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ЧИТАОЦУ 

 

Поштовани читаоче! 

Књига коју сте узели у руке није баш обична. То није у потпуности научни рад, 

мада је у њему много позивања на научне ауторитете, теорије, открића, наводи се 

мноштво конкретних, раније не увођених у научни обрт архивских извора. Није ни 

уметничка уобразиља, без обзира на податке фантастичног карактера, који се срећу 

ваљда тек у најсмелијим творевинама фантастичких писаца. Мој рад је покушај да се 

ускомеша устајала мочвара научно-религиозног доживљавања и одражавања 

стварности, у којој милионима година живи и развија се разумна цивилизација, али је 

такозвана елита, која обликује светоназор човечанства, извитоперила њену истинску 

историју и намеће свој примитивни материјалистички или религиозни модел стварања 

света и човека, задала лажан и опасан правац кретања, неуцртан у космичку логику и 

духовно-божанску матрицу живота Васионе и планете Земље. Човек није, како 

дарвинисти тврде, случајно искрсли феномен претварања мајмуна у разумно биће, 

произашао из дуге еволуције, него супстанција задата и уписана у космички склад и 

земаљску природу с унапред опредељеним функцијама и потенцијалом могућности. А 

главно својство човека, које га разликује и од мајмуна и од свега постојећег у природи, 

јесте обдареност неограниченим потенцијалом разума и фине душевно-чулне 

енергетике, способне за упијање читаве свеукупности склада Васионе, природе и 

разноликости живота. 

Човек живи у свету енергије, будући да је управо енергија првотна буквално у 

свему: она испуњава простор Васионе; омотач Земље и саму Земљу; пушта у рад 

ћелију, удахњујући у њу живот; покреће мозак, нагонећи га да произведе мисао; 

надограђује душу, образујући осећајно-чулно поље; одржава физичко тело у радном 

стању. Енергоинформационо поље, у коме живи сваки човек, накупља у бесконачном 

пространству времена најразноврсније информације, распоређује их у џиновском 

рачунару Васионе, задаје им строгу логику, управља свим процесима светоградње. 

У свом раду желим само истаћи многосложеност света у коме обитавамо, његову 

узајамну повезаност с космичким процесима, циклични карактер историјских епоха, а 

не линеарно виђење историјског времена. Још један задатак, што проистиче из 

садржаја књиге, јесте покушај да се наша људска заједница подстакне на образовање 

јединственог система знања научних, религијских, езотеријских. Јер, само у условима 

јединства знања можемо се приближити објективном поимању историје живота 

човечанства. 

Читајући страницу за страницом, поштовани читаоче, уверићете се да и висока 

наука може погрешити. На пример, наметнувши нам теорију састава и структуре 

планете Земље, или историју настанка и еволуционог развоја човека. Па и много чега 

нетачног нам је наметнуто научним ауторитетима и верским догматима. Будући 

доктором историјских наука, па дакле припадајући научном свету, и будући верујућим 

човеком, ја не одричем ни науку, ни религију. Покушавам да им дам подстицај за 

обједињавање и стваралачки развој. 



 

 

УВОД 

 

Мудри Кинези тврде: желиш ли знати будућност загледај се у прошлост. Природно, 

ми, садашњи људи, страсно желимо знати своју будућност, будућност целог 

човечанства, јер данашњи свет пуца по шавовима, док је пред нама потпуна 

непознаница. И зато чепркамо по историјској прашини, проналазећи трунчице 

древности, знања и артефакте, како би склопили слику збивања далеких времена, 

представу прародитеља, динамику развитка живота на Земљи. Али човечанство, 

прошавши огроман и сложен пут еволуције, досегавши високе врхове у научним 

спознајама, учинивши пробој у Васиону, ипак није узмогло решити низ начелно 

важних задатака, без чијих резултата је крајње опасно кретати се напред. Зато што је 

нејасно шта је тамо напред, и вреди ли му стремити. Непојмљиво је и јесмо ли се ми, 

човечанство, кретали напред у свом развоју, или скренули негде, некад, у страну са 

друма, те забасали у „демократске“ шикаре XXI столећа, из којих се ни издалека сви 

што сада живе неће моћи да искобељају. А и да би се искобељало, неопходно је, опет, 

знати на коју страну пузати и где је то „испред“. Тако да најважнији задатак, нерешен 

од човечанства, јесте одсуство једног система знања и јединственог погледа на свет. 

Постоје у најмању руку три система спознавања света: научно-материјалистички, 

религиозно-идеалистички и мистичко-езотеријски. Сваки притом пориче друга два, 

или се према њима односи подозриво. У таквим околностима разумети прошлост и 

склопити објективну слику историјских збивања је крајње отежано, ако је уопште и 

могуће. А без познавања прошлости, будућности може и да не буде. Ова књига је тек 

скромни покушај спајања у једно три система знања и истраживања, рекло би се, веома 

уског и замршеног питања мистичке ШАМБАЛЕ. Понеком од читалаца ова тема ће се 

учинити додијалом: колико је већ написано и преписано о томе, а одговора како није 

било, тако и нема. И да ли је неком до Шамбале сада кад је на прагу нова криза, можда 

и велики рат, пад метеорита, глобално загревање или захлађивање. 

Да бих побудио вашу радозналост, читаоче, убацићу другачије питање: да ли би 

Хитлер започео Други светски рат да није поседовао знања и технологије добијене од 

тибетанских мудраца? И друго: да ли је земља Совјета умешана у преношење тих 

истих знања Шамбале, која су (по верзији аутора) подстрекнула немачко руководство 

на изазивање Другог светског рата? Треће: због чега мистичка, „антинаучна“ знања 

чиновници овлашћених тајних служби не бацају и не спаљују с осмејком типа 

„којештарије“, него их крију иза седам тајних брава? А угледни научници-

материјалисти сматрају великом чашћу дотаћи се те исте строго поверљиве мистике. 

