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Рсета jednom od nepobitnih pravila u nau~nom istra!ivanju neki
predmet то!е da se prihvati kao poznat sзто ako је ispitiva~ u stanju
da iznese nau~no va!ece iskaze о njemu. »Уа!еСј« u ovom smislu jedno
stavno oznatava опо §to то!е da se potvrdi ~јпјепјсата. Predmet ispiti
vanja su рсјсоопе pojave. U psihologiji, medutim, jedna оо najva!nijih
pojava је sam iskaz, а posebno njegova Соста i sadr!aj, s tim §to је
оуај drugi aspekt тоМа zna~ajniji u OOnosu па prirodu du§e. Prvi za
datak koji se оЫ~по predstavlja jeste opisivanje i sredivanje dogadaja,
zatim dolazi ЬЫе ispitivanje zakona njihovog !ivog ропа§апја. Ispitiva
пје supstance опоgз sto se posmatra moguCe је u prirodnim naukama
samo {ато gdje postoji neka spolja§nja arhimedovska ta~ka. Takvo spo
lја§пје stajali§te пе postoji za du§u - samo du§a то!е da posmatra
du§u. Iz toga proizlazi da nismo u mogucnosti da spoznamo dusevnu
supstancu, bar пе sa sredstvima koja su пат sada dostupna. То пе isk
ljutuje mogucnost da пат atomska fizika buducnosti pru!i pomenutu
arhimedovsku tatku. Za sada, pak, nda najsuptilnija rаzmШјапја пе
mogu da utvrde vi§e пеЈО §to se izra!ava iskazom: ovako se du!a ропа!а.
Po§teni istra!iva~ се se uzdr!ati оо uplitanja u pitanja supstance. Mis
Нт da upoznavanje тОЈ ~itaoca sa nu!nim ograni~enjima koja psiholo
Јјја sзта sebi voljno патесе пјје suvi§no, po§to се tada biti u polo!aju
da uva!i fenomenolo§ko stanoviste moderne psihologije, koje se пе
shvata uvek. То stanoviste пе isklju~uje postojanje vere, ubedenja i is
ku!anih izvesnosti bilo kakvog opisa, niti роЫја njihovu mogucu vri
jednost. Вez obzira koliko је njihov zna~aj velik za individualni i kolek
tivni !ivot, psihologiji potpuno nedostaju sredstva da doka!e njihovu
vrednost u nau~nom smislu. Zbog ove петосј nauke то!е se tugovati,
аlј (о nju пе onemogucuje da presko~i preko sopstvene senke.·
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reli »dah«

presu~a i postupaka kolektivne prirode. Zatim postoji »objektivni duh«,

pod tlm se. podra~umeva celok~pna. z.aliha oove.kovih kulturnih poseda,
posebno njegova .шtеЈ.еk.tuаlпа 1 relIglOzna dо.sЩ~пuСа.
Kako r:tam 11~gVlstltk~ .upo~~~ba pokazuje, duh u smislu nekog sta
va nepo~reslvo .tefl реГSО~I!lkа~ЧI: duh Pestalocija mofe konkretno da
se s~vatl ka? ~jegov. duh 111.prlvld kao sto su duhovi Уајтага u stvari
avetl .Getea 1 Sl1era, јег duh јој uvek poseduje avetinjsko znatenje duse
premlnul~ osobe..»Нladan dah duhova« pokazuje, s jedne strane па
drevnu sblnost pSlhe sa rij~tima psihros i psihos, koji znate >}hlad~o«,
а s, druge strane, па prvobltno znatenje pneuma, koja jednostavno oz
nat~va »vazduh u pokretu«; а па isti natin su animus ј апјта Ыli pove
zаП1 s~ anemos, )~vet~o.m« N~matka ret Gajst verovatno јmа vi~e veze
sa netlm §to рещ klPl, prevlre, otuda slitnosti sa Gist. (репа/, Gestl
(kvasac, Goust lengl. duh, avet), kao i sa етосјопаlпјт izrazom Gastli
(engl. grozn~). Od najdavniji~ vremena етосјја se smatrala opsednuto
§cu~ tako ?а 1 danas za plah~vltu osobu kafemo da ju је spopao davo јl!
da j~ .n~kl zзо duh u§ao u njU. Као §to su, ргеmа starom stanovi§tu du
h?vl III du§.e mrtvih satinjeni оо suptilnog ostatka nalik isparenj~ Ш
d.lmu, tako је i za ~~ћетifз~а spiritus Ыо suptilna, isparljiva, aktivna i
flvotonos~a esenclja, k~kvlt;n se smatrao alkohol i sve tзјпе supstance.
N,a (?т r:t1VOU duh ukJjutuje duhove soli, duhove amonijaka, duhove
klsеlше, I dr.
.
.. Ovih ?esetak ш viie z~aten~a i nijansi znatenja koji mogu da se
prlpl§u retl »du~« otefavaju pSlhologu konc~ptualno ogranifavanje
svo~ predmeta, all mu, s druge strane, olaksavaju posao ргШkоm opisi
v~nja, p<?~to mn?gi razlititi aspekti doprinose stvaranju five i konkretne
sll~~ dotItne pOjave. Мј. se. ~avimo j~dnim funkcionalnim kompleksom
kOjl se.prvobltno,. ~a prlm1t1VnOm П1VОU, osecao kao nevidljivo, daholi
~o })Pf1sust.v~«. ~~Jj!,т Dfe~~ је d.ao uspeian prikaz ove praiskone ро
jave u .svo.JoJ kr:tJ1Z1 »~bJ lСI rel.1gioznog is k ust va «. Drugi dobro
poznatl РГlтег Је vetar lZ РеtоkПјЩа. Primitivni mentalitet је sasvim

Ret »duh« poseduje tako ~irok opseg ргјтепе da је potreban zna
(ап парог da Ы se razja~nila sva пјепа znatenja. Duh је, kafemo, ргјп
сјр koji stoji nasuprot materije. Pot time podrazumevamo nematerijal
nu supstancu јIј oblik posto јапја koji se па najvi~em i najuniverzijalni
јет nivou riaziva »Bog«. Tu nematerijalnu supstancu tаkоdеzаmiЩа
то kao nosioca du§evnih pojava ili tak samog fivota. Nasuprot ovom
gledi§tu stoji antiteza: duh i priroda. Ovde se koncept duha ogranifava
па natprirodno iIi antiprirOOno i gubi svo ju su§tinsku vezu sa du§om i
fivotom. Slitno ogranitenje se nalazi u Spinozinom stavu da је duh atri
but Jedine Supstance. Hilozoizam ide јо! dalje i smatra da је duh kvali
(е! materije.
Ргета jednom jako гa~jгenoт gledistu duh se smatra vШm а dusa
пШm ргјпсјрот aktivnosti, dok su alhemitari, suprotno (оте, mislili о
duhu kao о vezi duse i (јјеlа smatrajuci ga ocigledno za spiritus
vegetativus (kasnije, nazvan fivotni duh ili nervni duh). POOjednako
је гајјгепо glediste da su duh i du!a u sustini isto i da mogu sзто proiz
voljno da se razdvajaju. Vunt smatra duh za »unutraSnje Ыее, nezavis
по od Ыlо kakvih veza sa spoljaSnjim ыеет«. Drugi ogranifavaju duh
па izvesne dusevne sposobnosti Ш funkcije iIi kvalitete. kao sto је spo
sobnost misljenja i rasudivanja, za razliku оо drugih »dusevnijih« osje- .
Сапја. Ovde duh oznafava zbir svih pojava racionalnog тјјlјепја, Ш јп
telekta, ukljutujuci volju. seeanje, mastu, kreativnu тос i tefnje moti- .
visane idealima. Duh poseduje dalje znatenje fivahnosti, kao kada
kafemo da је neka оsoЬа »puna duha«, misleci da је re~ita i puna ideja,
sa sjajnim, duhovitim i iznenadujucim okretima uma. Zatim, duh oz
natava izvestan stav iIi ргјпсјр koji ga profima; па ргјmег, neko је
»obrazovan u duhu Pestalocija, Ш se kafe »duh Vajmara је besmrtno
nematko naslede«. Poseban ргјmег predstavlja duh vremena, iIi duh
doba, koji oznat,!va ргјпсјр i pokretatku snagu iza izvesnih stanovista,
6
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prirodno personifikovao nevidljivo prisustvo kao ~uha iIi de.m.ona. ~u~e
iIi duhovi mrtvih su identitni sa du§evnom akttvno§cu :lIVlh; onl је
S:irho nastavljaju. Ovde је s:idr:tano i gledi§te da је du§a duh. Upravo iz
tog razloga osoba, kada se u п~о) dogada ne§t? du§evn~ §to ona oseca
kao svoje, to ne§to smatra vlastlt1m duhom. All ako se ы1рp §ta du§evno
dogada §to јој izgledaneobitno. tada је to п~~јјј drugi duh, ~ojj. mo:le
da izazove opsednutost. Duh u ргуот slu~aju odgovara subjekt1vnom
stavu. а u drugom јаупот mШјепјu, d~~u угетепа,. Ш prvobitnom, јо§
ne ljudskom, antropoidnom ostatku kOjl tak.ode П~lуато nesv 7 sno.
U skladu sa svojom prvobitnom vetrovltom prlrodom, duh је uvek
aktivno, krilato, lako pokretno Ысе, kao i опо ~oj~ o~ivljava, sti-:nul!§e,
podstiи. raspaljuje i inspiri§e. Re~no moderDlm )ezlkom: d~~ је dlna
mi~n ргјпсјр, koji zbog toga stvara klasi~nu ant1tezu materlje. - od
nosno 'antitezu mirovanja i kretanja. То је, u osnovi, kontrast lzmedu
:livota' i smrti. Dalje razlike koje proisti~u iz ovog kontrasta vode do
stvarno zna~ajne suprotnosti izmedu duha i pri,rode, Iako se duh ~mat~a
su§tinski !јујт i o:livljavajucim. ipak se za ршоdu ~e mot~ геСl da је
bez duha i mrtva. Stoga ovde moramo da se pozabavlmo (hrl§canskom)
postavkom о duhu 6јј је :tivot toliko superioran nad ,!ivotom prirode da .
u poredenju s njim оп пјје ni§ta bolji od sзте smrtt,
Оуај poseban razvoj tovekove ideje о duhu :zasniv~ se па uvida
nju da је njegovo nevidljivo prisustvo du§evn~ РОјауа, 1), ~ovekov vl~-'
stiti duh i da se sastoji пе sзто od tokova :tlvota, уес 1 od formalnlh
produkata. Medu prvima, najzna~jnije su slike i senast~ preds~av.e k~jt:
zaokupljaju па§е unutra§nje polje pogleda; medu druglma, ml§ljt:nje I
razum, koji organizuju svet slika. N:i tзј na~in se tra~scendentDl d~h
nametnuo ispred prvobitnog, prirodnog :tlvotnog duha 1 tak se prebaclO
па suprotan polo:taj, k~o da је оп.ај drug! Ыо samo J:!.riroda~. ~гап~се~·
dentni duh se pretvorlO u na1prlrodan I celosvetskl kosml~kl РГШ~IР
, reda i kao takav је dobio јте »80g«, i1i је Ьаг postao atrlbut Jedlne
Sup;tance (kao kod Spinoze) ili jedne Osobe Trojstva (kao u hri§canst
vu).

I
I

I

OdgovarajuCi razvoj duha u obrnutom smeru - а maiori ad
minus - odigrao se pod antihri§canskim pokroviteljstvom materijaliz
та. Premisa koja pro:tima ovu reakciju jeste isk,Jju6va sigurnost u iden
titnost duha i du§evnih funkcija. 6ја је zavisnost od mozga i metaboliz
та postajala sve jasnija. Jedino је bilo potrebno da se Jedinoj Supstanci
da drugo јте i da se пзzоуе »materijom«, ра da se tako proizvede ideja
о duhu koji је u potpunosti zavisan od ishrane i sredine, i ~jjj је пајvШ
oblik Ыо intelekt ili razum. То је zna~i1o da se prvobitno vazdu§asto
prisustvo nastanilo u rovekovoj fiziologiji, i da је jedan рјsзс kao Кla
ges тоgзо da ga napadne kao »neprijatelja du§e«. Јег tek se u оуот
drugom konceptu prvobitna spontanost duha povukla posle degradacije
па пјуо poniznog atributa materije. Negde је, medutim, опај deus ех
тасЫпа kvalitet duha тогао da se sa~uva - ako пе u samom duhu,
onda u njegovom sinonimu: du§i. toj blistavoj, eolskoj stvari kliskoj
Iщо leptir (апјта, psihe),
'
~ako, mat~rijalistitki ko~~~pt duha nije svugde prevagnuo, оп је
.
lpak ..str~ja?, lzvan sfere. rellglje, u oblasti svesnih ројауа. Duh kao
»su~Jek~lv~1 duh(( P~~O)~ da ozna~ava ~iS10 endopsihi~ku pojavu. dok
»objektlvnl duh(~ ".1§е nlje oz~a~~vao uni~erzalni duh. ili Вoga, уес
samo. uk~pa!,. z~lr шtе!еkt~аlПI.h ~ kultur~lh poseda koji sa6njavaju
na§e 1.nstltuclJe ~ sadr:taj па§l~ blbllOteka. Duh је izgubio svoju prvobit
~u prlrodu. sY<?jU sponta~ost I a~to,aomnost iznad jako §irokog podrut
ја, Izuzev rellglOznog роlЈа, gde Је, bar u principu, njegov гапјјј karak
ter OS1ao neo§teeen.
.U оуот kratkom pregledu opisali smo entitet koji пат se pred
s~~vlja ka? n~posred~a du§evn~ ројауа razblita od drugih psihizama za
~че J:!.0stojanj.e se паlУПО Y~Г~j7 d.a је u uzrotnoj zavisnosti od fizitkih
utlcaja. Veza lzmedu duha ! flZ!~klh uslova пјје trenutno u~ljiva. ра је
zato sma~rana z~atno ~аПје bltno,In: nego. u slutaju dшеvпih ројауа u
utem smlslu. Njlma Dlје samo prlplsana Izvesna fizi~ka zavisnost уес
se i za пјЉ same misli da poseduju neku vrstu materijalnosti, §to id~je о
9
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supti'lnom telu i kineskoj ku~i-dш! jasno po~ииjи. S ,!bz!rom .па ~I~s
ku vezu koja postoji izmedu .Izvesnlh. du!e:Vn1h procesa 1 ПЈ1ЬОУ~~ flZl~
kih paralela пе mofemo SaSVlffi da prlhvatlmo potpunu петаtеПЈаlпоst
du!e. Nasuprot tome, c0l,1sensus of!1nium insistira ,па nema~erijalno
sti duha premda se пе ы1 svako sloflO da оп takode lта vlastltu stvar
nost. M~dutim, nikako пјје lako videti za!to Ьј па!а hipoteti~na »mate
rija«, koja izgleda sasvim razli~ito od onoga ka~o ј,е izgledala ј,,!! pre
trideset godina sama Ыlа stvarna а duh пе, Iako ldeJa о nematerlJalno
sti ро sebi пе i~klju~uje ideju о ~.tvarnosti, poPu,larno f!1!!ljenje nepobit
по povezuje stvarnost sa materlJalno!cu. Duh 1 mater1}a .mogu I~ko da
budu оЬЈјсј jednog istog transcendentalnog ЫСа. Tantrlstl, па рптеr, s
punim pravom kafu da materija пјје ni!ta drugo nego konkretn<?st Вof
јЉ misli. Jedina nepos,redna stv~rnost је ~и!~~па stva~~ost, svesnlh sadr
faja, koji su tako rec. ozna~enl duhovnlm 111 таtеГlЈаlП1т poreklom,
shodno slu~aju,
Obelefja duha su prvo, princip spontanog kretanja i a~tivnosti!
drugo, spontana sposobnost stvaranj.a sJ,ika. nez~visno od <?pafaJa ~~Ia; I
trece autonomno i suvereno upravlJanJe tlffi sllkama. ТаЈ duhоvП1 ent
itet priblifava se primitivnom oo~eku iz, spolja.!n)e sredine,,~li ~e tokQm
razvoja sme!ta u ~ovekovu svest I postaje роt~lПјепа funkclJa, Iznevera~
vajuCi па [ај па~јп svoj prvobitni karakter autonomije, Тај se karak.te.r
sada zadrfao samo u najkonzervativnijim gledi!tima, posebno u rellgl
јата. Spu!tanje duha u sferu Ijudske svesti izrafeno је u f!1itu о bof~ns
kom nous иЬуаеепот u zagrljaj fizis. Оуај proces, kOjl se vekovlma
nastavlja, verovatno је neizbefna nufnost, i religije ~j se пшl~ u !zuzet
по neugodnom polofaju ako Ы poverovale u poku~aJ zaustavlJan~a еуо
lисјје. Njihov zadatak је пе d~ ometaju nesavJadlvl h~d dogadaja, уее
da ga povedu па natin па kOJI оп mofe da se nastavl а da пе n~nese
kobnu povredu dusi. Religije Ы stoga trebalo stalno,da nas p<?dsecaJu п~
poreklo i prvobitni karakter duha, kako oovek пе ы zaboravlO !ta unosl
10

