га на екран. Реч
ник уда ри Голд штај на по но су и од ба ци се: глас је и да ље не
у мо љи во те рао сво је. У јед ном лу цид ном тре нут ку Вин стон 
се за те че ка ко и сам ви че за јед но с оста ли ма и же сто ко уда ра 
пе том у пре ча гу сво је сто ли це. Код Два ми ну та мр жње стра
вич но је би ло то што чо век ни је био при мо ра ван да се пре
тва ра; на про тив, би ло је не мо гу ће не уче ство ва ти. У ро ку од 
три де сет се кун ди ви ше ни је би ло по треб но пре тва ра ти се. 
Од врат на ек ста за стра ха и осве то љу бља, же ља за уби ја њем, 
за му че њем, за раз би ја њем ту ђих ли ца ма ље ви ма, по че ла би 
да стру ји кроз це лу гру пу као елек три ци тет, пре тва ра ју ћи 
чо ве ка и про тив ње го ве во ље у лу да ка ко ји се ке зи и ври шти. 
Па ипак је тај бес био ап стракт на, не у сме ре на емо ци ја ко ја 
се мо гла скре ну ти с јед ног пред ме та на дру ги као пла мен 
аце ти лен ске лам пе. Та ко је у јед ном тре нут ку Вин сто но ва 
мр жња би ла упра вље на не на Голд штај на не го, на про тив, на 
Ве ли ког Бра та, Пар ти ју и По ли ци ју ми сли; у та квим тре ну
ци ма он је био свим ср цем уз уса мље ног, исме ја ва ног је ре
ти ка на екра ну, је ди ног за точ ни ка исти не и ло ги ке у све ту 
ла жи. Но ипак би од мах сле де ћег тре нут ка био ује ди њен са 
љу ди ма око се бе и та да би му се чи ни ло да је све што се ка
же за Голд штај на исти на. У тим тре ну ци ма се ње го ва по тај
на мр жња пре ма Ве ли ком Бра ту пре тва ра ла у обо жа ва ње, и 
Ве ли ки Брат се уз ди зао, не по бе ди ви, не у стра ши ви за штит
ник, ко ји се као сте на од у пи ре азиј ским хор да ма; Голд штајн 
је та да, и по ред сво је уса мље но сти, сво је бес по моћ но сти, и 
сум ње ко ја је нат кри ља ва ла и са мо ње го во по сто ја ње, по
ста јао мрач ни ба јач, спо со бан да го лом сна гом сво га гла са 
ра зо ри сву кон струк ци ју ци ви ли за ци је. 

Би ло је чак мо гу ће, у не ким тре ну ци ма, све сно усме ра ва ти 
сво ју мр жњу. Од јед ном, са же сто ким на по ром с ко јим спа
вач у ко шма ру отр же гла ву од ја сту ка, Вин стон успе да сво ју 
мр жњу пре не се са ли ца на екра ну на цр но ко су де вој ку ко ја 
је се де ла иза ње га. Жи ве, див не ха лу ци на ци је про ху ја ше му 
кроз гла ву. Пре би ће је на смрт гу ме ним пен дре ком. При ве за
ће је го лу за стуб и на чич ка ти је стре ла ма као све тог Се ба
сти ја на. Си ло ва ће је и пре се ћи јој гр кљан у тре нут ку ор га
зма. Сад је бо ље не го икад схва тао за што је мр зи. Мр зео ју 
је јер је би ла мла да, ле па и бес пол на, јер је же лео да спа ва с 
њом а не ће мо ћи ни кад, јер јој је око сла ђа ног гип ког стру ка, 
ко ји као да је звао чо ве ка да га об гр ли, би ла са мо она од врат
на скер лет на ешар па, агре сив ни сим бол кре по сти. 