На ова и многа друга питања, читаоче, по први пут можете наћи одговоре. Премда, 

упозоравам: појавиће се још више питања него што их је било пре ишчитавања овог 

рада, написаног на основу документарних података, раније строго поверљивих. 

Одговори на изнова искрсла питања моћи ће се пронаћи онда кад човечанство створи 

јединствени систем спознавања света, сјединивши у једном процесу спознаје 

религијска, научна и езотеријска знања. Тако нешто је могуће са другачијим 

постављањем главног философског питања: „Шта је основно: свест или материја?“ 

Одговор на њега формулишемо другачије: првотна је енергија, рачунајући енергију 

духа и свести; материја је другостепена енергија, материјална супстанција. Само на 

таквој основи се може створити јединствена теорија и општа методологија 

истраживања светоградитељских токова, одговорити на питање о зачињању живота у 

Васиони и на планети Земљи, о бивству човека и његовом космичком предодрсђсњу, о 

Богу. И тек онда ће човечанство почети да пише веродостојну историју о себи, како 

биспознало прошлост, зарад предвиђања и планирања будућности. Надајмо се да ће 

руска мисао у том правцу делатности показати пример радозналости свог ума, научно-



 

 

сазнајне смелости, високе духовно-наравствене чистоте пoмисли. 



 

 

 
ГЛАВА I 

Размишљања о историји човечанства, битку и пореклу човека 

 

Испочетка вас шноришу, затим Вам се смеју затим се боре против Вас, а онда Ви 

побеђујете. 

Махатма Ганди 

Занимљиве мисли долазе у главу кад се све више и дубље копа по историји развоја 

људске цивилизације, по судбини народа, процвалих у далекој прошлости, па 

ишчезлих у небиће. Кад у раније строго поверљивим архивима одједном налазиш оно 

што што је одавно било познато старима, а ми до дана данашњег не можемо појмити 

суштину оних ствари којим су се неусиљено бавили наши далеки преци. Притом не 

они најдаровитији и најдовитљивији, већ обични људи. Узмимо за пример оне исте 

египатске и друге пирамиде. Њих су хиљадама година уназад серијски градили по 

читавој планети: остатке налазе на америчком континенту, у Кини, Југоисточној Азији, 

на Северу, претпостављају их чак и на Антарктику. А ми, оволико напредни, не 

можемо никако да одгонетнемо ни њихову сврху, ни начин њихове градње. И таквих је 

загонетака на десетине хиљада. Али не може бити да су се моћни историјски артефакти 

сачували, а сврха и технологија њиховог стварања неповратно ишчезле. И збиља, таква 

знања постоје, макар и нецеловито, испарчано, над многима истраживачи напорно 

раде, покушавајући да изграде одређену научну логику развоја васељене, наше 

планете, људске цивилизације, да изграде историјску магистралу кретања разума. 

Повремено букну најневероватније сензације, стављајући званичну науку у 

шкрипац. Да, савременим „копачима“ историјске истине крајње је сложено да раде, 

зато што у добу сваковрсних инквизиција, империја, неумних царева и других 

диктатора, проналазачи су ишли на ломачу или на губилиште, историја је преписивана, 

документарни артефакти уништавани. Вршена су и друга рушилачка дела „разумних“ 

људи, који уништаваху не само велике историјске творевине човека, него и преостале 

споменике древнијих времена и цивилизација. Понекад зарад привидног богаћења, 

понекад просто из велике глупости и необразованости. Али, да подвучем, то се 

догађало у давна времена, кад је, благо речено, владарима недостајало писмености. Па 

опет, зацело најпоразнија чињеница је да та древна знања скривају наши савременици 

који имају одговарајућу власт у најпоузданијим сефовима да их, не дај Боже, ко не би 

украо и обнародовао. Зашто? 

Чини се како је неко, неким силама сред људске расе, зарад неких само њима 

разумљивих циљева, можда и једноставно из незнања, написао неистину о свему што 

нас окружује и о нама самима. Та неистина се брижљиво чува, подстиче, шири, развија 

као неоспорна историја човечанства и сваког од његових народа. За њено учвршћивање 

и „развој“ се издвајају велика финансијска средства, стварају разни подстицајни 

фондови, уручују награде. И зато ми данас, и наши преци у седмом покољењу нисмо 

знали и не знамо своју праву историју, не знамо смисао свог постојања, свог порекла, 

не разумемо дубинску суштину околне средине и Васионе. Можда се проблем састоји у 

неправилно изабраном методу истраживања и спознавања, који не одговара истинском 

устројству свемира. И онда наука истражује не стварни свет, већ неку измишљену 

опсену. А ако је то тако, онда се и људска заједница изграђује и живи у „погрешном“, 

неодговарајућем светоназорском пространству. Покушаћемо поразмислити на ту тему 

и представити неке историјске артефакте што потврђују нагађања аутора. 

Највећа загонетка планете Земље је, изгледа, човечанство. Може се доказно 

објаснити постојање сваке врсте у биљном и животињском свету, сваке бубице, јер су 

оне уцртане у логику природе, решавају у огромној шароликости природних токова 



 

 

макар и незнатне, али конкретне задатке, уносећи у заједничку касу свој корисни 

прилог. И у томе је смисао њиховог битисања, размножавања, понављања живота. 

Притом мајка природа пажљиво прати међуодносе живих бића у обрасцу „корист-

штета“, па уколико штете постаје више, то разноврсним методама поправља ситуацију, 

како се не би нарушавао јестаствени склад и стварала се општа корист за све и сваког. 