u sebe i ~jтe ispunjava svoju svest. Оп sam пјје stvorio duh; duh пје- 
ga pravi kreativnim, stalno ga podsti~uCi, dajuci mu srecne ideje, stalnu
тос, »entuzijazam« i »inspiraciju« U toJikoj meri, u stvari, duh profi
та ~ovekovo сеЈо Ысе da se оп nalazi u najozbiljnijoj opasnosti da ро_
misli da је doista stvorio duh i da ga »јта«, U stvarnosti, medutim,
praiskona ројауа duha poseduje njega ј, па izgled уоlјпј objekt ljuds
kih namera sputava ти slobodu sa hiljadu lапаса, kao i fizicki svet, i
postaje opsesivna ideJa-vоdilја. Naivnom coveku duh preti nadme
noseu, za koju пат је nase vreme dalo najufasnije pou~ne primere.
. Opasnost postaje jos уееа ako se па!а interesovanja уј!е usmere prema
spoJjnim objektima i ako zaboravimo da razvoj naseg odnosa prema
prirodi mora da se odvija u skladu sa odgovarajuce razvijenim odnosom
prema duhu, kako bi se uspostavio nuzan balans. Ako vanjski objekat
пјје uravnotezen unutrasnjim, dolazi do neobuzdanog materijalizma,
praeenog тапјјаспот arogantnoscu ili gasenjem autonomne licnosti,
5tO је u svakom slu~aju ideal totalitaristicke masovne ddave,
Као sto lako mofe da se vidi; иоЫ~јепа moderna ideja о duhu u
neskladu је sa hriseanskim gledistem, koје ga smatra za s u т т u т Ь о
num, za samog Вoga. Ти, svakako, postoji i ideja о zlom duhu. Ali то
derna ideja пе mofe da se izjedna~i пј sa пјот, pOOto za nas duh пјје
nuzno zao; тј bismo ga nazvali moralno indiferentnim ili neutralnim.
Kada ВјЫјја kafe »Bog је duh«, (о vise zvuci kao definicija neke sup
stance ili kao odrednica. Аlј i davo је, сјпј se, obdaren istom cudnova
tom duhovnQffi supstancom, premda zlom i pokvarenom. Prvobitni
identitet supstance jos uvek је izrafen i u ideji о раlот andelu, kao i u
bliskoj vezi izmedu ЈеЬоуе i Satane u Starom zavetu. Odjek оуе primi
(јупе veze motda se ~uje u Ocenasu, gdje se govori: »Ne navedi nas па
iskusenje« - jer пјје li (о u stvari dufnost isk usi уаса, samog davola?
То nas dovodi do tacke koju do sada uopste nismo razmotrili. Мј
smo se роslutШ kulturnim i svakodnevnim konceptima koji su proizvod
Ijudske svesti i пјепј odrazi, u cilju stvaranja slike dusevnih oblika та
11

nifestovanja faktora »duha«. АН isto tako tre~~ d~ uvi~imo da ј,е zbo~
svoje prvobitne autonomije, u koju пе moie bltt ntkakvlh ~umnJt u p.SI
holo~kom smislu, duh svakako sposoban da spontano prJkaie vlastJte
manifestacije.

гаса njegovo znacenje пјје tako jednostavno. Оп moie da bude poziti
уап,ј tada ozna~ava »visu« li~nost, Ысе јlј filius regius,kako su ga al
hemi~ari zаmiЩаli. Аlј, оп takode moie da bude negativan, i tada oz
na~aya infantilnu senku. U оЬа slucaja decak predstavlja isti oblik

Samopredstavljaaje duha u _оујша

duha. Starac i de~ak idu skupa.
kao simboli Merkura.

Du~evne manifestacije duha odmah ukazuju da s~ .arhetipsk4? p~j
rode - drugim reCima, ројауа koju nazivamo duh za~lsl od postoJanJa
jedne autonomne praiskone slike koja је sveop~te рпsutпа u predsves
пој gradi Ijudske duk Na оуај probIem sa!!1' kao i o?j~no, prvi p.ut
naj~ao prilikom ispitivanja snova тојЉ pac1Jenata. UV1dJO sam da lZ
vesna vrsta otevog kompleksa јmа »duhovni« karakter, tako da kazem~,
u smislu da predstava оса predstavlja izvori~te isk.aza,. akcija, sklonostl,
impulsa, mШјепја i dr., temu se te~ko moie odrecl at~lbut ~)~uhovnog«.
Kod mu~karaca pozitivan o~ey kompleks testo pro1zvodl lzvesnu Ја
kovernost u odnosu па autoritet i izraienu voljnost da se pogne pred
svim duhovnim dogmama i vrednostima; kod iena, pak, оп stvara пај
iivlje. duhovne aspiracije ј. interesova~ja. U ~noyj~a, uvc::k <?~ Iika оса
proistJ~u presudna ubedenJ~, ~ab.rane Ј mudrl sayetl. Nev1dlJJvost ~yog
izvora је ~esto nagla~ena tШЈеntсоm da se оп Jednostavno sasto~l od
jednog autoritativnog glasa koji donosi kona~ne presude. Stoga Је to
ugIavnom lik »mudrog st~rca«, koji simboli~uje duhovni faktor. Роп.е:
kad (и ulogu igra »stvarnt« duh, posebno prlkaza neke umrIe osobe, 111
rede, groteskne patuljaste figure iIi iiyotinje koje govore. Patulj~sti
оЫјс! se uglavnom nalaze, bar u тот Iskustvu, kod zena; stoga тl se
Cini Iogi~nim sto је patuljasta figur.a Stajsbarta u. drami Ernsta Barlah~
М rt уј dan (1912) povezana sa maJkom, kao ~to Је Bes povezan sa таЈ
kom - boginjom u Karnaku. Kod оЬа роЈа duh moie takod~ .da preuzm~
oЫj~je de~aka ili mladica. Kod iena оп odgovara tzv. »pozlt1vnom« аш
musu koji pokazuje mogucnost svesnog duhovnog napora. Kod muska
12
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par igra znacajnu ulogu u alhemiji

Lik staтca moie da se ројауј toliko plasticno пе samo u snovima
i u vizionarskoj meditaciji (iIi u onome 5tO nazivamo »aktivnom
imaginacijom«), tako da, kao 5to је ponekad slu~aj u Indiji, preuzima
ulogu gurua. Mudar starac se ројауlјије u snovima preobu~en u madio
ni~ara, lekara, sve5tenika, u~itelja, prpfesora, dedu, ili bilo koju litnost
koja poseduje autoritet. Arhetip duha u obliku ~oveka, bauka јl! fivoti
пје uvek se ројауlјије u nekoj situaciji u kojoj su uvid, razumevanje,
dobar savet, odluka"Plan i sl. potrebni, аН se ne mogu doneti vlastitim
snagama. Arhetip kompenzuje оуо stanje duhovnog nedostatka sadria
јјта koji su odredeni da popune prazninu. Izvrstan primer za оуо је
san о Ьеlоm ј crnom magu; koji је pokusao da kompenzuje duhovne
teskoce mladog Mudenta teologije. Ја ga nisam Ыпо poznavao, tako da
se пе moie postaviti pitanje mog li~nog uticaja. Оп је sanjao da stoji u
prisu~tvu uzvisene svete osobe zvane »Ьеli mag«, koji је, medutim, Ыо
odeven u crn ogrta~. Тај mag је upravo zavr~io poduga~ak govor re~i
та: »А zato nam је potrebna ротос crnog maga«. Tada S:J se iznenada
otvorila vrata i и~ao је drugi starac, »crni mag«, koji је dakako, Ыо
obu~en u Ьео ogrta~. Оп је takode izgledao plemenito i uzvi~eno. erni
mag је o~igledno ieleo darazgovara s Ьеlјт, аl! је oklevao (о da и~jni u
prisustvu osobe koja је sanjala. Na to је ЬеН mag pokazujuCi па osobu
koja је sanjala, rekao: »Govori, оп је пеујп«. Tako је crni mag po~eo
da prepri~ava neoЫ~nи pri~u о (оте kako је Ыо nasao izgubIjene
klju~eve Raja апјје znao kako da јЬ upotrebi. Oo~ao је, re~e, kod belog
maga da Ы saznao objasnjenje (ајпе klju~eva. Rekao ти је da је kralj
уес
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zemJje u kojoj tivi tratio pogodnu grobnicu za seЬe. Njegovi podani~i
su sJu~jno iskopali stari sarkofag sa posmrtnim oslacima neke device.
KraJj је otvorio sarkofag, izbacio kosti, i dao da se prazan sarkofag ро
novo zakopa za kasnije. АН tek ~to su kosti dospele па svetlo dana. Ысе
kojem su nekad pripadaJe - devica - pretvoriJo se u crnog konja koji
је odgaJopirao u daljinu. Crni mag ga је pratio preko pustinja i dalje, i
(ато је posle mnogo obrta i te§koca prona~ao izgubIjene kJju~eve Raja.
То је Ыо kraj njegove ргј<!е, i takode, па talos1, kraj sna.
Ovde se kompenzacija sigurno nije odigrala onako kako Ы оsoЬа
koja је sanjaJa {о felela, prutiv§i mu re§enje па tanjiru; ona ga је pre
suo<!ila sa ргоЫетот koji sam уес pomenuo, i pred koji nas !ivot uvek
iznova dovodi: пајте, sa nesigurno~cu svih moralnih vrednovanja za
prepa§cujucom meduigrom dobra ј zla, i nemilosrdnim spojem krivice,
patnje i iskupljenja. Та staza do praiskonog religioznog iskus1va је рга
уа, аН koliko ih to uvida'/ Ona је kao majubn glas koji se <!uje iz dalji
пе. Опа је neizvesna, nesigurna, mra<!na, predo~ava opasnost i pogЉelj
пе dogadaje; to је staza ostrice ЬГЈја<!а, kojom se kora<!a zarad Gospoda,
bez uverenja i bez potkrepljenja.
Rado ЫЬ predstavio ~itaocu vise mOOernog materijala о snovima,
se pla§im da Ы individua1izam snova OOvi§e zahtevao od na!eg izla
gзпја i truio уј§е prostora nego §to ga ovde јтато. Okrenucemo se sto- ,
ga folkloru, gde пе moramo da se upHeemo u ozbiljne konfrontacije i
mrete pojedina~nih slu<!ajeva i то:!ето da posmatramo varijacije duh
-motiva, bez razmatranja uslova koji su тапје-уј§е jedinstveni. U mit
оујта i bajkama, kao i u snovima, du§a pri~a svoju pri~u, а meduigra
arhetipova se otkriva u svojoj prirodnoj sredini kao »oblikovanje, preo
blikovanje vecnog Uma, vecno ponovno stvaranje«.
Ucestalost s kojom se duh-tip pojavljuje kao starac u bajkama је
8-о t о v О ista kao u snovima. Starac se uvek pojavJjuje kada se heroj паlа
ii u beznadefnoj i o~jnoj situaciji iz koje mogu da ga izvuku samodu
аН
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boko гаzmШјапје iП neka srecna ideja - drugim re<!ima, neka duhov
па funkcija ili nekakav endopsihi~ki automatizam. АН posto Ьегој, zbog
unutra§njih i spolja§njih razloga, ne mote (о sam da ostvari, znanje ро
trebno za kompenzaciju nedostatka pojavljuje se u obIiku personifiko
уапе misli, tj. u obIi~ju tog o§troumnog i dobronamernog starca. Je~na
estonska bajka, па primer, govori о {оте kako se siro~e, ргета kOJem
se lо§е postupalo, рlа§ilо da se vrati kuci kad mu је krava pobegJa u stra
hu da се biti јо§ уј§е kafnjeno. Zato је pobeglo, nadajuCi se u srecu. Na
sao se, prirodno, ':1 beznad~fnoj situaciji, bez ikakv~g vidlj.iv?g izJaza.
Iscrpljen, zaspao је duboklm snom. Kada se probudlO, »U~IП1Јо mu se
da Јта ne§to te~no u ustima, i ugJeda maJog starca sa dugom sedom Ьга
dom koji је stajaoyred njim i ~I?rav,o угаса? zapu§a~ па ~yojy fJa§ic.u s
mJekom. 'Оај т! ЈО§ malo da РIЈет, zamoll de<!ak. ооыо Sl dovoJjno
za danas'. odgovori starac. 'Оа те putnije slu~ajno doveo do {еЬе, to Ы
sigurno Ыо tvoj poslednji san, јег si Ыо vec upola mrtav kada sam {е
prona§ao.' Tada starac upita de~aka ko је i kuda је posao. .oe~ak. m.u
ispri~a sve &10 је moga? ?а se sell, s~e §to mu se d;SII?, ~? Ьа.t1па ko~e j~
dobio prethodne ve~erl. Drago dete, гe~e starac, (еы1 П1је nlsta ЬоЈје Пl
gore оо mnogih drugih ~Jj! dragi za§titnici i te§itelji p06vaju u sanduci
та ispod zemlje. уј§е пе mote§ da se vra~is. Po§to. si уес P?begao. ~oгa§
da {га:!ј! novu srecu u svetu. Ја nemam п1 kucu п1 dom, п1 fenu п1 dete,
i ne mogu dalje da se brinem о (еЫ, аli zato cu ti da1i neke dobre save
{е.' «