Мр жња по ра сте до вр хун ца. Голд штај нов глас се пре тво рио 
у истин ско ов чје бле ја ње; за тре ну так му се и ли це пре тво ри 
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у ов чју гла ву. По том се ов чја гла ва пре то пи у фи гу ру евро а
зиј ског вој ни ка ко ји се при бли жа вао, огро ман и гро зан, с пу
шко ми тра ље зом ко ји је не пре кид но штек тао, све док се ни је 
учи ни ло као да си ла зи са по вр ши не екра на у са лу, та ко да 
се не ки из пр вог ре да оди ста тр го ше и при би ше уз на слоне 
сво јих сто ли ца.”7

Фе но ме но ло ги ја пре но ше ња мр жње са јед ног на дру ги обје
кат, од но сно ли це пре ма ко јем се има не по же љан или не га
ти ван од нос, огле да се у ре ла ти ви за ци ји при мар ног по во
да. Из на ве де ног опи са ви ди мо ка ко ју нак ро ма на у јед ном 
тре нут ку мо же да пре у сме ри сво ју мр жњу и пре ма Ве ли ком 
Бра ту, али свест о за бра ни и евен ту ал не не га тив не по сле ди
це та квог од но са пре ма култ ној лич но сти ко ју тре ба обо жа
ва ти, пре но се ње го ву не га тив ну емо ци ју ка де вој ци пре ма 
ко јој је осе ћао ус кра ће ност. У пси хич ком ста њу у ко јем је 
емо ци о нал но об у зет том не га тив ном емо ци јом, чо век ис по
ља ва мр жњу не са мо пре ма ли цу ко је је не по сре дан по вод 
та квом осе ћа њу већ и пре ма дру гим по је дин ци ма из свог 
окру же ња. За ра зна мр жња се ши ри ка свим чла но ви ма гру
пе ко је бр зо би ва ју по пла вље ни та квим осе ћа њем. Уве ћа
њем зла до ње го вог мак си му ма знак је, ме ђу тим, ње го вог 
бли ског кра ја и са мо по ни шта ва ња. Ис ход осло бо ђе ног зла 
го во ри о не мо гућ но сти ње го ве пот пу не по бе де, под се ћа ју
ћи на зна ње о то ме да „у сва ком злу има не ког до бра” и да 
„не ма то га зла што не ког до бра не би да ло”. Са зга ри шта 
мр жње, осло бо ђе но зло гу би раз лог свог да љег по твр ђи ва
ња и ука зу је на ре ал ност ди ја ме трал но су прот ног жи вот ног 
прин ци па. Из пе пе ла се на слу ћу је Га ру да, ми то ло шки лик 
из да ле ке хин ду и стич ке тра ди ци је ко ји нам чи ни бли ски јим 
уни вер зал ни прин цип и моћ до бра. Но се ћи Бо га сун ца на 
ње го вом пу ту око све та, Га ру да као кри ла та хи ме ра из гле
да као зло, али у ства ри оли ча ва до бро овог све та ко је увек 
по бе ђу је.

Без об зи ра на свој за мах, ја чи ну и тра ја ње, зло ко је оли ча
ва је дан, не га тив ни исто риј ски прин цип не мо же ни кад у 
пот пу но сти по бе ди ти. Је вреј ска ле ген да о 36 пра вед ни ка 
ко ји у сва ком тре нут ку по сто је на зе мљи у ра зним ње ним 
кра је ви ма, упу ћу је на за кон рав но те же су прот но сти до бра 
и зла. Он је и га рант да и спи ра ла зла има сво је гра ни це 
и да упра во са ње ним сма њи ва њем по чи ње раст си ле ко ја 
оли ча ва супро тан ко смич ки, при род ни и кул тур ни прин цип 
жи вот ног посто ја ња.

7 Ор вел, Џ. (1968) 1984, Бе о град: Југославијa.
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SPIRAL CREATION AND DESTRUCTION

Abstract

Starting from the point that the spiral is a natural shape, the author 
studies its expressions in culture. Determined by a circular line which 
progressively moves away from the centre, the spiral becomes a symbol 
of human detachment from nature in the process of selfcreation. 
Symbolizing the process of individualization, the spiral denotes a 
circular  determination of initial elements and a linear determination 
of new creation. Its metaphor also denotes a progressive increase of 
emotional and aggressive negativity as a challenge to human survival. 
Spiral spread of hatred and destruction is, however, limited by an 
opposite growing force. This can in fact justify why in the history, in 
spite of its forcefulness, the evil has never won and why it can prevail 

only temporarily in the future.

Key words: nature, culture, circle, metaphor, aggression, balance,
good
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