Човек је друга ствар. Чега он више доноси планети и околној средини: користи или 

штете? 

Ако занемаримо неку тајну, непознату нам замисао постојања супстанције под 

именом „човек“, онда очигледном постаје колосална штета коју човек наноси природи, 

док се корист готово не назире. Човек у претежној већини јединки живи за себе, 

користи и обраћа биљни и животињски свет на своје потребе, можда неку трунчицу 

користи носи свему осталоме. Или „хомо сапиенс“ савршено не разуме свет у коме 

живи, или је он извод неке противприродне силе. И уопште, замишљамо ли се ми над 

смислом постојања народа, царстава, цивилизација, у категоријама „плус-минус“, 

„корист-штета“? Понекад дајемо оцену делања личностима и народима, политичким 

снагама и епохама, али опет с тачке гледишта корисности за човека, а не за планету у 

целини, и утолико пре не за Васељену. Што јесте чисто субјективно људско мишљење. 

Субјективна је и оцена напретка, развоја народа и цивилизација. Почешће се оно што 

наноси огромну штету животној средини и самом човеку заводи у историјске летописе 

као величанствено откриће, продор у развоју, велелепан успех. Сложило се тако да на 

оштрици кретања човечанства у правцу напретка и развоја стоји западно 

„цивилизовано“ друштво. 

У ХVII-ХVIII веку се утврдила матрица поделе целог човечанства на скупине: 

дивљи народи варварски цивилизовани. Наравно, у цивилизоване су Европљани 

сврставали себе вољене, а историја човечанства је стекла европоцентрични вид. Па и 

данас преовлађује и вештачки се укорењује „јавно“ мњење о томе да је 

најцивилизованија цивилизација Запад на челу са Сједињеним Америчким Државама. 

Притом се некако занемарују историјске чињенице које сведоче да је највећу, ни са 

чим не упоредиву штету самом човечанству и природној средини нанео управо Запад. 

Цивилизатори су током изградње империја, победоносних похода и других „јуначких“ 

дела уништавали не само милионе себи сличних, него и читаве људске заједнице, 

самобитне древне цивилизације и народе. И што су се западни народи више кретали 

путем научно-технолошког напретка, то је страшније бивало осталим народима, то су 

замашније и учинковитије уништавани мање „цивилизовани“ и напредни. Узмимо то 

исто цепање атомског језгра величанствен успех, нобелове награде, прављење и сместа 

примена атомске бомбе, радиоактивно загађивање целе планете отпацима нуклеарне 

производње. 

Минули у историју XX век постао је столеће највећег драматизма у судбини људске 

цивилизације. Светски ратови с раније невиђеним размерама разарања, окрутности, 

жртава. Човечанство се, као да је изгубило разум, навукло неки ужасни вирус безумља, 

бацило на беспоштедно крхање свега што је стварано хиљадама година. Сва 

достигнућа претходних покољења, научна открића, технологије и чак сакрална знања 

беху покренути на уништење себи сличних. Уништавани су вишевековна култура, 

највећа дела неимарства, древни рукописи, споменици, жилишта, животна средина. И 

што је најнесхватљивије, то безумље је избило и постало епидемијом не у некаквим 

безнадежно заосталим у развоју пределима света, него, како сматра практично читав 

свет, у најразвијенијем и најцивилизованијем делу планете: у Европи. Мимо два 

светска рата догодило се стотине локалних, регионалних оружаних сукоба, грађанских 

ратова, тисуће крупних терористичких чинова. Плус кризе, вештачке пандемије, 

природне кагаклизме, организована масовна глад и мноштво других невоља и 



 

 

непријатности. Плус разарање човекове природне животне средине, необуздана страст 

према стицању, раскоши, нељудским уживањима. „Сколастички развој индустријске и 

војне инфраструктуре попримило је претеће размере... Развој техносфере у нашој 

цивилизацији предухитрује духовно разумевање дешавања и услед тога се надвија 

општечовечанска криза“ записао је у својој предсмртној белешци за ЦК КПСС 1986. 

после чернобиљске катастрофе академик АН СССР В. А. Легасов. 

 
Валериј Алексејевич Легасов 

И што успешније људски род напредује у материјално-техничком и чак научном 

развоју, то се марљивије срозава његов људски лик. И опет на оштрици тог срозавања 

и примера труљења води „највише развијена“ етнокултурна цивилизација западна. 

Много је написано о пороцима западног света, па ипак одговора на питање „зашто“ 

нема ни дан-данас. Штавише, сада, након пада СССР, информационо-психолошке 

операције мењају историјску представу човечанства и сликају Запад као генератор 

добра, напретка и развоја, а Русију (СССР) и друге земље као „осовину зла“, отпаднике 

итд. Познати немачки философ и геополитичар Валтер Шубарт је 1938. покушао да 

одговори на то питање о рушилачком владању Запада: „Запад је човечанству подарио 

најсавршеније видове технике, државности и саобраћања, али га је лишио душе‘ч. 

Веома тачно речено: Запад је човечанство лишио душе, што ми данас и запажамо, 

запажали смо јуче и запажаћемо сутра. Остаје само да се дода како је западни свет с 

развојем и напретком затирао у себи сопствену душу, тј. људску смисаону бит. Но, да 

ли је Запад имао душу као основу бити човека? 