Оо ovog mesta sta~a~ је sam? izratavao on.o. §to је i d~~a~,.heroj
price mogao sam da smlsll. Posto је podJegao ргшsku етОСlја 1 jedno
stav';o pobegao u nepoznato, тогао је Ьаг da pomisli da mu је potrebna
hrana. U takvom trenutku тогао Ы, takode, da razmotri svoj polofaj.
Cela prica о njegovom fivotu odigrala Ы se tada u njegovoj svesti, §to se
u takvim slucajevima obicno dogada. Secanje (е vrste је svrsishodan
proces сјјј је сјlј da prikupi sve delove li<!nosti u kriti~nom trenutku,
kada su sve duhovne i fizi~ke snage izazvane, i da s tom sjedinjenom

15

~irom otvori vrata buducnosti. U {оте niko пе тo~e da p~mog
пе de~aku; оп mora da se osloni sam па. sebe: Povratka !,ета. ТаЈ z.ak:
Iju~ak се pru!iti neophodnu OOlu~nost nJegovlm post':!pCII!la. ~rlПudIV~1
ga da se s {јт suo~i, starac ga H~a~a I'!'u~a oko odlu~1v~nJa. Sam .st~ra.c
је u stvari to svrsishOOno razm1~IJanJe 1 ta koncentraclJa mоrаlП1~ 1fl

snagom

ziЬkih snaga koje .se spontano pojavljuju .u ~u~e:v:no.m pro~t~r,:!. 1zv~n
granica svesti u trenutku kada svesno тј~IЈеПЈе ПIЈе )O~ .- 111 П1Је Уllе
- mogucno. Koncentracija i tenzija du~evnih snaga Imaju u .seb1 .ne~t~
~to uvek nalikuje па magiju: оп! r~zvijaju neoteki~anu тос IstraJnostl
koja је festo superiorna nad svesnlm naporom volJC. ~y~ se то!е ~k
sperimentalno posmatrati pr~l.ikom ve~.ta~ke koncetraclJe Izazvane b~p
nozom: u тојЈт demonst~acIJ~ma uobl~av:a~ sam da uspavam dubo~lm
hipnotifkim snom nek~ hlste~l~nu osob~, Ilt t~lesn.o .slabo gradenu, 1 da
је onda navedem da lе!1 s potllJkom па Jednoj stOlt.CI а s pet~ma па d!u
goj, krutu kao dasku, i da је tako ostavim tokom je~nog m~nuta. Njen
puls Ы se postepeno рорео do 90. Jedan ~па!ап mladl atleta IZl'!'edu st~
denata uzaludno је poku~ao {о da РОПОУl uz svesta~ napor volje. Sru~ю
se па pola puta s pulsom koji је udarao 120 otkucaja.
Kada pametan starac do~ede d.e~ka d~ {е ~a~ke, ?nda то!е da za-.
ро~пе sa svojim dobrim savet1ma,. {Ј. s1.tuaClja Y1~~ п~ 1zgleda beznadef
по. Posavetovao ga је da prOOufl svoJe putova!:,je, 1 {о. uvek ~ smeru
istoka gde се posle sedam godina dospeti do vel1ke plan!~e kOJa ,Preds
kazuj~ njegovu srecu. УеlifЈпа .Ј visi!,a pla~ine .su al~z~je па nJ.egovu
OOraslu Ii~nost. Koncentracija nJegovlh тОС1 pr<?lzvodl sl,8urnost 1 stoga
је пајЬоlја garancija uspeh~. ~ tog t~enutka YI~e mu nl~ta песе nedo
stajati. »Uzmi moju torbu 1 mOJu fla~lcu«, kafe starac, »1 s~ak~g ~апа
ce~ u пјјта пасј dovoljno hrane i рјСа«. Istovremeno mu dajCLIlst flfka
koji mofe da se pretvori u ~aтac kad god de~ak treba da prede preko
vode.

Starac u bajkama testo postavlja pitanja ko? za~to? otkud? i kuda?
da Ы пауео 'па samoposmatranje i pokretanje moralnih snaga, а jo~
~e~ce daje neophodan magi~an talisman, neofekivanu i neverovatnu
тос za sticanje uspeha, ~to је jedno od svojstava ujedinjene li~nosti,
bilo dobre Ш rdave. АН, intervencija starca - spontana objektivizacija
arhetipa - podjednako је neophodna, po~to је svesna уоlја ро sebi te~
ko sposobna da ujedini li~nost do опе tafke kada ostvaruje tu neobiёnu
тос za sticanje uspeha. Zbog toga, пе samo u bajkama уес u fivotu uo
p~te, objektivna intervencija arhetipa је nu!na, po~to kontroli~e ~isto
efektivne reakcije nizom unutra~njih sukoba i shvataJ1ja. опј dovOOe
do toga da se ko? gde? kako? za~to? pojavljuju u jasnom svetlu, i па taj
па6п donese spoznaju neposredne situacijekao i сИја. Rezultirajuce
prosvetljenje i odvezivanje kobnog fvora festo imaju u sebi ne~to pozi
tivno magijsko - iskustvo koje ПЈје nepoznato psihoanaliti~aru.
Sklonost starca da navOOi па razmi~ljanje ~esto dobija obIik nago
varanja Ijudi da »ostave stvar da prenoci«. Tako оп kafe devoj~ici koja
trafi svoju izgubIjenu bracu: »Prilegni: jutro је pametnije оо veferi.«
Оп takode sagledava mra~an polofaj heroja koji se uvalio u nevolju, iIi
bar mofe da mu da obave~tenja koja се mu ротос! па putovanju. U tu
svrhu оп koristi !ivotinje, narocito ptice. Princu koji је krenuo u potra
gu za nebeskim kraljevstvom stari pustinjak kafe: »Zivim ovde уес tri
stotine godina, аlЈ те jo~ nikada пјје nikopitao za nebesko kraljevstvo.
Ne mogu to sam dil. tikafem, aligore, па агugоП1 spratu оуе kuce, iive
sve vrste ptica, i опе ti to sigurno mogu reCi.« Starac zna koji putevi
vOOe cilju i ukazuje heroju па пјЉ. Оп upozorava па opasnosti i паЬау
lја sredstva za efikasno suo~avanje s пјЈта. Na primer, оп ka!e defaku
koji је po~ao ро srebrnu vodu da taj bunar ~uva lау koji то!е svakoga
da prevari po~to spava otvorenih o~iju а gteda kada su zatvorene; iti pak
savetuje mladiea koji јаle prema magifnom izvoru kako Ы zahvatio le
koviti napitak za kralja da dograbi vOOu u kasu, jer okolo borave ve~tice
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ukazuj~ па njegovu .vezu s nesvesnim po~to se опо cesto iskazuje ро
тоси

~tepaju svakoga ko se zaustavi kod izvora. Оп nareduje princezi
6јј је dragan pretvoren u vukodlaka da zalo!i vatru i da stavi kotao s
katranom iznad пје. Zatim mora da umoti svoj voljeni Ijiljan u kljutali
katran, а kada se vukodlak ројауј, .тога da prospe kotao iznad njegove
glave, ~to се osloboditi njenog dragana od 6пј. Povremeno је starac kri
litki nastrojen, kao u kavkaskoj priti о najmladem princu koji је ро!е
lео da sagradi crkvu bez gre~ke za svog оса, kako Ы nasledio njegovo
kraljevstvo. Tako i uбпi, i niko пе то!е da otkrije nikakvu gresku, ali
tada naide starac i ka!e: );ира је оуа crkva koju si sagradio, пета surn

koje

пје! Steta ~to је glavni zid malo iskrivljen«. Princ naredi da se crkva
sru5i i sagradi поуи, ali starac i (и otkrije gre5ku,' i 10 se ропоуј tri puta.

Starac, stoga, predstavlja znanje, razmiSljanje, uvid, mudrost, ы
strinu i intuiciju, s jedne strane, а, s druge - moralne kvalitete kao 5tO
su dobra volja i spremn()st da se pomogne, 510 dovoljno razja5njava пје
gov »duhovni« karakter. Po~to је arhetip autonomni sadr!aj nesvesnog,
bajka - koja obitno konkrelizuje arhelipove - то!е da prika!e starca
u snu gOlovo па isti па6п kako se (о dogada u modernim snovima. U
jednoj pri6 s 8alkana starac se prikazuje nastradalom heroju u snu i
daje ти dobar savet za izvr5avanje nemogucih zadataka koji su ти Ыli
nametnuti. Njegova veza sa nesvesnim је jasno izra!ena u jednoj ru'!>
koj Ьајсј, u kojoj је nazvan »kraljem 5ите«. Dok је seljak uшогпо se- ,
deo па рапји, ројауј se таli starac: »Ыо је sav zboran, а zelena brada
ти је dosezala do kolena«. »Ко si (ј?« upita seljak. »Ја sam ОЬ, kralj
5ите«, rete tovetuljak. Seljak ти је iznajmio svog nevaljalog sina, »ј
kralj 5ите ode s mladicem, i odvede ga u опај drugi svet ispod zemlje, i
dovede ga u zelenu kolibu ... U kolibi је sve Ыlо zeleno: zidovi su Ыlј ze
lепј i klupe, ОЬоуа !епа је Ыlа zelena i deca su bila zelena ... i таlе уо
dene !епе koje su ga cekale bile su zelene kao rutvica.« tak је i hrana
ћilа zelena. Kralj sume је ovde bofanstvo vegetacije јlј drveta koje уlа
da 5итата ј, ротоси vodenih vila, lakode јта veze s vodom, 510 jasno

slmbola 5ите 1 vode .
.Istovet~a veza .sa ne~ves~im postoji i kada se starac ројаУlјије kao
patulJak. B!1Jka о 1;>rI~cezJ kOJa traga za svojim dragim veli: »Pade пос i
mrak, а ргшсеzа Је JO~ ~vek sedela па istom mestu i plakala. 1 dok је
tako ~ed~la zaneta u ":,lsll, zatu gla~ koji је pozdravi: 'Dobro vete, lера
d~voJko. Za5to tu sedls tako usamlJena i tufna?' Опа furno usta zbu
ПЈе!1а, ёети se пе tr~b!1 Cud~ti. AIi kada se obazrela, ugleda samo j~dnog
~aJusnog star~a kOJI Је staJao pred пјот i naklonio јој se, prijatnog i
Jednostavnog 1zgleda.«
U m.odernom niz.u yizija u k~j!ma se lik mudrog starca ројаУlјј
"~o nekol1ko ~uta, оп Је Jednom pr111kom ыо normalne уеlј6пе i роја
УIO se .па ~пи Ja~e~kr.ufene visokim kamenim zidovima; drugom prili.
kom је ыо !ПаЈU~Ш 11k п.а УгЬи planine, okrufen niskom kamenom
og~ad~m: Istl mot1v n~~azlmo и. Ge.teovo ј ргј6 о patuljasto ј princezi
kOJ~ Је !Iye~a u kovcezlcu: U уи1 s (lт то!ето da ротепето i Antro
ра~~опа, teblnog ~oyetulJka iz Zosimovih vizija, kao i metaJne Ijude
kOJl b?rave ~ гudШСlmа, veste Daktile iz antitkih vremena, homunkule
a!hem1tar~, 1 mnostvo baukova, patuJjaka, davolaka i dr. Koliko su tak.
Уl konceptl »st~arni«(, postal0 тј је j~~no.tek posle је~пе ozbiljne рlапј
~ars~e nesre~e. I?osle katastrofe, dvo Јlса lzmedu рlашпага su imala za
јеdшt~u VIZIJU, 1 (о usred Ь.еlа dana, covetuljka s kapuljacom koji se iz
vuk~o lZ ne~ostul?ne рukоtlПе па ledenoj povrsini i presao preko glete
ra, ..Izazvav51 раш~~ kod dv~ posmalraCa. testo sam susretao motive
ХОјl su те па,УО~lll ~a pomlsa~ da nesvesno mora blti svet beskrajno
m,alog. Takva ~deJ~ ы1 r:"?fJ1a raclO,!alno da proistekne iz mratnog oseca
ПЈа da seu SVlm (lт vlzlJama. b~Ylтo netim endopsihitkim, uz zaklju
~ak ~a slv~r mora. da Ьи?е krajnJe таlа da Ы staJa u glavu. Ја пјsзт pri.
Jatelj (a~Y~b )~raclOnalnlh(~ .?kolno~ti, premda пе bih rekao da su sve пе
tatne. tlП~ ml se vеrо.vаtШјlm. da ~e ta sklonost ха deminutivima. s jed.
пе stran~, 1 superlattvlma - dlvovlma, itd. - s druge, povezana sa tud
пот neslgurnoscu prostornih i vremenskih odnosa u nesvesnom. tove
хоу osecaj za proporcije, njegov racionalan koncept velikog i malog. iz.
19

'"

