
НЕУСТРАШИВОСТ

Ако  жели  да  доживи  обнову,  наука  пре  свега  мора  да  постане  неограничена  и  самим  тим
неустрашива.  Свако  ограничење  конвенцијом  ће  тада  постати  сведочанство  мисаоног
сиромаштва и самим тим представљати непремостиву препреку на путу постигнућа.

Сећам се разговора са једним научником који је толико желео да се покаже као заштитник
нове  науке  да  се  чак трудио  да  унизи  значај  свих одвајкада акумулираних  знања.  Међутим,
управо је сваки млади представник нове науке пре све дужан да буде отворен према свему што је
корисно, тим пре према ономе што је већ потврђено вековним искуством. Свако одрицање је као
такво супротно стваралаштву.  Истински стваралац у свом светлом, непрекидном напредовању
никада не долази до одрицања. Стваралац нема чак ни времена за осуђивање и одрицање. Процес
стваралаштва одвија се у незадрживој прогресији. Управо зато је тако болно гледати када човек,
услед којекаквих предрасуда и сујеверја, сам себе збуњује илузијама. Само да се случајно не би
помислило како научник постаје старомодан, тај бојажљиви човек је спреман да анатемише и
преда забораву и најпоучније заоставштине древног искуства.

Управо слободна, неограничена наука је та која човечанству поново открива многе давно
заборављене,  корисне  проналаске.  Фолклор  поново  иде  руку  под  руку  са  археолошким
открићима. Песме и предања поткрепљују путеве историје. Фармакопеје древних народа опет
оживљавају у рукама знатижељног младог научника. Нико не каже да свака древна фармакопеја
може бити примењена дословно. Многи хијероглифи имају тек условни,  симболички смисао.
Право значење многих израза се изгубило или изменило. Али,  упркос  томе,  хиљадугодишње
искуство нуди неограничено поље за корисна истраживања. Отуд много тога заборављеног мора
бити поново откривено и добронамерно растумачено језиком савремености.

Ако  погледамо  археологију,  видимо  да  су  нас  последњих  година  многе  ископине
одушевљавале  својом  смисаоном  и  формалном  префињеношћу,  чак  и  у  случају  непотпуних
остатака.  Та префињеност, та истанчана елеганција давних векова још једном нас подсећа са
колико  брижљивости,  поштовања  и  пажње  смо  дужни  да  се  односимо  према  тим  заветима
древности. Ми сањаримо о заборављеним смесама за лакирање, о изгубљеној техници обраде
камена,  о за нас нејасним начинима чувања супстанци. На крају крајева,  не можемо а да не
обратимо пажњу на многе старинске начине лечења разних напасти човечанства које нам и дан-
данас утерују страх у кости. Када слушамо и уверавамо се да се старинске методе благотворно
примењују у лечењу неких облика рака,  туберкулозе,  астме или срчаних обољења, нисмо ли
дужни  да  посветимо  пуну  и  добронамерну  пажњу  тим  одјецима  од  давнина  акумулиране
мудрости?

Ограниченом одрицању нема места унутар видика младих научника. Само сиромашна мисао
може да блокира и закрчује путеве напретка. Апсолутно све што може да олакша еволуцију треба
да буде поздрављено и топло прихваћено. Све што може да служи на корист развитка људског
мишљења мора бити и  саслушано,  и  прихваћено.  Свеједно да ли остатак знања пристиже у
комаду одеће или у хијероглифу. Благо знања ће у свим крајевима света имати почасно место. У
њему нема ни старог, ни младог, ни древног, ни новог. У њему се дешава велика, неограничена
еволуција.  Свако  ко  је  успорава  биће  син  таме.  Свако  ко  јој  доприноси  према  својим
могућностима биће ратник истине, помоћник Светлости. 

22. децембра 1934. године, Пекинг

ЕЗОПОВА БАСНА

„Кажи ми у каквом си друштву и рећи ћу ти ко си.“
Дакле, некакви пси лају на караван. Истини за вољу, ниједан од тих керова не би могао да

буде ни од какве користи у самом том каравану. Просто је запањујуће да је цео тај мрачни чопор
састављен по тако очигледном и природном одабиру, да ниједну од тих животиња ви не бисте ни
желели покупити. Међу њима има и малих, кривоногих, риђих пашчади, има и пегавих мужјака,
има и црних, балавих мешанаца, има и ћопавих, и безрепих. Чини се – велики избор. Али та
спољашња различитост је тек привидна. Унутрашњи смисао целе те руље врло је једнолик. Иста
подлост, иста суровост и крвожедност, иста препреденост и неискреност у покрету сваког од