Чини се да су душевна својства на Западу поседовали поједини људи, али да је 

друштво у целини тог добра лишено. И због тога тежи да употребом свих доступних 

средстава и метода уништи душу других народа, створи биороботизовано 

становништво планете како би владало светом. Ипак, било 6и неправедно са тим 

чудовиштем поистовећивати народе свих западних земаља. Њихова претежна већина 

су пре жртве неке стратегије и објекти заглупљивања, него убеђене присталице 

западног начина понашања. Древна Грчка је свету и европским народима подарила 

велику културу, дубока знања, идеје хуманизма. Управо Грци су заметнули основе 

будуће европске цивилизованости. Јелини су човечанству занавек подарили 

Олимпијаду, можда једну од најхуманијих приредаба, од оних што највише 

консолидују народе света. Данас је Грчка изопштеник Евросавеза, можда зато што у 

себи није затрла дубину људске бити, што је сачувала не само првобитност 

хришћанства у лицу православља, него и првобитност самог човека. Па ипак, западна 

„цивилизација“ се у историјском току испољила као најокрутнија, најкрвавија од свих 

некада и сада постојећих цивилизација. Истине ради, ни народи Истока, Африке и 

домороци Америке такође ни издалека нису анђели. Николас Тинберген2 је тим 



 

 

поводом писао: „Човек је једина врста у којој борба носи уништавајући карактер“. Али 

све више одвратно, него „богато“ човечанство јесте резултат делатности пре свега 

западних држава, империја, народа. Нека 

1 Шубарт. В., Европа и душа Востока, М., 2003, стр. 26. 

2 Тинберген  Николас (р. 15. IV у Хагу), низоземски зоолог и етолог. 

 

  
Античка Грчка 

митска окрутност поразила је западно друштво, које никако није убаштинило 

хуманистичку школу старих Грка и првобитне основе хришћанства. Но, Хелада и први 

Римљани, авај, нису Запад, па чак ни Европа, већ Средоземље, које је обухватало и 

север Африке и део Азије. Грци су приде, у културном смислу, наследници Египћана и 

Феничана. 

Велико Римско царство је стварано и развијано на крви покорених народа и 

племена. Из сваког, чак највелелепнијег споменика римског доба, цури људска крв. 

Примање хришћанства је такође ознаменовано Христовом крвљу, стотинама тисућа 

убијених првохришћана, крсташким походима с уништењем других народа, 

унутархришћанском међусобицом. Покоравање источне Азије, Океаније, америчког 

континента водило је не само ка освајањима, него к уништавању читавих цивилизација 

с њиховом древном културом, традицијама, веровањима. Затирање у корену такво је 

гесло „цивилизоване“ Европе према иним народима. У животу су остављани тек и у 

таквом броју они што су могли опслуживати и богатити завојеваче. Тачно је запазио 

истакнути (не превише поштован на Западу) британски историчар Арнолд Тојнби: 

„Агресија је једини облик општења Запада с вањским светом... У историји дипломатије 

западних држава, занесених западном демократијом лагано се помаља густ списак 

безумстава и несрећа човечанства“3. И такав приступ развитку човечанства Запад 

показује до данас. Завирујући у историју западне цивилизације, тешко је у њој пронаћи 

месијанска начела, несебично служење напретку, свеопштем развитку. Сплетке, завере, 

инквизиција, бескрајна окрутност, тајна друштва, ратови, непрестана лаж и свеопшта 

неправичност. И све ради богаћења и власти. Бог и савест, у овој или оној мери 

присутни код других народа света, западном друштву су туђи. Сам појам „бог“ западна 

друштва су и опет прилагодила у сврхе богаћења и власти. 

Џ. Блек, амерички писац-истраживач у раду „Тајна историја света“ пише: „Наш лак 

и сит живот постао је могућан захваљујући крвопролићу, мучењима, лупештву, 

неправди. Зато дубоко у нама постоји мржња према себи, која нам не допушта да у 

потпуности трошимо сваки тренутак и живимо пуновредним животом“4. Ако је 



 

 

веровати библијским канонима о вечној супротстављености добра и зла, онда се као 

зло једнозначно појављује Запад. Такозвана западна цивилизација је у ствари од 

тренутка свог настанка започела и иепрекидно води против човечанства светски 

рат, доводећи га у периодима потпуног помрачења разума њених „елита“ до 

највишег ступња безумља (уништење американских цивилизација, Први и Други 

светски рат, Хирошима и Нагасаки). Исте оне победе римских легија, походи 

Александра Македонског, крсташки походи, отимање колонија, „освајање“ Америке, 

гусарски препади на морском пространству јесу операције сталног светског рата. 

Средства Антике и Средњег века једноставно нису била толико савршена, али све што 

је људско знање успевало постићи одмах је коришћено за ратовање, за уништавање 

себи сличних. И сва освајања праћена су дивљим насиљем, разарањем, развратом. Овде 

се не слажем са совјетском пропагандистичком паролом „зверски кез империјализма“, 

јер она вређа животињски свет, рачунајући и грабљивице. Ништа слично не запажамо у 

„неразумном“ животињском јату. Звери чувају средину свог обитавања, грабљивице не 

убијају стада антилопа ради разоноде, као што не запажамо ни једнополне бракове, 

трговину робљем, необуздани разврат и остале „општељудске“ вредности. А опет је на 

челу тог беснила и разузданости Запад, увлачећи у вртлог срозавања човечје личности 

читаву планету. 

Па зар је ради свега тога што чини „најцивилизованији“ свет стваран човек? И због 

чега се он зове „човек разумни“? И може ли се Запад сматрати цивилизацијом? Пре ће 

бити да је то антицивилизација, сатанско, ђавоље друштво, у коме су се очували и 

нормални људи, „хомо сапиенси“. 



 

 

ШТА ЋЕ ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ „ХОМО САПИЕНС“? 

 

Од свих пројава божанске мудрости човек је највеће чудо. 

Данте Алигијери 

  

Човек се од живошиња разликује уираво по томе што је он убица. 