,1

razito

је

antropomorfan, i guOO svoju vrednost ne samo u obIasti fizit
"Љ ројауа, уес i u onim delovima kolektivno nesvesnog izvan granica
specifi~no Ijudskog. Atman је »manji оо malog i уесё оо velikog«, оп је
»veli~ine palca« а ipak )юЬuhvаtа zemlju sa svih strana i vlada dese
toprstnim prostorom«. А Gete kafe za КаООгјје: »таН ро dufini 
mocni ро snazi«. Na isti па6п је i arhetip mudrog starca sasvim та·
ju~an, gotovo neopafljiv, а ipak poseduje sudbonosne sposobnosti, u ~ta
svako moze da se uveri kada dospe do su~tine. Arhetipovi su ро {ој oso
оопё sli~ni sa atomskim svetom, "ојё pred n~ёт o~ётa pokazuje da eks
plozivne sile postaju sve гиогпёје ukoliko istrafivat sve dubIje prodire
u svemir mikrofizike. То da пајуесе posledice proisti~u od пајтапјЉ
uzroka postalo је o~igledno пе samo u fizici уее i па polju psiholo~kih
istrafivanja. (;esto, i {о уеота resto, u kriti~nim trenucima fivota sve
visi па ~istoj ni~tici!
U izvesnim primitivnim bajkama, prosvetljujuCi kvalitet na~eg аг
hetipa izrafen је ~injenicom da se starac identifikuje sa suncem. Оп do
nosi ugarak "ојјт se koristi da оо ispekao tikvu. Pmto se najede,.on ро
поуо OOnosi vatru, .§to primorava ~ove~anstvo da је ukrade оо nJega. U
jednoj pгj~j severnoameri~kih I.ndijanaca starac је yгa~. koji Pos.ed~je
vatru. Duh, takode, јта vаtгеш aspekat, "ао' ~to saznajemo IZ jezlka
Starog zaveta i iz prire о ~udima u РеtоkпјЩu.
Pored bistrine, mudrosti i uvida, starac је, kao ~to smo уес роте
nuli, takode па glasu zbog svojih moralnih kvaliteta; ~tavi~e, оп. ~a"
ku~a тогаlпе kvalitete drugih i uslovljava svoje darove {ёт rezultat1ma.
Posebno pou~an ргётег javlja se u estonskoj ргј.6 о ~astorci i pr~voj
kceri. Prva је siroce "оје se OOlikuje poslu~no.§cu I dobflm РОпа.§аПЈет.
Pгё~a роё!ёпје tako ~to јој preslica upada u .bunar. Опа ska~c: za ПЈот,
аН se пе utapa, уес dospeva u ~arobnu zemlJu gde, tokom svoJe potrage!
susrece kravu, оупа i jabukovo drvo ~ёje zelje ispunjava. Potom dolazl
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do perionice u "ојој sedi prljavi starac i trazi da ga опа opere. Dolazi do
sledeceg razgovora: »Lepa devoJko, lера devojko, орегё те, te~ko тј је
оа budem toliko prljav!« »(;јте da nalozim рес?« »Prikupi drven~ "l~
поуе i svra~ji izmet, i {ёте potpali vatru.« Ali опа donese ~tapove 1 UPl
{а: »Gde da паЬаујт voou za pranje?« »U ~tali stoji bela koOOla. Neka
se ispi~a u kazan!« Ali опа uzme 6stu vOOu i pita: »Gde da nadem ЫС
za pljuskanje?« »Odseci rep Ьеlе kobile i naprav,i оо njega OO~!« АIi опа
ga паргауј od brezovih grantica i pita: »Gde da nadem sapun?« »~~тё
kamen-plavac i пјјте те istrljaj!« АН ona donese sapun iz sela i nJlme
ореге starca.
Za nagradu оп јој da vrecu punu zlata i dragog kamenja. Ргауа
"сег, пагаупо, postane Ijubomorna i Ьасј svoju presliQJ u bunar, gde је
istog trenutka pronade. АН опа ёра" prOOuzi i radi pogre~no sve ~to је
pastorka uradila pravilno, i doOOja OOgovarajucu nagradu. Ucestalost
ovog motiva ~ini dalje primere nepotrebnim.
Lik superiornog i korisnog starca navOOi па nekakvo povezivanje
sa 8ogom. U nema~koj priti о vojniku i сгпој princezi govori se о {оте
kako princeza, "оја је prokleta, svake посё izlazi iz svog metalnog san
duka i ргоМёге vojnika "ојё ~uva grob. Jedan vojnik, kada је па njega
do.§ao red, poku.§a ~a pobegne. »Те ~e~eгё оп utere, pobeze pг~~o роЈ)а ~
planina; i dode do Jedne prekrasne llvade. Iznenada se pred njlm pOJaVl
~ove~uljak sa dugom sedom bradom, а {о пёје 000 niko drugi do sam
Gospod 80g, "ојё yj~e пёје mogao da gleda zlOOel0 "оје је davo vr~io
svake поСё. 'Kuda сеИ' rete sedi ~oveculjak, 'mogu li ја s tobom?' 1 po~
{о је delovao prijateljski, уојпё" mu isprica da је pobegao i zasto je'to
u~inio.« Posle toga, "ао i uvek, sledi dobar savet. U оуој priti starac se
prikazuje "ао 80g па isti пајуап natin па "ојј engleski alhemi~ar, ser
Dzordz Ripli, opisuje »starog kralja« "ао  »Pradavnog«.
Као ~to svi arhetipovi imaju jednu pozitivnu, povoljnu, svetlu
stranu "оја pokazuje nagore, tako imaju i onu "оја pokazuje nadole,
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delomitno negativnu i nepovoljnu. delomitno podzemnu, ali ugla\'nom
neutralnu. Ро tome arhetip duha nije izuzetak. Уес njegova patuljasta
forma nagove~tava neku vrstu ogranitenja i prirodno vegetaciono Ьо
fanstvo proisteklo iz podzemnog sveta. U )ednoj priti s ~alkana sta~ac
је hendikepiran gubitkom jednog oka. Izblle su ти ~a Vlle. vrst~ krlla
tih demona, i heroj је zadufen da ih pronade kako ы ти ga vratlO. Sla
rac је stoga izgubio deo svog vida - odnosno, uvida i prosvetljenja 
zbog demonskog sveta mraka; ovaj hendikep pods~c~ па sudbinu Oziri
sa, koji је izgubio oko kada је ugJedao crnu SVШЈU (svog zlog brata
Seta), iIi па Votana, koji је frtvovao oko па Mimirovom izvoru. Ка
rakteristitno је da је fivotinja koju jase starac u nasoj Ьајс! jarac, znak
da i оп sam Јта mratnu stranu. U. jednoj sibirskoj priti оп se pojavlju
је kao jednonogi, jednoruki i jednooki deda koji ofivljava mrtvaca
gvozdenim ~tapom. Posto је nekoliko puta ofivJjen tokom prite, оп
gre~kom иЫја starca i tako odbacuje svoju dobru srecu. Prita se zove
»Jednostrani starac«, i u ..tvari se pokazuje da se оп sastoji samo od jed
ne polovine. Druga polovina је nevidljiva, аli se pojavljuje u оЬЫји
иЫсе koji trafi herojev fivot. Heroj па kraju uspeva da иЫје istrajnog
иЫси, tako da se identitnost dve frtve jasno otkriva. Stoga је moguce da
је starac svoja vlastita suprotnost, donosilac fivota kao i delilac smrt~,
kao sto је reteno za Hermesa.
Kad god se, u ovim okolnostima, »jednostavan« i » Ijubazan« sta
rac ро javi, preporutljivo је iz istrafivatkih i drugih razloga da se dobro
ispita dati kontekst. Na primer, u estonskoj priti koja је prva pomenuta,
priti о decaku koji је izgubio kravu, postoji sumnja da је Ijubazni sta
rac koji se tako pogodno zatekao u bIizihi prethodno u potaji odveo kra
vu, kako Ы svom sticeniku prufio izvrstan razlog za bekstvo. Ovo mofe
da bude tatno, јег nam svakodnevno iskustvo pokazuje da је sasvim
moguce da superiorno. premda podsvesno, predznanje sudbine izvede
ш:kаkаv neprijatan dogadaj samo da Ы navelo Naivka na~e ego-svesti
па put kojim treba da ide t а koji оп iz ciste tuposti пе Ы nikada prona

Оа је
јот, оп Ы

siroce pogodilo da је starac odneo kravu kao nekom taroli
nalikovao zlobnom patuljku i1i davolku. U stvari, starac ро
seduje i aspekt zla, kao ~to је primitivni vrat u isto vreme isce1itelj i ро
magat, i' ufasni spravljat otrova. Sama ret farmahon znati »otrov« kao
i »protivotrov«, а otrov mogu da budu i jedno i drugo.
Starac, dakle, poseduje dvosmislen vilinski karakter - о temu
svedoti posebno poutan lik Merlina - nalikujuci, u izvesnim svojim
ОЫЈсјта, dobrom Ыси, а u drugim predstavlja aspekt zla. Оп је, zatim,
zao mag koji, iz tistog egoizma, tini zlo zla radi. U jednoj sibirskoj Ьај
с! оп је zao duh »na tijoj glavi su se nalazila dva jezera u kojima su рlЈ
vale dve patke«. Hrani se ljudskim теsoт. Prica govori о tome kako
heroj i njegovi pratioci idu па gozbu u susedno selo, а pse ostave kod
kuce. Psi, delujuci ро principu »kada је matka odsutna, misevi kolo
vode«, takode pripreme gozbu, i па vrhuncu proslave svi se Ьасе па zali
he mesa. Ljudi se vrate kuCi i rasteraju pse, koji pobegnu u divljinu.
»Tada Tvorac progovori Ememkutu (heroju prite): 'РodЈ sa svojom te
пот i potrafi pse'.« АН, оп upadne u utasnu snetnu oluju i mora da tra
fi zaklon u kolibi zlog duha. Sada sledi dobro poznati motiv prevare.
»Tvorac« је Ememkutov otac, аli otac Tvorca se zove »Samostvoreni«,
zato sto је stvorio samog sebe. Iako nam nigde nije reteno da је starac s
dva jezera па glavi namamio heroja i njegovu tenu u kolibu kako Ы
utolio glad, mofe se pretpostaviti da је poseban duh usao u pse kako Ы
ih naveo da prirede gozbu kao ljudi i da kasnije - protivno njihovoj
prirodi - pobegnu, i da tako Ememkut bude prinuden da krene za nji
та, da upadne u snefnu otuju. i па taj naёin u ruke zlog starca. L:injeni
са da је Tvorac, sin Samostvorenog, Ыо utesnik u davanju saveta uvodi
zamrsen probIem ёјје је resavanje najbolje prepustiti sibirskim teolozi
sao.

та.

U jednoj balkanskoj priёi starac daje carici bez dece magicnu ја
buku, od koje ona zatrudni i rodi sina, s tim sto је dogovoreno da ти
starac bude kum. Medutim, decak poraste u ufasnog malog grubijana

koji kinji svu decu i uOOja stoku. Prvih deset godina оп пе doOOje nikak
Tada se ро јауј starac, zaOOje mu nQt u nogu, i nazove ga »princ
notic«. De~ak sada teli da krene па pute~estvije, ~to mu njegov otac,
posle dugog oklevanja, kona~no dopu~ta. Not u njegovoj nozi јта ti
votni zna~j: ako ga sam izvu~, tivece; ako to uCini neko drugi, um
rece. Na kraju (ај not postaje njegovo prokletstvo, јег mu ga stara ve~ti
са izvu~e dok је spavao. Оп umire, аН ga u tivot vraeaju prijatelji ko је
је stekao. Ovde је starac ротаgз~, аН i izumitelj opasne sudbine koja је
isto tako mogla lo~e da se zavr~i. Zlo se сапо i otvoreno pokazalo u de~a
kovom zloeudnom karakteru.
U drugoj pгj~j s 8alkana postoji jedn01 varijanta naseg riюtivО1
koju vredi pomenuti: Кгаlј trafi sestru koju је oteo nekak01V neznanac.
Lutanja ga dovode do kolibe neke starice, koja ga upozori da пе nastav
Iја da traga. Аlј, drvo krcato'vocem, koje stalno uzmice pred пјјт. odv
'a~j ga оо ko\ibe. Kada drvo konacno stane. sa grana side starac. Оп са
sti kralja i OOvodi ga u zamak, u kojem sestru tivi sa starcem kao njego
уа fena. Опа kafe Ьгаш da је starac zli duh koji се ga ubiti. I stvarno.
(гј dana kasnije. kralj nestaje bez tragu. Sada njegov Inladi Ьга! П<lstаv
lja potragu ј·иЫја zlog duha u oblicju zmaja. Тiтe је jedan lep mladic
osloboden ёiпј i teni se sestrom. St..1.rac, koji se ргуо ројаујо kao duh
drveta. oeigledno је povezan sa sestrom. Оп је uhica. U јеdlюј umetnu
(ој epizodi optufen је da је сео grad pretvorio u gvofde. (ј. паејпјо ga је
nepokretnim, krutim, zabravljenim. Оп takode drfi kraljevu sestru u
zato~enistvu i пе угаса је пјепој rodblni. Drugim геејта, (о znaei da је
sestra opsednuta animusom. Stoga starca treba smatrati пјепјт апјти
som. АIi паејп па koji kralj ulazi u tu opsednutost, пасјп па koji traga
za svojom sestrom, navodi nas па pomisao da опа јта znaeaj апјте za
svog brata. КоЬпј arhetip starca је. shOOno (оте, prvo prisvojio kralje
vu animu - odnosno, lisio ga arhetipa fivota koji апјта personifikuje
- i ргјтогао ga da krene u potragu za izgubIjenim draguljom, »bIagom
koje se te~ko stice«, naCiniv~i tako od njega mitskog heroja, visu lienost

уо јте.

koja је izraz ЬЊа. U meduvremenu, starac igra ulogu nevaljalca ј mora
da bude uklonjen па silu. da Ы se па kraju ројаујо kao suprug sestre 
апјте, iIi (аепјје kao mladotenja du~e, koji proslavlja sveti incest koji
simbolizuje jedinstvo suprotnosti i jednakosti. Оуа smela enantiodromi
ја, koja se ~esto javlja. пе ozna~ava samo podmladivanje i preobrafaj
starca. уес ukazuje i па tajni unutr~nji odnos zla i dobra i obratno.
Tako u оуој ргјсј vidimo'arhetip starca u liku zlotvora, uhvacenog
u svim obrtima i preokretima procesa individualizacije koji se sugestiv
по zavr~ava sa h ј е ros ga m os. Nasuprot (оте, u ruskoj prici о kralju
~ume оп zapotinje tako sto pomafe i ~to је blagonaklon, аН zatim odbi
ја da pusti najmljenog decaka. tako da glavne epizode pri~ govore о
. decakovim poku~ajima da umakne iz kandfi maga. Umesto potrage 
јтато bekstvo. koje ipak prufa istu nagradu kao junacke avanture, jer
Ьегој па kraju feni kraljevu keerku. Mag, medutim, тога da se Zadovo
lјј svojom ulogom уагаЈјсе.
.
.
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Opis na~eg arhetipa пе оо 000 potpun kada bismo izostavi1i razma
(гапје о jednom posebnom obliku njegovog manifestovanja, о njego
уот !ivotinjskom obliku. Оп u su~tini pripada teriomorfizmu bogova i

demona i јта isti psiholo~ki zna~j. livotinjski oblik pokazuje da se od
govarajuCi sadnaji ј funkcije јоо uvek nalaze u vanljudskoj sferi, (ј. u
гаупј izvan ljudske svesti. ј da shodno tome ucestvuje, s jedne strane. u
demonski natcovecnom. а, s druge, u zverski пеСоуе~пот. Mora se.
medutim, imati па umu da оуа Рodеlа уа!ј samo u sferi svesti, gde pred
stavlja nutan uslov mШјепја. Logika kate tercium поп datur, ро
drazumevajuCipod (јт da пе motemo da vidimo suprotnosti u пјјЬо
уот jedinstvu. Drugim геСјта. dok ukidanje uporne antinomije mote

24

.

.