тела. Просто је изненађујуће да се скупио чопор из разних крајева, и ухрањени и изгладнели, и
хитроноги и ћопави – вођени зверским инстинктом скупили се разноразни, па лају на пролазнике
као  по  наруџбини.  Мисли  се  путник  –  ко  ли  је  и  на  који  начин  окупио  целу ту  вашљиву
булументу? Зашто су увек некакви изгуљени и окрвављени изроди ти који се морају скупити у
чопор и дигнутих репова јурити по селу? Као да је и време далеко од пролећног. Као да ни
мачори на крововима још нису почели са својим серенадама, а космата руља је већ пуштена и
трчи, режећи и кевћући. А како то да се ниједно макар иоле расно псетанце није придружило
разузданој  гомили?  Постоје  природни  закони  према  којима,  како  у  човечијем,  тако  и  у
животињском царству, „свака птица своме јату лети.“ Давнашњи трактати о природном одабиру
нису далеки од истине. Истина је да некада „у сваком житу има кукоља“, али најчешће „ивер не
пада далеко од кладе.“ А ако клада почне да трули, онда је и иверје те кладе труло.

Неки  кочијаши  воле  да  одговоре  на  псећи  лавеж  злобним  бичевањем,  а  други  се  само
осмехну: „Нека тупи зубе.“ Али ако се деси да се џукац нађе под копитима припрежног коња,
кочијаш ће само рећи: „Долијала бештија.“

„Бештија“ је латинска реч. Она означава звер, животињу. Та реч је пуно лутала по свету, јер
је  такво одређење било потребно у  најразличитијим околностима.  Сличност  са  животињама,
зверима,  много  је  пута  запрепашћивала  људски  ум.  Човечанство  је  на  све  могуће  начине
покушавало да се удаљи од зверског инстинкта. Најгора од људских стања су се дефинисала
управо указивањем на њихов зверски и животињски карактер. Често се каже да лишавања и муке
прочишћавају људску свест.

Поставља се питање – какве су још муке потребне? Каква још лишавања човечанство мора
да претрпи да би се ослободило ниских животињских особина? Неки говоре да још којекакве
катастрофа морају да прохује над нашом помућеном Земљом. Понеки тврде да нека острва имају
да потону, некаква нова мора да се појаве, али колика би та нова водена пространства морала да
буду да би људи о томе озбиљно поразмислили? Жалосно је и помислити да се људи тако лако
навикавају чак и на најужасније ситуације. Као да је потребна нека убрзана прогресија догађаја да
би се савремена мисао довела у недоумицу и замислила о путевима најближе будућности.

Кажу да  већи  део  савремене  омладине  у  новинама  најрадије  прати  странице  посвећене
спорту и филму. Прича се да многима представља проблем да наброје најчувеније философе,
док истовремено непогрешиво набрајају боксере, рваче и филмске звезде. Можда то и није
сасвим тачно, али оно што нам говоре професори и школски наставници нас тера да се замислимо
над правцем савременог мишљења. Исто тако, све наведено нас тера да размислимо шта је то што
је  одвукло  данашње покољење у такве  крајности. Онога ко је читао о последњим годинама
Римског царства или Византије може изненадити мноштво паралела. Међу њима посебно упада у
очи  необична  пажња  која  се  посвећује  циркусу,  гладијаторима,  коњичким  тркама  и  свим
провизорним трофејима. Зар нема и данас свако село, а ускоро ће и свака улица имати своју прву
лепотицу, или своју најлепшу руку, или ногу, или фризуру? Као да се човечија машта не може
надахнути ничим другим у време када нерешиви механички проблем закрчује ток прогреса.

Све државе, све институције, сва приватна лица живе изван буџета, непрестано увећавајући
један општеземаљски дуг. Ово материјално дуговање неће стати само на земаљским, механичким
захтевима – оно ће прећи и у друго, далеко опасније дуговање, и ако планета постане и духовни
дужник, тај страшни дуг може бити велика препрека целокупном напретку.

„Пси лају, каравани пролазе“ – тако говори оптимизам, а песимизам памти како су чопори
побеснелих паса прождрали стражара поред бурета барута.  Од њега је остала пушка,  тесак и
неколико дугмади. И сваки пролазник је после тога несметано могао да запали то буре и нанесе
непоправљиву штету. Али пратићемо пут оптимизма и разумети сваки пасји лавеж као знак да
долази нешто ново, корисно, неизбежно, нужно. Понекад су и најгори знаци песимизма само онај
природни одабир, који се упркос свему мора вршити у корист унапређивања. 

Чудовишта су посебно ужасна  када се крију у тами, али када пре или касније изађу на
светлост,  чак и најгрозније  њихове гримасе престају да буду страшне.  Знати – то већ значи
напредовати. 

23. децембар 1934. године, Пекинг