Ерих Фром 

А стварно, зашто је човек потребан планети Земљи? Па и је ли јој уопште 

потребан? И ко је он, човек, у системској вези нашег планетарног пространства: 

„нежива природа растиње 

- животињски свет разумни свет“; у вези „човек Земља Васиона? Да, овде као да је 

све јасно: човек је господар природе, господар над свим њеним саставним елементима; 

он је најумнији, најупућенији, зна скоро све. Човек је освојио не само планету, коју 

сматра својом сопственошћу, него се већ прикрада и свемирском простору 

окружујућем Земњу. Јер, већ продају парцеле на Месецу, маштају о колонизацији (а 

чубајси 

- о приватизацији) Месеца, Марса, Венере итд. Човек је испрео своје верзије порекла 

живота у Васељени, историју Васионе и галактика што је чине, написао историју 

планете Земље, смислио сопствену историју порекла и развитка, док данас вредно 

„исправља грешке природе“, превраћајући мушкарца у жену и обратно, склапајући 

једнополне бракове с усвајањем деце, стварајући вештачке прехрамбене производе и, 

дабоме, „мењајући“ климу, озонски омотач, расипнички користећи неживи, биљни и 

животињски свет за сопствено благостање, труло богаћење и уживање. А и разумни 

свет, особито млад и леп, изнео се „на добош“ зарад истих тих циљева. Опирући се на 

безочност, окрутност, војну силу, западно друштво и у његовој средини израсла 

олигархијска мафија уобразише да су неприкосновени господари не само земаљског 

света, него и Васионе. 

Но, је ли „хомо сапиенс" толико свесилан и да ли заиста зна скоро све о себи 

вољеном, о планети Зељи, о ближем и даљем свемиру? Од давних времена наука је 

тврдила да смо једина разумна бића у свој Васиони. Али 2013. године свет облете вест: 

амерички свемирски телескоп „Кеплер“ је довео у шкрипац водеће астрономе Земље 

„саопштивши“ податак да је у најмању руку 22 посто звезда у нашој галаксији 

Млечном путу слично нашем Сунцу и има око себе планете земаљског типа. Већи део 

тих планета улази у такозвану настањиву зону. Тврдити у таквим условима да смо 

једини и изузетни било би просто глупо. 

 
Мени, аутору, чини се да што више спознајемо на научно-информативном плану, то 

више нараста проблем око нашег „знања“. Што човек успешније осваја морске дубине, 

свемир, ископава из земље историјске артефакте, истражује ДНК и др., то пред њим 

ничу озбиљнији научни изазови. Зато што је он, човек, већ одавно зомбиран „научним“ 



 

 

знањима, религијом, митовима и легендама. А иза свега тога стоје „велика“ имена, чије 

оповргавање је каткад једнако научном, политичком или верском самоубиству. Не 

знајући да објасни многа „открића“ и артефакте који се не уклапају у систем већ 

постојећих знања или их пак оповргавају, „разумно-властан“ човек такве скрива у тајне 

и строго поверљиве архиве. Да се не би појавиле никакве и ни код кога сумње у 

истинитост раније утврђеног. Са тим се срећемо у овој књизи. Но, и обична 

свакодневица нам такође приређује много „неразумног“, необјашњивог у систему 

пређашњих знања. Дакле, разумни човек у области спознаје негде поступа неразумно. 

У то се можемо готово свакодневно уверити, слушајући и читајући о открићима 

истраживача, новинара, археолога, уфолога или једноставно пажљивих посматрача. 

Израста бедем чињеница и сведочанстава које савремена наука није у стању објаснити, 

али које се очитавају, бележе и постоје у стварности. Езотерија, екстрасенси, летећи 

тањири, загонетне природне појаве и штошта друго што се не уклапа у 

општеприхваћени систем знања остају, по правилу, иза зида ћутања академских 

кругова. Трезвени људи их опажају, осећају, виде резултате деловања, неки научници 

покушавају да их истраже и објасне са становишта ине разине знања од оне која 

преовлађује у класичној науци. Али таквих је засад неколицина, и они су у односу на 

научнике који се придржавају устаљених материјалистичких приступа науци у 

очигледној мањини. И наравно, кад се размишља о суштини нашег земаљског 

битисања, на површину излазе све нова и нова питања, на која ће научној заједници 

ваљати да раније или касније дадне исцрпне одговоре. На пример, какво је то биће 

човек, и зашто, с каквом улогом се он појавио на планети Земљи, у чему је његово 

предодређење, у чему је уопште смисао човековог живота? 

У свету најтананијег склада, каквим се милионима година указује наша планета, где 

је све узајамно повезано, уравнотежено, где се ништа случајно, издвојено од свеопштег 

тока развоја не јавља, одједном се појављује створење кардинално различито од раније 

постојећих јединки, способно да мисли, гради далекосежне идеје и логичке схеме, 

прорачунава своје потезе на много корака унапред, говори на разним језицима, да се 

мислима и делима отрше изван предела своје средине обитавања. И још: да предвиђа 

будућност, види прошлост, предсказује судбину људи и читавог човечанства, обладава 

разумом, душом, савешћу, великом љубављу, умећем обоживања природе, опевања и 

стварања лепоте што није дато и несвојствено је свему другом живом на Земљи. А у 

исто време да очитује велико зло, мржњу, подлост, полет у бесциљном уништавању 

милиона себи сличних, рушењу средине свог обитавања, свесном лишавању сопствене 

будућности што се такође не запажа у биљном и животињском свету. Откуда и зашто 

је на планету, где складно битисаху нежива природа, биљни и животињски свет, 

придодата таква „двојственост“, која далеко превазилази све постојеће како по степену 

развитка, мишљења, разуму, тако и по непромишљености свог владања? Ма ко да је 

донео човека на Земљу друга цивилизација, врховни космички разум, Апсолут, Господ 

Бог, ко год то био али он се појавио с одређеним (задатим) циљем, улогом (задатком) и 

био је обдарен одговарајућим потенцијалом могућности. Друго није могло бити, јер све 

живо на Земљи има своју задатост, смисао постојања, испуњава своју функционалну 

обавезу, решава конкретне задатке. 