-~--_._ ..

za nas da bude samo postulat, to nikako nije slucaj kod nesvesnog, сјјј
su sadrzaji bez izuzetka paradoksalni ili antinomni ро svojoj prirodi, ne
iskljucujuCi kategoriju ыеа. Ako neko ko nije upoznat sa psihologijom
nesvesnog zeli da se upozna s (јт stvarima, ргерогисијет ти neku stu
diju hriseanskog misticjzma i indjjske fjlozofjje, gde се pronacj najjas
niju razradu antjnomjja nesvesnog.
lako se starac do sada ponasao, а ј izgledao, manje-vise kao Ijud
sko Ыее, njegove magjcne тоСЈ i duhovna superjornost sugerisu da se
оп, Ыlо dobar, Ьјlо rdav, nalazj izvan ili iznad iIi ispod Ijudskog niyoa.
Njegov zivotinjski aspekt ne predstavlja devalvaciju nj za primiti ..-no ni
za nesvesno, posto је zivotinja u izvesnim respektima superjorna nad
covekom. Ona jos nije ираЈа u greske svesti njti је pokrenula samovoJj
ni ego protiv тоСј od koje iivi: naprotiv, ona ispunjava volju koja delu
је 0<1 gotovo savr~en na6n. Kada Ы bila svesna, ona Ы Ыlа moralno Ьо
Iја od coveka. U legendi о padu postoji duboka pouka: (о је izraz nejas
nog predoseeanja da је emancipacija ego-svesti u stvari lucifersko delo.
Сеlа covekova istorija se od samog pocetka sastoji od sukoba jzmedu
njegovog osecanja inferiornosti i njegove oholosti. Mudrost trazi sredis
nju stazu i placa za (и drskost sumnjivom srodnoscu sa demonima i
zverima, (е је stoga podlozna pogresnom moralnom (итаСепји.
U bajkama stalno susrecemo ffiOtlV korisnih fivotinja. One ~se
ponasaju kao ljudi, govore njegovim jezikom, i pokazuju visprenost i
znanje superiorne nad covekovim. U takvim okolnostima mozemo'
opravdano da kafemo da је arhetip duha izrazen kroz zivotinjsko ОЫЈС
је. Jedna nemacka bajka РГЈса о tome kako neki mladic, dok traga za
svojom izgubIjenom princezom, susrece vuka, koji kafe: »Ne plasi se!
Reci т! kuda (е vodi ри! 1« Mladic isprica svo ји РГЈси, posle cega ти
vuk kao magican dar da nekoliko svojih dlaka ротоси kojih moze da
ga prizove u ротос kad god ти zatreba. Оуај intermeco se odvija pot
рипо isto kao susret sa dobrim starceffi. U istoj priCi arhetip takode ро
kazuje svoju drugu, zlu stranu. Оа Ьјћ (о razjasnio, dacu kratak sadrzaj
РГЈсе:

--------------------------------.
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СиуајиСј svinje u sumi, mladic otkriva veliko drvo, Cije se grane
gube u оЫасЈта. »Kako Ы Ыlо«, kafe оп u sebi, »da pogledam svet sa
v~ha ovog g~dnog drveta1« 1 tako pocne da se penje, penje se сео dan, а
ntkako da stlgne do grana. Padne уеее, i оп тога da provede пос па гаС·
уј drveta. Narednog dana nastavi da se репје i u podne stigne do ШСа.
~ek pгe~ уесе оп dod~ do sela. ugnje~denog па granama. Seljaci koji (и
zlve daJu ти hranu I prenoclste. UJutru оп· nastavi da se репје. Oko
podneva, dode do zamka u kojem zivi devojka. Ти utvrdi da drvo dalje
ne raste: Ona)e kraljevska kc~rka, zatoce.nik zlog maga. Mladic ostaje
sa devoJkom, I опа ти dozvolJava da ulazl u sve sobe zamka: zabranju
j~ ти da и~e sam9 u jednu sobu. А!ј, znatizelja је odvi~e jaka. Оп otk
IЈиса vrata I u sobl nade gavrana рпkuсапоg uza zid ротоси (гј eksera.
Jedan ти prolazi kroz grlo, druga dva kroz krila. Gavran se pofali па
zed, i mladic ти, sazalivsi se, da vode. Svakim gutljajem ро jedan ekser
ispada, i posle treceg gutljaja gavran, slobodan, izlece kroz prozor. Kada
princeza сије za (о, jako se uplasi ј kafe: »То је Ыо davo koji те је
opc~nio! Uskoro се те ponovo odneti.« 1, jednog lepog jutra, опа stvar
по Iscezne.
Mladic sada krece u potragu za пјот ј, kao sto smo уес opisali,
su~rece vuka..Na isti naCin susrece medveda i lауа, ko јј mu, takode,
ЈаЈи ро nekollko dlaka. Pored toga, lау ga obavesti da је princeza zat
"'orena u <?bliznoj lovackoj kolibi. МlаЈјс pronalazi kucu i princezu, аlј
d9 zna ~a Је beks!vo ~e~oguce ros~o 'оуас poseduje tronogog belog ko
nJa ko ЈI s"'e zna 1 ko ЈI се nepogreslvo upozoriti svog gospodara. 1 pored
toga, тlаЈ}с pokLl;sa da utekne s пјот, аlЈ uzalud. Lovac ga stigne, аlЈ 
rюsto ти Је mladlc spasao zivot kao gavranu - pusti ga i odjase sa prin
ссzoт .. Kada lоуас ponoy~ оЈе u sumu. щlаdiс se ргјуисе kuCi i nago
vort,Prtncezu da оЈ lоуса IZ"'uce lајпи ka~o је dosao.do pametnog belog
~ОПЈа. Опа to uspesno оЬаУI tokom n06, i mladic, koji se Ыо sakrio
Ispod. kreve~a, dozna .Ја па oko s~t putovanja od kuce zivi vestica koja
uzgaJa maglcne kOnJe. Ко god Је uspeo da sacuva Ыгерсе tokom tri
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Јапа, тОЈаоје da izabere konji.t kao nagradu. Ranije је опа, rete lоуас,
Јауаlа dvanaest јајапјаса kako Ы zаdоvоЦilа glad dvaI'!aes1.vu.kovi.t
koji zive u sumi pored јтапја, i tako !Ь spr~~lla da ~api.tdaj~; аll njcm.u
пјје dala јаgзпјсе. Za10 su Ја VUkOVl prat111 kada је odl~ZI?, а dok j~
prelazio granice пјеПОј podrutja, uspeli su Ја otrgnu kOnju јеЈпо kOP1
10. Zato јта sзто tri ПОЈе.
Mladit tada poiuri da pronade v~sticu i sloi! se da јој ~Iuzi, .роЈ

uslovom da

ти пе

da

sзто

konja

ро

lzboru,

уес

1 dvanaest jaganjaca.

Опа prista па to. Опа od~ah naredi !.drepcif!1a da pobe~nu, а njemu, da
Ы Ја uspavaJa, dade raklju. Оп рОрlЈе, zaspl, а fdrepcl umaknu. Pr~og
Јапа hvata јЬ uz ротое vuka, drugog dana pomaie mu medved. а treceg

lav.
Sada moie da izabere svoju nagradu. Vestitina mala kcer ka!e mu
kojeg konja пјепа majka jaSe. Prirodno, (о је naj~olji ko~~, i (a~o(~e. ј.е
Ьео. Tek 5to ga је izveo iz 5tale, ve5tica mu probusl sva ~et1f1 koplta 1 1S1:
яt sri iz kostiju. Od (ОЈа опа ispete kolat 1 da Ја mladiCu za put. ~ОПј
se smrtno rаzlюli, аН Ја mladic hrani kolatom, od kojeg оп povratl svu
snagu. Iz 5ите izadu neozledeni posto su smirili dvanaest vukova ро
moeu dvanaest јаgзпјаса. MJadic tada uzme princez~ i odj~se s n)om.
Аlј tronogi konj pozove lоуса, koji krene u poteru 1 brzo lЬ dШ.i~lg~~~
posto tetvorono~i konj odbija da galopira. Kad~ se Jovac p~lbl!!l!
tetvoronogi kOnj dovikne tronogom: »Sestro.. zbac~ Ja~« Tronogl kOnj
zbaci таЈа., kojeg konji izgaze nasmrt. Mladlc stavl рrlП~еzu па trono
gog konja i odјзSи u kraljevstvo пјеПОЈ оса, gde se ventaju. Cetvorono
gi konj Ја prekHnje da јт cxlsete glave, jer се ~т j~aёe n~neti zl? Мlа
dic (о иёјnt, а konji se preobraze u krasnog Р~lПса l.predlvnu p~~nc~zu,
koji se posle izvesnog vremena vrate »u svoje kraljevstvo«. NJlh је u
1<опје pretvorio lоуас pre. тпо~о vremena.
. ...
.
Pored teriomorfne slmboJlke duha u ОУОЈ prltl, !nte!e~antno j~ za
paziti da је funkcija znanja i intuicije predstavljena ~!vоtlПјо.m za јаЬа
пје. Тјте је gotovo reёeno da duh moie da bude пеёlЈе vlasnlstvo. 1 ako
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је tronogi Ьеlј konj vlasnistvo demonskog lоуса, а tetvoronogi је vlasni
stvo ve5tice. Duh је ovde Јеlотјёпо funkcija, koja kao svaki drugi оЬје
kat (konj) moie da promeni vlasnika, i delomitno autonomni subjekat
(mag kao vlasnik konja). Dobivsi tetvoronogog konja od vestice, mladic
oslobada duh ili misao neke posebne vrste od zahvata nesvesnog. Vestica
ovde, kao i drugde, stoji kao mater natura ili prvobitno »matrijarhalno«
stanje nesvesnog, ukazujuCi па psihitku konstituciju u kojoj је nesves
пот suprotstavljena samo slabasna i jos zavisna svest. Cetvoronogi
konj је superioran nad tronogim, posto moie пјјте da komanduje. Ali
posto је tetvorstvo simbol celosti, а celost igra znatajnu ulogu u slikovi
(от svetu nesvesnog, pobeda tetvoronogog nad tronogim пјје sasvim
neoёekivana. АН, kakvo је znatenje suprotnosti izmedu trojstva i tet
vorstva, odnosno, sta trojstvo znati u poredenju sa celoscu? U аlhетјјј
је оуај probIem poznat kao »Marijin аksiЩI1« i provlati se kroz аlhетј
ёarsku filozofiju vise od hiljadu godina, da Ы se па kraju ропоуо роја
ујо u sceni s Kabirima u » F а u s t u «. Njegova najstarija knjiievna
verzija nalazi se u potetnim retima Platonovog Timeja, па koju nas
Gete podseca. Medu alhemitarima moiemo jasno da vidimo kako Ьо
iansko Trojst\,O јта svog dvojnika u niioj, podzemnoj trijadi (slitnoj
Danteovom troglavom davolu). Опа predstavlja princip koji, ро svom
simbolizmu, odaje sHtnost sa zlom; iako пета паёјпа da se poka!e da
izraiava Ыlо sta drugo osim zla. Sve pre ukazuje па ёinjenicu da zlo, ili
пјеЈОУ poznati simbolizam, pripada porodici figura koje opisuju mra
ёап, поспј, пШ, podzemni element. U (от simbolizmu niie stoji па
spram viseg kao obrnuta podudarl1ost, sto се reci da је zаmШјепо, kao i
gornje, kao trijada. Tri, kao muski broj, 10Јјёпо је povezano sa zlim lоу
сет, koji se - alhemitarski gledano - то!е smatrati niiom trijadom.
Cetiri, ienski broj, pripisano је starici. Оуа konja su tudnovate iivoti
пје koje govore i znaju, i tako predstavljaju nesvesni duh, koji је u jed
пот slutaju podloian zlom magu, а u drugom staroj vestici.
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Izmedu tri i cetiri postoji ргјтагпа suprotnost muskarca i fene, Itli
dok је cetvorstvo simbol celos1i, trojstvo пјје. Опо, ргета аlhетјјј, oz
nacava polarnost, POS10 jedna trijada uvek pretpostavlja drugu, kao S10
visoko pretpostavlja nisko, svetlost mrak, dobro zJo. [zrazeno terminima
energije, polarnost oznacava potencijal, а gde god postoji potencija[, tu
postoji mogucnost struje, toka dogadaja, јег tenzija suprotnosti tefi da
se uravnote:ti. Ako cetvorstvo zamislimo kao kvadrat podeljen dijagona
Јот па dve polovine, onda dobijamo dva trougla Сјја (етепа pokazuju
u suprotnim smerovima. Metaforicno bismo, dakle, mogli da kafemo da
ako podelimo celost predstavljenu cetvorstvom па jednake polovine, do
Ыјато dve medusobno suprotne trijade. Ovo jednostavno razmiSljanje
pokazuje kako (гј mofe da se dobije od cetiri, а па isti пасјп lovac оЬја
snjava zatocenoj princezi kako је njegov konj, гапјје cetvoronog, ро
s1ao (ГОП08 tako sto su ти jedno kopito 01rgli vukovi. Tronogost је,
znaci, nastala usled nesrecnog slucaja, koji se odigrao и 1renutku kada
је konj napustao teritoriju tamne majke. Psiholoskim jezikom гесепо,
kada nesvesna celost postane oCigledna, tj. kada napusti nesvesno i
prede и sferu svesti, jedan od cetiri ostaje, zadrfan strahom od praz
п i п е nesvesnog. Odatle nastaje trijada, ko ја, kao sto znamo - ne iz
bajke, vec iz istorije simbola - prouzrokuje odgovarajucu suprotnu (гј
jadu, drugim гесјта: dolazi do sukoba. Ovde i тј mo:temo da se ирit'Э
то sa Sokratom: »Jedan, dva, tri - аН, dragi Тјтеји, od onih sto јисе
behu gozbenici а danas su gozbodavci, gde је cetvrti?« Оп је ostao и
carstvu tamne majke, zadrzan vucjom pohlepom nesvesnog, koje је
voljno da pusti iz svog magicnog kruga samo ро сепи frtve.
Lovac iIi stari mag i vestica odgovaraju ne8ativnim roditeljskim
predstavama u magicnom svetu nesvesnog. Lovac se prvi put pojavljuje
u ргјсј kao crni gavran. Оп је ukrao princezu i drfi је и zatocenistvu.
Оnа ga opisuje kao »davola«. АН, neobicno је 5tO је оп sam zat\'oгen и
nedostupnoj sobi zamka i pricvrscen t'za zid ротоси tri eksera, kao da
j~ razapet. Оп је zatocen, kao svi zatvorenici, и vlastit()m zatvoru, i