Ничег сувишног у природи не бива, или је барем таква случајност, која омета 

природни склад, недуговечна. Свака биљка, свака бубица у систему општепланетарног 

живота обавља свој конкретни задатак. А уза све то, нераскидиво је везана с 

космичким појавама, танано реагује на промене у околној средини, у небеској сфери... 

Милиони људи, међу њима и аутор, неједном су посматрали како неке биљке затварају 

своје цветове уочи наступања мрака или приближавања невремена. И обратно, 

расклапају их са свитањем или проласком олује. Слично понашање запажа се код 



 

 

кукаца и већине животиња. Као малолетно дете, које се родило и тада живело у 

Киргизији, 1947. године сам за сав живот запамтио жалобно, вишегласно завијање паса 

у читавој околини. Након пар часова десио се разорни ашхабадски земљотрес. Но, 

већина становника околине, рачунајући и моје родитеље, чувши псеће туљење, изашли 

су из кућа на улицу и изнели децу, а којеко и највредније од имовине. Пси су се 

(мислим не само они) показали далеко упућенији него сеизмичке станице и учени 

стручњаци. То јест, биљни и животињски свет живе у теснијој повезаности с 

„неживом“ природом, с окоземаљском средином обитавања, него човек. Можда у 

једном енергоинформационом систему, можда у општем систему тананог света. И 

преко тих система, у које човек због нечег није укључен, све живо на планети (осим 

„хомо сапиенса“) добија упозоравајућу информацију. Односно ми смо, поштовани 

читаоци, на земаљском пространству изопштеници ако нам нису допуштена знања која 

су доступна биљкама и животињама. Овде се такође има над чим замислити: по свој 

прилици, човек се сам, по својој сопственој вољи удаљио од природе, пожелео да 

влада њом, нарушио њене законе, претворио средину свог обитавања у извор 

прекомерииж шрихода, задовољстава и ратова. Но, мајка природа није 

обитавалиште само човеку, него свему живом на планети Земљи, и тежи одржавању 

потенцијала неопходног за опстанак свих врста биљног и животињског света. То је 

њена главна улога. Уз то ми, људи, не треба да заборавимо како смо пред природним 

стихијама немоћни. И ако човек постане препрека природи на путу испуњавања њеног 

предназначења, њене хармоније уклониће га са свог пута. Она је неизмерно јача од нас, 

али човек се просто узохолио и оплићао умом, уобразио да је надбиће, господар свега 

што га окружује. Уплиће се у природне токове не схватајући њихову дубину и 

међуповезаност, кида танке нити које сједињују све елементе планете Земље у једну 

целину. И све то човек чини зарад личних себичних интереса, зарад сопственог „Ја“. 

Природа ће све вратити у стање склада и поставити узохољену децу на место. Ми 

можда већ запажамо и осећамо на себи почетак тог процеса. Али вратимо се на почетак 

и узроке појаве „сапиенса" на нашој планети. Поразмислимо на ову тему, пошто 

човечанство за сву, прилично спорну историју свог постојања, јасан одговор није 

нашло. Тачније, одговора је мноштво. 

Различита објашњења слажу се само у једном: с појавом „хомо сапиенса“ је почела 

нова етапа у стварању света. Света, у коме је почео присуствовати (или се поново 

вратио) разум. Замишља се да је рани (првобитни) „хомо сапиенс“ био потпуно 

другачији, те да је одговарао свом земаљском предназначењу. Иначе Хермес 

Трисмегистос не би написао да „чудо велико јесте човек“. Ни Данте га не би уздизао до 

Божанских начела. Он се једноставно у једном историјском тренутку почео изрођавати. 

Можда се његова бит из основа изменила после васељенског догађаја (пад метеорита, 

потоп, обледењивање и др.). Или је, пак, природи постао сасвим бескористан. 

О правој суштини и предодређености човека говорили су мислиоци хуманизма, 

фантазирали или се опомињали идеалног људског друштва Платон, Сократ и њихови 

следбеници Сен Симон, Бабеф, Овен, Томазо Кампанела („Град Сунца“), Томас Мор 

(,,Утопија“). Идеје хуманизма и социјалне правде грађене су на божанској суштини 

природе и човека. Одређења хуманиста: „човек који се приближава Богу“, „човек као 

велико чудо мора имати исту слободу као и сам Бог“, „неограничене могућности 

човека“ створила су икону (религију) човекобожја, она се нису спојила са становиштем 

хришћанске религије у њеном западном тумачењу, те, природно, нису развијена, 

тачније, потиснута су. У историјском раздобљу ХIV-ХVII века образована је наука као 

систем знања о свету и човеку, ослоњена на способности самог човека да спознаје свет. 

Али, већ у ХVII-ХVIII веку је у Европи почело преовладавати научно-механистичко 

поимање суштине природе и човека. Међутим, главна питања о неопходности човека, о 



 

 

његовој задатој битности остају без одговора. 