sputan kao svi koji kunu. Njihov z;,.I(vor је magican zamak па vrhu di
щv~kо~ drveta, n.ajver?v~H!1ije drveta sveta. Princeza pripada gornjem
rюdгиСји s~etlostl и ЫIZIШ sunca. Dok sedi и zatocenistvu па drvetu
~v~ta, оп.~ Је neka vrst.a ~nif'!1a mundi koja se nasla u vlasti mraka.
ЛII, (~ ПlЈ~ mnogo korlst11.o !11 '!1rak~, Р0510 је zarobIjivac razapet. i (о
~оr~юс~ .t~1 eksera., R~lаrlП~аПје oC1g1edno oznacava s1anje pacenickc
\e!<I~ostl I ,uzdrzavanJa,.sto Је pog~dna k~zna za.osobu dovoljno перго
m1s1Jenu. da se, kao nekl .~~o"?eteJ,. Upust1 и orb1tu suprotnog ргјпсјра.
Upravo је to ga.vran, k.Oj1 је 1denl1can sa lovcem, ибпјо kada је oteo
dragocenu d!-,su IZ gornJeg sveta svetlosti; otuda, и znak kazne, оп је ргј
kucan uz~ zld и (от g~rnjem .svetu. Mislim da је dovoljno jasno da је
to ~)ЬГПЩl odraz prvoblt~e h.Гlscanske slike. Spasitelj koji је oslobodio
d~~u co~~canstva ~d vlastl .I?r!nca ovog syeta Ыо је prikucan па krst dole
па Zemljl. kao S10 Је kradlJlv1 gavran prlkucan ща zid па nebeskim gra
!1ата .,drveta sv~ta .zb~g .s~og ~rskog mesanja. U nasoj Ьајсј, пеоЫсап
IПst.гиmепt mаg1~шh .С1Ш j~ t~IJad~ eksera. U ргјСј пјје гесепо ko је zat
\ОГIO gavrana, аl1 se lpak СIПI da је .zacaran и јте trojstva.
Po~to se p~peo. uz drvo sveta 1 prodro u magican zamak iz kojeg
(г~ba da oslo~odl ~ГlПсеzи, nasem mladom heroju је dopusteno da ude
u .. у.е sobe.os1m u )edn!-" upravo и sobu и kojoj је gavran zatocen. Као
~to ,Је и гаЈи .postoJalo .Jedno drvo sa koj.e~ је Ьјlо zabranjeno jesti, tako
1 o\~e pOstOJl sOb~ kOJ~ s~ пе sme ot~or1~1, uz погтаlпи posledicu da se
и ПЈН o~mah .Ulazl. Na~~ tnte~esovanJe n1sta пе uzbuduje vise od zabra
пе. T~ Је паЈР'?иzdаШЈl пасtn d.a .se izazove neposlu5nost. Ocigledno
PO:<;tOJI nek~ taJna sh~ma ро kOJoJ (геЬа osloboditi рге gavrana nego
рппсеz';1. ёlт.~a heroJ ugleda, ~аугап poCinje tufno da рlасе i da se јаlј
па ,fed: 1 ~la~IC: podstaknut vrltnom saosecanja, gasi је, пе octom i fuCi,
\'ес ofl~IJavaJucom \'odom: pos.le cega tri e~sera ispadaju i gavran befi
kroz ot"ore~ prozor. Na ta) nacln ~ao duh stlce slobodu, тепја se и lоу
са. ~rade рГtnс~~и ро. drugl put, al1 ovog puta је zatvara и svoju lovacku
kOJlbu па zemlJl. Тајпа shema se delomicno otkriva: princeza тога da
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se iz gornjeg sveta dovede u svet Ijudi. ~to otigledno ПЈје bilo moguce
hez ротоСј zlog duha i ~ovekove neposlu~nosti.
АIЈ po~to је i u Ijudskom svetu 'оуас du~a gospodar princeze, he
roj mora ропоуо da interveni~e, zbog ~eвa, kao ~to smo videli, krade ~et
voronogog konja od vestice i razbija tronoge ~ЈПЈ тава. Trijada је pri
kO\'ala gavrana, а trijada takode predstavlja тос zlog duha. То su dve
trijade koje pokazuju u suprotnim smerovima.
Vratimo se sada drugom polju, podru~ju psiholo~kog iskustva, gde
nam је poznato da tri od ~etiri funkcije svesti mogu da se diferenciraju.
tj. da postanu svesne, dok ~etvrta ostaje povezana sa matricom, sa nes
vesnim, i poznata је kao »inferiorna(( funkcija. То је Ahilova peta ~ak i
najherojskije svesti: па nekom mestu jak ~ovek је slab, pametan lud,
dobar rdav, а i obrnuti proces је ta~an. U па~ој ЬајСЈ trijada se pojavlju
је kao osakaceno ~etvorstvo. Kada Ы samo jedna noga товlа da se doda
drugim trima, stvorila Ы se celina. Enigmati~an Marijin aksiom glasi:
»... od treceg dolazi jedan kao ~etvrti« - ~to verovatno znati: kada treCi
proizvede ~etvrtog, оп istovremeno proizvodi jedinstvo. IzgubIjena
komponenta koju poseduju vukovi koji pripadaju Velikoj МајСЈ stvar
по је samo jedna ~etvrtina, аН zato, zajedno sa tri, stvara celinu koja od
stranjuje podelu i sukob.
~
АН, kako {о da је ~tvrtina, sudeCi ро siшЬоНmа, istovremeno i tri
jada? Ovde nas simbolizam nase bajke ostavlja па cedilu, i primorani'
smo da se obratimo finjenicama psihologije. Rekao sam ma10pre da tri
funkcije mogu da se diferenciraju, dok samo jedna ostaje pod farolijom
nesvesnog. Та izjava mora deta1jnije da se ·objasni. Empirijska је ~inje
ПЈса da samo jedna funkcija postaje manje Щ уј§е uspesno diferencira
па, (е је zbog toga poznata kao superiorna iIi вlаупа funkcija, i da za
jedno sa ekstroverzijom ili introverzijom konstituise (јр svesnog stava.
S {от funkcijom povezane su jedna Ш dve delomicno diferencirane ро
тоепе funkcije koje retko kad dostitu ist1 stepen diferenciranosti kao
glavna funkcija, OOnosno,isti stepen primenljivosti ротоси уоlје. ShOO
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по (оте, опе poseduju
~kazuje veliku meru

visi stepen spontanosti od вlаупе funkcije, koja
pouzdanosLi 1 podlofna је nasim namerama.
Cetvrta, inferiorna funkcija s jedne strane је nedostupna nasoj volji
Опа se javlja ~as kao nemiran i zbunjujuci davolak, cas kao deus eks
mahina. АIЈ опа uvek dolazi i odlazi ро vlastitom nahodenju. Iz оуова
је jasno da su se ~ak i diferencirane funkcije samo delomi~no oslobodile
nesvesnog; ostalim delom опе su ukorenjene u пјева i u toj meri deluju
pod пјевоуот vladavinom. Otuda tri »diferencirane« funkcije kojima
ево raspolafe imaju tri odgovarajuce nesvesne komponente koje se jos
nisu odvojile od nesvesnog. 1 kao sto se naspram tri svesna i diferencir<t
па dela оујЬ funkcija nalazi cetvrta, nediferencirana funkcija, koja de
'ије kao bo1no uznemiravajuCi faktor, tako i superiorna funkcija јта,
kako se 6пј, najgoreg neprijatelja u nesvesnom. Ne smemo da izosL<tvi
то poslednji obrt: sli~no davo1u koji se s ushicenjem prerusava u an
деlа svetlosti, inferiorna funkcija najvise uti~e па superiornu funkciju, i
{о tajno i zlonamerno, kao sto оуа druga najja~e potiskuje prvu.
Оуе, па talost ротаlо apstraktne fbrmulacije su neophodne da Ьј
se bar u nekoj meri rasvetlile zapetljane i prikrivene asocijacije nase 
»detinjasto jednostavne« bajke. Оуе suprotne trijade, jedna koja se su
protstavlja тоС! zla i druga koja је predstavlja, podudaraju se в01ОУО
do пајтапјев detalja sa funkciona1nom strukturom svesne i nesvesne
psihe. Po~to је bajka spontan, паЈуап i пеsmШјеп proizvod psihe, ona
mote da izrazi samo ono sto psiha doista jeste. Ne odslikava samo nasa
bajka te struktura1ne psihi~ke odnose; to ~Јпе i bezbrojne druge bajke.
Nasa bajka s neobicnom jasno§Cu otkriva sustinski protivre~nu
prirodu arhetipa duha, dok, s druge strane, pokazuje iznenadujucu igru
antinomija usmerenih ka velikom сјlји vise svesti. Mladi svinjar koji se
sa tivotinjskog nivoa uspinje па vrh divovskog drveta sveta, i tu, u gorn
јет svelu svet10sti, otkriva svoju zatocenu апјти, princezu visokog
roda, simbolizuje uspon svesti koja se iz gotovo zverskih obIasli podife
do uzvi~enog mesta sa sirokim pogledom, s10 је izuzelno prikladna slika
за

za sirenje horizonta svesti. Kada muska svest dostigne tu visinu, опа se
suoёava sa svojim !enskim protivdelom, апјтот. Опа је personifikaci
ја nesvesnog. Susret pokazuje koliko је neprikladno oznat\avati nesves
по .kao »podsvesno«: опо se пе nalazi samo »ispod« svesti, vec i iznad
пје, toliko iznad пје da Ьегој do njega то!е da se рорпе samo uz zna
tan парог. То »gornje« nesvesno, medutim, daleko је od toga da bude '
neko »nadsvesno« и smislu da се svako ko dopre do njega, kao nas ће
гој, biti visoko iznad »podsvesnog« kao iznad zemljine povrsine. Napro
tiv, оп do1azi do neprijatnog otkriCa da је njegova uzvisena i тоспа апј
та, princeza Dusa, gore omadijana i slobodna koliko ptica и zlatnom
kavezu. Оп mofe da se potapse ро 1edima sto se uspeo iz гаупјсе i goto
уо zverske gluposti, а1ј njegova dusa је и v1asti zlog duha, zlokobne
predstave оса podzemne prirode, maskiranog u gavrana. Sta се ти sada
uzviseno mesto i sirok horizont kada mu sopstvena draga dusa vene и
zatyoru? I sto је jos gore, опа igra podzemnu igru i ирогпо pokusava da
spret\i mladica u otkrivanju tajne njenog zatot\enistva, zabranivsi mu
uJazak и tu sobu. А1ј samom svojom zabranom опа ga potajno vodi do
пје. Као da nesvesno јта dve ruke od kojih jedna uvek sve radi suprot
по od druge. Princeza i fe1i i пе feli da bude oslobodena. Аlј, ро svcmu
sudeCi, i zao duh se dobro udesio: pofeleo је da ukrade jednu lepu dиsц
iz bIistavog gornjeg sveta - sto је, kao krilato Ысе, mogao lako da u6ni .
- а prosao је gore nego sto se nadao, јег је i sam zatot\en. lako је сгп
duh, оп fudi za svet1om.
То је njegovo tajno opravdanje, kao sto је njegova omadijanost
kazna za njegov prekrsaj. А1ј, sve dok se zao duh na1azi u gornjem sve
tu, пј princeza пе mofe da sidc па zemlju, i heroj ostaje izgubljen u
raju. Stoga оп 6пј greh neposlusnosti i time omogucava pljat\kasu da
umakne, kao sto uzrokuje drugu otmicu princeze - citav niz nesreca.
Као posledica toga, medutim, princeza se spusta па zemlju а davoliki
gavran dobija coveciji obIik lоуса. Onosvetska апјта i zao ргјпсјр sila
ze u covekovu s(eru, odnosno, smanjuju se па Ijudske ргорогсјје i tako .

postaju pristupat\ni. Tronogi, sveznajuCi konj predstavlja тос 10уса: оп
odgovara nesvesnim komponentama diferenciranih funkcija. Sam lоуас
personifikuje inferiornu funkciju, koja se, takode, manifestuje u ћегоји
kao njegova radoznalost i lјиЬау za a.vanturama. Kako se ргјса odvija,
оп sve vise nalikuje lоуси: оп takode dobavlja konja kod vestice. А1ј, za
raz1iku od njega, lоуас пјје dobio dvanaest jaganjaca da Ы nahranio уи
kove. koji tako ozlede konja. Оп је zaboravio da p1ati dug podzemnim
silama zato sto је samo оЫсап pljackas. Kroz njegov propust heroj doz
паје da nesvesno pusta svoja stvorenja samo ako prinesu frtvu. Вгој 12
је verovatno vremenski simbol, uz dodatno znat\enje dvanaest Herkulo
УЉ podviga, koje treba uraditi za nesvesno рге nego sto se stekne slobo
da. Lovac nalikuje па prethodno neuspjesan pokusaj ћегоја da stekne
dusu putem pljacke i nasilja. АН, и stvarnosti, osvajanje duse је deJo
strpljenja. samopofrtvovanosti i odanosti. Stekavsi cetvoronogog konja,
heroj direktno zauzima mesto lоуса i isto tako odnosi princezu. Cel
vorstvo u nasoj ргјсј se pokazuje kao veca si1a, јег unosi u svoju 101a1
nost опо SIO ти је Ы10 potrebno da postane celost.
Arhetip duha u оуој, гесјто (о, nikako jednostavnoj ргј6 izгаfеп
је teriomorrski kao sistem (гј funkcije koji је podreden jedinstvu, zlom
duhu, па isti пасјп па koji је neki neimenovani autoritet razapeo gavra
па pomocu trijade eksera. Dva nadredena jedinstva и prvom slucaju od
govaraju јпСегјогпој funkciji koja је pra-neprijatelj glavne funkcije,
odnosno lovcu; а и drugom slu~aju glavnoj funkciji, odnosno Ьегоји.
Lovac i heroj su medusobno izjedna~eni, tako da se lovceva funkcija
resava u heroju. U stvari, ћегој је prisutan и lovcu od samog pocetka,
izazivajuCi ga, svim петогаlпјт sredstvima koja јта па raspolaganju,
da izvrsi otmicu duse, i potom ga пауодј da је preda и herojeve ruke
., protiv lovceve уоlје. lzmedu пјЉ па povrsini besni festok sukob, аlј
ispod povrsine jedan se drugom mesa u posao. Cvor se direktno razvezu
је kada Ьегој uspe da stekne cetvorstvo - јlј psiholoskim jezikom гесе
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по, kada asimilira inferiornu funkciju u [гојпј sistem. То jednim udar
сет okoncava sukob, i figura lovca se gubi u vazduhu. Posle (е pobede
Ьегој stavlja princezu па tronogog РЗIfјра i zajedno odlaze u kraJjevstvo
njenog оса. Od tog trenutka опа vlada i personifikuje obIast duha koji
је гапјје slufio zlobnom lоуси. Tako апјта postaje i ostaje predstavnik
onog dela nesvesnog koji nikada пе mofe da se asimilira u ljudski do

опој

koja tvrdi da snovi poseduju znacenje. lstinitost te tvrdnje пе us
postavlja se а ргјогј: пјепа upotrebIjivost mofe da se dokafe samo
kroz primenu. Stoga tek preostaje da se vidi da li пјепа metodska prime
па па iracionalni materijal omogucava njegovo (итасепје па пасјп koji
пјје Шеп smisla. Njena primena sastoji se u pristupu materijalu kao da
оп poseduje koherentno unutra~nje znacenje. U tom c:tju, уеСјпи poda
taka potrebno је prilagoditi u izvesnoj meri, odnosno (геЬа ih razjasniti,
uop~titi i priblifiti nekom тanje-yj~e op~tem konceptu u skladu sa Каг
danovim pravilom interpretacije. Trono.znost, па primer, ako felimo da
shvatimo sta је, mora prvo da se odvoji od konja i da se potom ргiblШ
svom specificnom princlpu - ргјпсјри trojstva. Slicno (оте i cetvoro
nofnost u Ьајсј, kada је podignuta па пјуо opsteg koncepta, ulazi u od
nos sa trojstvom, i kao posJedicu dobijamo enigmu pomenutu u »Тi
meju«, ргоЫет trojke i cetvorke. Trijade i te(rade predstavljaju агЬе
tipne strukture koje igraju znacajnu ulogu u celokupnom simbolizmu,.a
podjednako su vafne i za istrafivanje mitova i snova. Podizanjem јга
cionalnog podatka (tгonofnost i cetvoronofnost) па пјуо opsteg koncep
(а otkrivamo univerzalno znacenje tog motiva i ohrabrujemo istrafivac
ki duh па ozbiljno bavljenje ргоЫетот. Оуај zadatak zahteva niz raz
matranja i zakljucaka tehnicke prirode koje пе ЫЬ ieleo da sakrijem od
citaoca zainteresovanog za psihologiju, а posebno пе od strucnjaka, јег
(ај poduhvat intelekta predstavlja (јрјспо razresavanje simbola i nezao
hilazan је za adekvatno razumevanje' produkata nesvesnog. Samo se па
(ај паСјп mofe neksus nesvesnih odnosa navesti da otkrije vlastito
znacenje, nasuprot опјт deduktivnim interpretacijama koje poticu iz
unapred stvorene teorije, (ј. interpretacijama zasnovanim па astronomi
јј. meteorologiji, mitologiji. ј Јlа - svakako пе пајтапје vafnoj - sek
sualnoj teoriji.
Tronogi i cetvoronogi konji su tajanstvena stvar koju vredi blife
'ispitati. Tri i cetiri nas пе podsecaju samo па dilemu sa kojom smo se
уес susreli u (еогјјј о psiholoskim funkcijama, уес i па aksiom prorocice

,

stupnu celost.
Tek kada sam zavr~io rukopis, skrenuta тј је pafnja па rusku уа
rijantu па~е ргјСе. Опа nosi naslov »Магја Могеупа« (КСј тога). Не
гој ргјсе пјје svinjar, уес Сагеујс Ivan. ОЬја~пјепје za tri fivotinje
koje pomafu уеота је interesantno: опе su povezane sa lуапоуе tri se
stre i пјЉоујт mufevima, koji su, u stvari, ptice. Tri sestre predstavlja
ји nesvesnu trijadu funkcija koje su u vezi i sa fivotinjskim i sa duhov
пјт obIastima. Ptice-Ijudi pripadaju rodu andela i nag)a~avaju prirodu
nesvesnih funkcija. U ргјсј опе interveni~u u kriticnom trenutku kada
Ьегој - za razliku od svog nemackog lika - ometa тос zJog duha i
Ьјуа иЫјеп i raskomadan (tipicna sudbina Bogocoveka!). Zao duh је sta
rac koji se cesto vidi nag i koji se zove Besmrtni Ka~Cej. Odgovarajuca
ve~tica је dobro poznata ЬаЬа Jaga. Тгј fivotinje iz nemacke varijante
ovde su udvostrucene, i ргуо se pojavljuju kao ptice-Ijudi, а potom kao
lау, zamorska ptica i рСеlе. Princeza је kraljica Marja Могеупа, stra~an
ratoborni voda - Marija kraljica nebeska se u ruskim pravos]avnirrt
Ытпата slavi kao »voda vojski«! - koji је u zabranjenoj sobi svog
zamka sputao zlog duha ротоси dvanaest lапаса. Kada lуап ugasi sta
гот davolu fed, оп pobegne s kraljicom. Magicne fivotinje za јаЬапје
па kraju se пе pretvaraju u Ijude. Оуа ruska prica јта izrazito primiti\'
пјјј karakter.
.
Моја psiholo~ka razmatranja zasnivaju se, ргуо, па iracionalnim
podacima iz materijala, odnosno bajki, mitova iIi snova, а drugo, па
svesnoj realizaciji »latentnih« гасјопаlпјЬ veza koje ti podaci јтаји
medusobno. Postojanje takvih veza uop~te је ne~to kao hipoteza, nalik
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Marije, koji igra znacajnu ulogu u alhemiji. ВЫе istrafivanje c:udnova
tih konja тоМа се пат doneti pravu nagradu.
Prva stvar koju mislim da је vredno zapisati jeste da је tronogi
konj koji је dodeljen princezi za јаЬапје - kobila, i da је, ~tavi~e, i
siim zacarana princeza. Trojstvo је ovde nepogresivo povezano sa zenst
venoscu, dok је sa dominirajuceg religioznog stanovista s\'esti to isk
Iju6vo mu~ka stvar, nezavisno od cinjenice da је 3, kao neparan broj,
pre svega muski broj. Stoga se trojstvo moze prevesti kao })mu~kost{{,
sto је jos znacajnije kada se prisetimo drevnog egipatskog trojstva Boga,
Ka-mutefa i Faraona.
Tronoznost, kao odlika neke zivotinje, oznacava ne~vesnu mus
kost prisutnu u zenskom stvorenju. Kod prave fene to ы odgovaralo
animusu koji, kao magican konj, predstavlja »duha«. U slucaju апјте,
medutim, trojstvo se ne podudara sa hriscanskom idejom о Trojstvu,
уес s »nizim trouglom«, trijadom inferiorne funkcije koja konstituise
»senku«. lnferiorna polovina licnosti је уеСјт delom nesvesna. Опа пе
oznacava celinu nesvesnog, уес samo пјеп licni deo. Лпimа, s druge
strane, ukoliko se razlikuje od senke, personifikuje kolektivno. nesves
по. Лkо se trojstvo njoj dodeli kao zivotinja za јаЬапје, to znaёI da 0I!.a
"jase« senku, da se odnosi prema njoj ~ao ma.g .. U (О!11 slut~ju o~a ро
~eduje senku. Лli ako је ona sama kOnJ, onda Је lzgublla sVOJ dоmlшга- .
јиСј polofaj kao personifikacija kolektivno nesvesnog ј. nju »jase« 
poseduje - princeza Л, herojeva supruga. Као sto ba)ka t~cno kaze,
опа је vestiёinom carolijom pretvorena u tronogog kOnJa (РГlПсе~з В).
Оуај zaplet mofemo mЗl1је ili vise da resimo па sledeci паёш: .
1. Princeza Л је herojeva anima. Опа jase - odnosno, poseduJe
- tronogog konja. koji је senka. trijada inferiorne funkcije njenog bu
duceg supruga. Receno jos jednostavnije: Оl1а poseduje inferiornu роlо
vinu herojeve IiCnosti. Uhvatila ga је sa slabe strane, k~o sto (о cesto
Ыуа u оЫёпот zivotu, jer tamo gde је covek slab роtгеЬщ su mu podrs
ka i upotpunjenje. U stvari, mesto zene је па slaboj strani muskarca.
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Tako bismo formulisali situaciju kada bismo heroja i princezu Л sma
trali оЬјёпјт ljudima. Лli posto је (о bajka koja se uglavnom odigrava
u svetu magije, verovatno smo vise u pravu kada princezu Л interpreti
ramo kao herojevu апјти. U (от sluсзјu, heroja је susret sa апјтот
izneo izvan profanog sveta, kao Merlina njegova ујlа: kao оЫёап covek,
оп је nalik osobi u nekom prekrasnom snu, ko ја gleda svet kao kroz уео
izmaglice.
2. Сеlи stvar sada dosta komplikuje neocekivana ејпјепјса da је
tronogi konj kobila, ekvivalent princeze А. Опа (kobila) је princeza В,
koja u obIiku konja OOgovara senci princeze Л (tj. пјепој trijadi јпСе
riorne funkcije). Princeza В se, medutim, razlikuje оо princeze Л ро
tome sto, za razliku od пје, пе jase konja, уес se sadrzi u пјети: опа је
omadijana i tako је dospela pod ејпј muske trijade. Nju, dakle, posedu
је neka senka.
З. Pitanje sada glasi: ёјја senka? То пе moze da bude senka hero
ја, jer је пји уес zauzela njegova апјта. Bajka пат daje odgovor: пји
је орёјпјо mag. Као sto so videli, lоуас је па neki паејп povezan sa Ье
rojem jer оуај postepeno zauzima пЈе,оуо mesto. Stoga se lako moze
doci do pretpostavke da lоуас, u sustlnl, пјје niko drugi nego herojeva
senka. Лli ta pomisao је kontradiktorna sa ёјпјепјсот da lоуас oznaёa
уа strahovitu тос koja se prote.fe пе samo па herojevu animu уес i
znatno dalje. posebno па kraljevski par brat-sestra. za Cije postojanje
heroj i njegova апјта uopste пе znaju, i koji se dosta neoeekivano ро
javljuju u sзтој priei. Мос koja prevazilazi granice pojedinca пета
samo Ii~пј karakter i zato пе mo.fe da se identifikuje sa senkom ako nju
zаmШјаmо i definisemo kao tamnu polovinu liёnosti. Као nadlicni fak
tor, )oveev duh dominira kolektivnim nesvesnim, i njegove karakteri
sticne odlike - lоуас, mag, gavran, ~udnovati konj, raspeee ili boravak
па visokim granama drveta sveta - prisno doti~u germansku psihu.
Zato hri§canski pogJed па svet kada је odra.fen u okeanu (germanskog)
nesvesnog, Jogicno preuzima odlike Votana. U figuri lovca susrecemo
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t.i~otinjske (огте .odgo~araju podljBdskim komponentama heroja i
РГlПсеzе, оп?а sle~.1 da lJu?ske ~oгтc - ргјпс i pr~nceza В - тогаји
оа ~кI~o\·aгaJи. s~oJ1m nadlJudskl1n kOlnponentama. Nadljudski kvalitet
~r\'obltnog SVlПЈага pokazuj~ se 611Je~1jcoт J~ оп postaje heroj. prak
tI~по polubog, ~o~t~ пе ostaJc sa ~\·lПЈ .. mа уес se репје L1Z Огуо sveta.
gde skoro postaJe nJegov zatocenik, kao Yotan. Isto tako, оп пе Ьј то
~o da .~stane ?s<?ha n~lik lоуси da пјје, рге svega, јтао izvesne slicno
stl s ПЈ1!,". ~a Ist.1 пасlП zatocenistvo princeze А па vrhu drveta sveta
potvrduJe ПЈе.пи 1zabra~ost, ~ ukoliko оеlј krevet s lоусет. kao sto Ьај
ka kaie, опа Је, u stvar1, boiJa nevesta.
. Upr~vo оуе izuzetne sil~ her~jst\'a i izabr~nosti, koje se granice sa
nadlJudsk1m, uvode dva saSV1m ОЬ1спа st\'orenja u nadljudsku sudbinu.
Dakle, u profano!" svetu svi~jar postaje kralj. а princeza dobija ргј
kladnog ~uia. Аl1, po~to u bajkama пе postoji samo profani уес i magi
fan svet, IJudska sudыпa l1ета k?na~nu гe~. Bajka stoga пе propusta da
pokai~ §ta se dogada u svetu mag1je. 1 (и su jedan ргјпс i jedria princeza

imago dei, sliku boga, јег Yotan је takode bog vetrova i duhova, zbog
cega su ga Romani prikladno smatrali za Merkura.
4. Ргјпса i njegovu sestru, princezu В, uhvatio је, dakle, neki ра
ganski bog i pretvorio u konje, (ј. spustio ih па iivotinjski пјуо, u ро
drucje nesvesnog. Zakljucujemo da su u svom Ijudskom obIiku опј пе
kada pripadali sferi kolektivne svesti. Аlј, ko su опј?
Оа bismo odgovorili па ОУО pitanje, тогато da zapocnemo od 6
пјепјсе da njih dvoje predstavljaju nesumnjivu kopiju heroja i ргјпсе
ze А. Povezani su sa пјјта дег јт sluie kao konji za jahanje, i shodno
(оте, ројауlјији se kao njihove donje, iivotinjske роlоујпе. livotinja
је. zbog svoje gotovo totalne nesvesnosti, uvek simbolizovala опи psihic
ku sferu u coveku koja leii sakrivena u mraku instinktivnog iivota (еlа.
Негој jase idrepca kojeg odlikuje рагап (ienski) Ьгој 4; princeza А ja~e
kobilu koja јта samo (гј noge (3 је muski Ьгој). Оуј Ьгојеуј razjasnja
уаји оа је uz preobraiaj u iivotinje Ша i modifikacija seksualnog ka
raktera: idrebac јта ienski atribut. а kobila muski. Psihologija то!е da
potvrdi (ај razvoj па sledeCi па6п: u stepenu u kojem nad muskarcem
vlada (kolektivno) nesvesno пе ројауlјије se samo nesputano uplitanje
.instinktivne sfere, уес i izvestan ienski karakter, za koji sam predloiio
јте »апјта«. Ako iena, s druge strane, dospe pod dominaciju nesv~s
nog, (атпјја strana пјепе ienske prirode jos se јасе iskazuje, ргасе-па
izrazito muskim odlikama. Опе su obuhvacene pod (егтјпот »апј-'
mus«.
5. Ргета Ьајсј, medutim, iivotinjski obIik рага brat-sestra је
»nestvaran« i samo је posledica magicnog uticaja paganskog lovca-boga.
Kada Ы опј Ыlј samo iivotinje, mogli bismo da Ьиоето zadovoljni
оујт tumacenjem. Аlј time Ы!'>то cutkc pгesli pгeko jedinstvene aluzije
па modifikaciju seksualnog kaгakteгa. Веlј konji nisu obicni konji: oni
. su cudnovate zveri sa natpгiгodnim тоСјта. Iz toga pгoistice da su i Iju
Јј оЈ kojih su magicno nastali konji тогаlј da poseduju nesto natpгi
гodno. Bajka (о ne potvгduje. аlј ako је tacna nasa pгetpostavka оа dve