Чак и само рађање живота је смејурија, како у „научном озрачју“, тако и у људском 

друштву. Научници материјалисти у својим концепцијама тврде како је рађање живота 

у Васиони и на Земљи започело с појавом вештаства, такозване згуснуте материје. А 

материја се појавила као резултат Великог праска. Праска „праматерије“, сажете до 

стања „апсолутне тачке“. Вртоглавица се може добити од такве „научне“ хипотезе. Па 

ипак је нејасно ко је и шта распрснуо, а онда играо бесконачну „тавлу“ док се 

савршено случајно није образовао систем Васионе, у чији састав је случајно ушао и 

наш Сунчев систем, а у њему планета по имену Земља. А затим је исто случајно 

изникао на планети живот, или га је неко случајно занео споља. Како се он, живот, 

појавио у том „споља“ не објашњавају, али захтевају да се у то верује. Уопште, саме 

случајности, а у таквим околностима никаква задатост, никакве претпоставке 

сврсисходности човека на планети Земљи нема: он је настао случајно, од мајмуна. А 

каква је његова одговорност? Па и његовог изданка такође. Религије на заметање 

живота и стварање човека гледају кудикамо једноставније: постоји Бог, он све види, 

све чује, за све мисли и чини све што треба. Међутим, ни у религијским теоријама и 

догматима се не очитава јасна задатост, функционално предодређење човека, његова 

планетарна одговорност пред животном средином (ако је најразумнији). Постоје нека 

правила понашања, постоји понегде одговорност пред Богом, али не више од тога. Али 

зато су права човека у односу на природу и млађе по разуму огромна: господарење над 

свим, пошто је он раб Божји, или чак намесник Бога на земљи. То јест, све врши у име 

Господа. И те надлежности човек је измислио и присвојио за себе вољеног, стално 

домишљајући (као у хришћанству, али не искључиво), усавршавајући догмате верских 

основа, оправдавајући своје поступке, рехабилитујући себе пред Саздатељем. Па још 

вршењем покајања отпуштењем грехова себи сличнима. И дан-данас којегде су на 

снази црквена ограничења на знања, прогони научника. У историји се памте 

погубљења Платонових следбеника, философа Сопатера Апамејског (330.) и Максима 

Ефеског (377.), црквом нахушкано растрзање философа, математичара и астронома 

Хипатије Александријске (415.), спаљивање Ђордана Бруна на ломачи (1600.), осуда 

Галилеа Галилеја, подвргавање прогонима Николе Коперника итд. А колико је 

мислилаца предато анатеми, одлучено од цркве. У Ватикану је одвајкада, столећима 

састављан и попуњаван „Индекс забрањених књига“. Религија је дала свој „допринос“ 

научном спознавању свемира кочењем мисаоног процеса човечанства. Наука је 

узвраћала на исти начин, пробијањем религијске блокаде, раскринкавањем 

свештенослужитеља и њихових дела. И измишљањем противних варијанти „постања“ 

Васионе и живота на Земљи. Можда је противницима цркве и био постављен задатак да 

измисле хипотезу о „постању“ различиту од црквене. Зато се и појавила теорија 

еволуције Ч. Дарвина, а затим била измишљена и верзија „заметања“ живота из неживе 

материје. Ипак, све лабораторије света које су радиле на „стварању“ објективних 

доказа те верзије, биле су принуђене да признају свој крах: сви покушаји да се 

лабораторијским путем из неорганске твари добије органска, показали су се 

безуспешним. Откриће ДНК је уопште оповргло теорију „случајности“: у сваки 

молекул ДНК је заложен такав обим информација, да је за случајан постанак живота 

„тавла“, односно променљива потрага морала трајати милијарде пута дуже него што 

постоји сама Васиона. Исто је и са „случајним“ рађањем ћелије: случајност 

(вероватност) је овде такође равна нули. Допала ми се својом очигледношћу, поводом 

теорије случајног настанка живота и ћелије, изјава британског астронома и 

математичара Ф. Хојла: „То се може упоредити са гомилом вихором разнесеног 

метала, која се затим склопила у Боинг 747“5. Тако да све иначице о настанку живота, 

Васионе и човека, како религиозне, тако и научне, рођене у доба процвата хришћанства 



 

 

и у доба победе материјализма не налазе своју потврду, ни материјалистичку, ни 

божанску. 

У доцнијим вековима појавила се теорија о присуству још једне животвореће 

супстанције (етра), прожимајуће све живо. И овде су се научни материјализам и 

религија, изгледа, објединили у спознавању процеса свемира, смисла и улоге човека и 

свега живог на Земљи. Појавиле су се хипотезе и теорије о међусобном утицају двају 

супстанција и могућности узајамног енергетичког прелажења фине материје у чврсту и 

обратно. Било је чак покушаја да се разоткрију технологије таквих преображаја (кроз 

осам ступњева). Међутим, у XX веку је изнова победио материјализам и „етарска“ 

теорија је била покопана, пошто се фина материја и процес њеног претварања у чврсту 

(као и обратно) нису подавали физичким мерењима. А ни до присног међусобног 

разумевања религије и науке није дошло, у чему делимично има и кривице религије: 

она је (све конфесије) изгубила динамику спознавања тананих светова, научног 

истраживања религиозних изворишта и стања човека. Конзервативно-примитивни 

приступ „све је од Бога“ није допринео ауторитету религијских установа, није 

подстакао материјалистичку науку на заједничко деловање. Религија и наука су поново 

постале противнице једна другој. Продор човека у свемирско пространство још више је 

пољуљао положаје хришћанске цркве и других религија. Најактуелније питање 

верника првим совјетским астронаутима било је: видесте ли Бога? Наравно, 

хришћанство, ислам, будизам, јудаизам имају своје умне главе, своје дубоке 

истраживаче. Таквим у православљу сматрам владику Питирима, митрополита 

Волоколамског и Јурјевског, с којим ме Господ удостојио да будем у пријатељству 

многе године. Сећам се, кад му се похвалих да сам одбранио докторску дисертацију из 

геополитике и уручио му своју монографију „Русија и свет у новом тисућлећу“, он је 

то примио са нескривеним занимањем. А када смо после неког времена почели 

претресати моја „открића“, био сам и задивљен, а понегде и посрамљен: владика је 

одлично познавао предмет мог истраживања, и кудикамо раније, и кудикамо дубље. 