dospel1 poo. vlast zlog duh.~, koji s~. i s~m nalali LJ .skripc!l iz k?jeg ne
,:"oie. d~ se. 1ZV.U~ bez П~~IЈе pomocl. Ljudska я,dtчпа kOJu doz1vljava
ји sV1nJ8r l.pr1nceza. А 1та p~гalelи. u svetu ПЩliје. AIi, posto је lоуас
paganska sllka boga 1 ~ak~ uzd1gnut l~nad sveta .heroja i milosnica OOgo
уа, paralelnost prevaz11az1 samo maglC~nu sferu 1 zalazi u bozansku i du
hovnu sferu, gde је zao duh, sam Оауо - iIi Ьаг neki davo - sputan сј
пј,!,а J>?djednako mocn<?g. iIi jos ,:"ocnijeg ko~tr~-principa па koji uka
zUJU (~I eksera. Оуа najvlsa tenz1a suprotnostl, Izvor сеlе drame 06g
le~n~ је ~ukob izm~du gornje i donje trijade, iIi izrazeno teoloski~ (ег
mlП1mа, Izmedu hr1scanskog Boga i davola koji је па sebe uzeo odlike
Votana.
6. Ako zel~~o pra.\·ilno .da shvatimo pricu, тогато, сјпј se, da za
~пето оо najvlseg П1уоа. J~Г drama za.,ocin~e o~ .,ocetnog p~ekrsaja
zlog ?uha. Nepo~r~dna p'<?sl~d1ca t?g postupka Је njegovo гаzаршјапје.
U {Ој neugOOnoj sltuaC1j1 Пјети је potrebna ротос spolja, а posto пе
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do!azi odozgo, опа moze da se ројауј samo odozdo. Mladi svinjar, ор
~ednut decackim duhom za a\'anturama, dovoljno је петагап i 'јиЬо
pitljiv da Ы se рорео па drvo s\'eta. Dа је рао i slomio vrat, пета sum
пје Ја Ы svi rekli: »Kakav ти је zao duh dao tu ludacku ideju da se ре
nje uz takvo ogromno drvo!« 1 ne Ы sasvim pogre8ili, јег to је иргауо
опо ёети tezi zao duh. Zaroblja\'anje princeze А је prckrsaj u profa
nom svetu, а орёјпјауапје - тојето da pretpostavimo - polubozans
kog para brat-sestra је isti takav zloCin u mаgiёпоm svetu. Nije nam
poznato. аli је moguce da је {ај gnusni zloёin poёinjen pre opcinjavanja
princeze А. U svakom slutaju, оЬе epizode ukazuju па prekrsaj zlog
duha i u magicnom i u profanom svetu.
Sigurno је da пјје bez znacaja to 510 је oslobodilac ili iskupljivac
svinjar, kao Bludni Sin. Оп је ni!eg .porekta i 10 ти је zajednicko sa
neоЫёпim"ц:)псeptомiskuрlјiv~а u аЈћеmiji, Njegov prvi oslobodilat
ki~n ~e:~Aje zlog дЩt.. оо 40detjene ти bo!anske kazne.
Upra~'~iz t08 ёЈпа, koji predsJavlja рrn stupanj ozdravljenja, razvija
сео dra",~k: i zaptet.
.
7. Naravouёenije оуе ргјёе је zaista пеоЬјёпо. Finale zadovoljava
utoliko ао se svinjar i princeza А уепёауаји i postaju kraljevski раг.
Ргјпс i princeza В takode proslavljaju svoje vencanje, аli опо se - u
skladu sa агћајёпјт povlasticama kraljeva - odvija u obIiku incesta,
koji, premda ponesto odЬојап, тога da se smatra manje-vise иоЫёаје
пјт u polubo!anskim krugovima. АН sta se dogada, то!ето da upita
то, sa zlim duhom, ёјје је bekstvo pred zaslu!enom kaznom sve pokre
nulo? Zlog 'оуса konji izgaze па smrt, sto verovatno пе nanosi nikakvu
trajnu ozledu samom duhu. Оп, па izgled, iscezava bez traga, ali samo
па izgled, jer nakon svega оп ipak ostavlja neki trag za sobom, а {о је
tesko osvojena sreca i u profanom i u magicnom svetu. Оуе polovine
cetvorstva, predstavljene, s jedne strane, svinjarem i princezom А, а s
druge ргјпсет i princezom В, sjedinile su se svaka za sebe: dva Ьгаёпа
рага sada se medusobno suocavaju, paralelni аlј јпаСе. razdvojeni, utoli
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ko sto jeda.~ раг pгjpa~a pr~ranom а drugi magicnom svetu. Ali i pored
nesumnjlve razdvojenostl, tajne psiholoske veze kao sto smo vide1i
postoje izmedu пјЉ i dozvoljavaju пат da jedan раг izvedemo iz dru:
gog.
Ооуогесј u duhu bajke, koja odvija svoju dramu od najvik tatke,
trebalo. ы da se kaze da svet pOlubogova. prethodi profanom svetu i da ga
stvara IZ sebe, kao 5tO se тога smatratl da svet polubogova proistice iz
sveta. bogo~a. P~eds!avljeni па t~) паёјп, svi!1jar i princeza А su zemaljs
ke sll~e ргшса 1 ргшсеzе В, kOjl su, <;а SVOje strane, potomci bo!anskih
protottpova. Ne s~emo da zl1:bora~imo da vestica koja uzgaja konje ргј
pada lovcu kao njegov !enskl dvojnik, nesto nalik drevnoj Еропј (kelts
koj boginji ko.nja). Na, !alos,t, пј)е пат receno kako је doslo do magit
nog pretvar~nja u ~ОПје. A~I, otlgledno је da је veslica ucesnik igre јег
s~ o~a k~nja u.zgajena !-l Пје!10т. sta~u, i stoga su, u izvesnom smis]u,
ПЈеПI prolzvodl. L<?vac I vesllca ёlПе Jedan par - odraz, u nocno-pod
zemnom delu !11agICno& sv.et~, b~!ansko~ ~od!~eljskog рага. Тај se раг
lako ~rel?oznaJ~ u sl'ed!snjoJ ?rlscanskoj IdeJI osponsus е! sponsa,
]susu I njegovoj nevestl, Crkvl.
A~o bismo .p~!el~l.i da objas~im~ b~jku personalistitki, pokusuj Ы
se zаSПlvао па ~lПјеЩСI da arhetlpovl nlsu fantasti~ni izumi уес auto
nOf!1ni еlетеП~i !1esvesne psihe koji su postojali рге Ыlо kakvih izuma.
ОЩ predstavlJaju .пер~о":,епlјЈуи s~ru~turu psihickog s\'eta ёija se
»stvarnost« dokazuje njenlm odlucujuCim posledicama па svestan duh.
Znat~jna је, .stoga, psihicka stvarn?st, 10 8tO је ljudskom раги suprot
stavlJen ~rugl раг и. nesvesno":" kOjl ~e sa!'"o па izgled odraz prvog. tJ
s~varn?stl kra,IJev.skl раг do~a~1 ~ef>0bltno ргуј, а р г ј о r i prvi, tako da
ljudskl pa~ vlse Iта zn.aCaJ ,lПdlVldu~lпе kопkгеti.lжiје, u prostoru i
угетеп~, је~п~ уе~пе I prals~one ~]Ike - bilГ ро svojoj mentalnoj
strukturl, kOj3 Је utlsnuta па blOloskl konlinuum.
{е
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utiniti ako magitno pOOzemlje lоуса ostane nesvesno, i ako najbolji Iju
di jednog narOOa radije propovedaju dogmatizam i plitkoumlje umesto
da $с ozbiljno pozabave tovekovom рзЊот.
Kada razmotrimo duh u arhetipskoj formi u kojoj зе pojavljuje u
bajkama i зпоујта, оп se predslavlja u зliсј koja se neobitno razlikuje
od svesne ideje о duhu. koji је podeljen u тпоао znatenja. Duh је
prvobitno Ыо duh u Ijudskom iIi !ivotinjskom obliku, daim6nion
koji је pristupio toveku izvana. АIi паl materijal уес pokazuje tragove
ekspanzije svesti koja је poslepeno potela da zauzima tu prvobitno пе5
vesnu teritoriju i da preobra!ava te daim6nione, bar delomitno, u
voljne postupke. Covek pobeduje пе samo prirodu уес i duh, i ne shva
tajua Ita ејпј. Coveku prosvetljenog intelekta utini se da је ispravio zз
bIudu kada uvidi da је ono 110 је smatrao duhovima samo Ijudski duh, i
to. na kraju, пјеаоу vlastiti duh. Sve nadljudske stvari, Ыlо dobre iIi
rdavc. koje su ranija vremena smatrala daim6nionima svedene su па
»razumne« proporcije kao da su Ыlе ејзаа preterivanja, i izgleda kao da
ае svc паlпј u пајЬоlјет moguCem redu. АН, da lј su zajednitka ubede
nја proJlosti stvarno i samo preterivanja? Ako nisu, onda integracija
duba oznavaa. oznaa.va njegovu demonizaciju, роlао su nadljudski du
hoупј posrednici koji su ranije ЫIi sputani u prirodi _а uvedeni u
ljudsku prirOOu, obogativli је tako nekakvo.rt' moti koja liri granice liе
nosti ad inrinitum па пајоразпјјј natin. Рјаат prosvetenog raciona1i
stu: da Ii је пјеаоуа racionalna redukcija dovela do korisne kontrole
шatспје i duha? Оп се ponosno ukazati па napretke fizike i medicine,
na oslobadanje uma оо srednjovekovne zatupljenosti i - kao dobrona- .
тe~j hrilCanin - па gubljenje straha оо demona. АIi, тј пиааУЈјато
da рашто: do tega su dovela svadruga kulturna dostignuCa? U!asan od
8Ovor se nalazi pred nalim otima: oovek nije osloboden пј od kakvog
straha, grozna noena mora bdi nad svetom. Razum је do sada tu!no pro
pзdао, а stvar koju su зуј !еlеli da izbegnu i dalje se kreee u заrзIпот
napretku. Covek је ostvario obilje stvari, аlј nasuprot (оте, lirom је ot

Mog~! ~јзто onda da kшmо ~a svinjar oznatava »апјтаlпов«
ooye~a "~jl ата svog dulev~og srodnaka ne.de u Jornjem svetu. Svojim
kraljevskam rodom опа odaје vezu sa prepostojetlm polubo!anskim ра

rom. Sagledan iz tog ugla, аај par oznaa.va зуе опо ~ Iаа oovek тои da
se pretvori ako se samo рорпе dovoljno visoko па dtvetu зуеаа. Jer uko
liko svinjar stekne posed па svoJim plemickim, tenskim delom. оп se
pribli!ava paru polubogova-i uzdl!e se u sferu kraljevstva, Ito oznaa.va
univerzalnu vrednost. Na istu temu nailazimo kod Kristijana Rozen
krojca, gde kraljev sin mora prvo da oslobodi svoju nevestu оо јоопog
Mavarina, kojem se ona voljno dala kao nalo!nica. Mavarin predstavlja
alhemia.rski ni,tedo u kojem је sakrivena tajna supstanca, Iао је ide
ја koja formira јоl jednu paralelu sa nalom тјаоlоаетот, јlј kako Ыз
то rekli psihololkim )ezikom, јоl jednu varijantu оуов arhelipa.
Као i u аlhетјјl, пш bajka opisuje nesvesne procese koji kom
penzuju svesnu situaciju. Опа odslikava delovanja duha koji prenosi
nale hriiCansko тјllјепје preko granica koje su nametnuli crkveni kon
серај, tragajuci za odgovorom па рјаапја koja ni srednji vek ni danalnje
vreme nisu uspeli da rele. U зlјсј drugog kraljevskog para пјје tdko уј
deti podudarnost sa crkvenim konceptom mlado!enje i neveste, а u slici
Јоуса i уеlајсе njihovu iskrivljenost, koja naginje prema atavistitkom
nesvesnom votanizmu. Cinjenica da је ао nematka bajka tini taj роЈо
!ај posebno interesantnim, polto је јзај votanizam psihololki kumovao
nacional-socijalizmu, fenomenu koji је iskrivlJenost doveo do najni!e
mere pred otima сеЈоа sveta. S druge strane, bajka јазпо pokazuje da Је
za toveka ostvarenje totalnosti. celokupnosti moguCe samo uz saradnJu
~~ba. t~me, ~a~. оп, Iaayj~~ ~r~vi causa i.nstru.~entatis iskupljenja
I Indlvlduallzaclje. U krajnjoj Izopatenostl {оа Сllја duhovnog razvoja,
temu sva prirOOa {е!ј, nacional-socijali2am је uniltio oovekovu moralnu
aut?nomiju i I.!spostavio ~smisleni totalitarizam Dr!ave. Вajka nam ,О
vorl Ita da ra~lmo a.ko ~ellтo ~a. nadvlad.amo mot аате: moramo da Јој
se suprotstavlmo njenlm vlastltlm oru!jem, Iао зе, naravno, nc то!е
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ambis, i 5ta cese sada desiti s njim - gde се тоСј da se zaustavi?
Posle poslednjeg svetskog rata ponadali smo se u razum: i dalje se nada
то. АIi уес smo fascinirani mogucnostima atomske fizike i sami sebi
оЬесауато neko Zlatno ОоЬа - 5to је najsigurnija garancija da се
mrznja ргета unistavanju porasti do beskrajnih dimenzija. 1 ko ili sta
prouzrokuje sve (о? Niko drugi do bezopasni, ingeniozni, inventivni i
malo razumni ljudski duh koji је, па nesrecu, neizmerno nesvestan de
monizma koji jos uvek prianja uz njega. А 5to је jos gore, [ај duh cini
sve da izbegne da pogleda sebi u liсе, а т! ти svi pomazemo kao polu
deli. Samo neka nas bog spase od psihologije - [ај porok Ы mogao da
nas odvede do samospoznaje! Воlје је da јтато ratove, za koje је uvek
neko drugi kriv, ne ргјтесијисј da је сео svet ргјтогап da radi иргауо
опо od cega сео svet u uzasu beti.
Iskreno reeeno, Cini т! se da ranija doba nisu preterivala, da duh
пјје odbacio svoj demonizam, i da covecanstvo, zbog svog naucnog i
tehnoloskog razvoja, dolazi u sve vecu opasnost da bude njime opsednu
to. Istina, arhetip duha је sposoban da radi za dobro koliko i za zlo, аН
od covekove slobodne - [ј. svesne - odluke zavisi da lј се se dobro izo
paCiti u ne5to satansko. Covekov najgori greh је nesvesnost, аН njemu
se s velikom odanoscu predaju cak i опј koji Ы covecanstvu trebalo da
slute kao ucitelji i ргјтегј. Kada сето prestati da uzimamo coveka
onakvog kakav jeste i da u svoj ozbiljnosti potratimo nacine i sredstva
da ga ocistimo, da ga oslobodimo opsednutosti i nesvesnosti, i da (о
postavimo kao najznacajniji zadatak civilizacije? Zar ne motemo da
shvatimo da sva spoljasnja krpljenja i poboljsanj~ ne doticu covekovu
unutrasnju prirodu, i da konacno sve zavisi od toga da Ii је covek koji
vlada naukom i tehnikOJt1 sposoban za odgovornost iIi пјје? Kakve su
jos dubine ocajanja potrebne da 9! se otvorile ос! odgovornih voda sve
[а, tako da se Ьаг uzdrte od navodenja па iskusenja?
Ргеуео David AlЬahari
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