Без икаквих докторских дисертација! Међутим, далеко од тога да су сва своја знања 

светли религиозни умови могли преносити својој пастви. Јер, и њих су могли предати 

анатеми. 

Дакле, ни наука ни религија не дају јасан одговор на питање: зашто је човек донет 

на нашу планету? Као ни на друго питање од кога је задат (чији је пројекат) и на који 

начин (каквим технологијама) је створен „хомо сапиенс“? Ни научно објашњење 

(случајно), ни религиозно (усхтеде и створи га) не могу задовољити радознали ум. А 

све друго, утолико пре метафизичко, сложно одбацују и наука (лажна наука) и религија 

(од лукавога), јер „све је од Бога“. Велики Л. Н. Толстој писаше: „Неки Бог, чудноват, 

горопадан, получовек-получудовиште, из хира створи свет какав му се прохте, и човека 

како му се прохте, све говорећи како је добро. Али све испаде веома лоше. Човек 

допаде проклетства са целим својим потомством“. Наравно да Бог није такав тако 

примитивним су га насликали врло примитивни и себични људи. Тек, од суштине 

одговора на питање шта је Бог и шта је човек зависи много, ако не све у судбини 

човечанства. Како се чини, одговор мора бити научно-религиозним и јединственим. А 

могућно је да ће истина лежати између науке и религије, негде у области метафизичких 

знања, али обавезно у савезу материјалног и духовног. 



 

 

НАУКА СЕ ПРИКРАДА БОГУ И ЧОВЕКУ 

 

Без познавања Бога не може се имати веродостојно знање ни о чему. 

Рене Декарт 

Односи религије и науке у свим временима су били сложени. Мада и једна и друга 

решавају суштински заједнички задатак, оне су као два крила једне птице одржавају 

човечанство у лету (развитку), подржавају његов опстанак. Наука покреће развој 

човека и као личности, и као заједнице у целини, она поседује начело напретка у 

спознавању и материјално-техничком усавршавању људског битисања, путем открића 

омогућује продоре у развоју. Али, у исто време се научна достигнућа једних сместа 

користе на штету других, војници одмах теже да достигнута научна знања примене у 

војној вештини. Оружје за масовно уништење је управо очигледни пример злочиначке 

примене научних открића против целог човечанства. И живо научно истраживање све 

ужаснијих врста оружја непрекидно траје. Данас је већ присутно коришћење научних 

знања о климатским процесима као оружје за масовно уништење, када се утицајем на 

обичне природне појаве може изазвати суша или, напротив, кише и цунами. Научили 

се „разумни“ људи поражавању свести великих маса сличних себи, зомбирајући их за 

одређене рушилачке поступке. Почетком XXI века Сједињене Америчке Државе и 

транснационална олигархијска дружина су искористиле природни ток глобализације за 

организовање глобалног управљања људском цивилизацијом у корист светске 

превласти „одабраних“ и „цивилизоване“ пљачке свих народа света. Тако да наука није 

само чинилац напретка и развоја, него и фактор опасности, који угрожава све живо на 

земљи и, у најмању руку, оближњи космос, онда када се научна достигнућа користе 

неразумно. Можда су и у праву оне силе што скривају од човека знања, позната на 

планети десетинама и стотинама тисућа година уназад. Замислимо на тренутак да су 

научници овладали знањима и технологијама можданих процеса, научили управљати 

образовањем мисли човека, користити мисаону енергију. Убеђен сам да би та знања 

сместа била окренута против разумног човека, па бисмо се срели с новим оружјем за 

масовно уништавање. Истанчанијим и делотворнијим у сравњењу с постојећим. 

Религија је конзервативнија, често иступа као задржавајућа сила за опаке намере 

људи, нарочито политичара, позива на опрезан однос према продорима научника. Ио, 

истовремено религија представља хранитељку знања и опита претходних покољења. 

Она влада неким вишим знањима, што се по правилу пројављују у пророчанствима и 

предсказањима, а њих поједини владари и научници пажљиво ослушкују, пошто се она 

често потврђују праксом. Осим тога, религија (са становишта Бога) објашњава оно што 

наука у датом тренутку не може. Међутим, када појаве, догађаје и чињенице не могу 

објаснити ни наука ни религија, када и једна и друга тврде да то не може бити, а оно је 

пројављено у чињеницама, у први план иступа нешто треће: метафизика, астрологија, 

паганска знања, знања древних цивилизација, екстрасензорика и остало. Тада добијамо 

солидаран одречан став и са стране науке и са стране религије. Узгред, у науци, као и у 

религији, такође је присутан систем допуштања, прихватаних на веру: у религији је то, 

дабоме, безусловна вера у Бога; у науци вера у систем аксиоматике. И најзад, у погледу 

човековог бића наука и истинска религија раде заједнички посао: наука учи, обогаћује 

знањима; религија васпитава, можда и задржава „хомо сапиенса“ у оквирима неке 

матрице, човеку дате у тренутку његовог стварања. 

Дакле, у XX веку чврста материја победила је фину. А управо је та супстанција, 

према општем мишљењу научника материјалиста, еволуирајући милијардама година, 

довела на крају крајева до појаве разумног бића. Ипак, притом нисмо добили одговор 

на питање о појави самог нематеријалног разума свести, осећања, интелектуалних 

надспособности итд. Чисто физичко-биолошки развој материје, уз стицај одређених 



 

 

повољних услова, сасвим је могућан и научно је доказан. Мењање околне животне 

средине, утицај космофизичких процеса неизбежно повлаче и преобличавање свега 

живог на Земљи. Па и сами живи светови се мењају током саморазвоја. То и јесте 

еволуција. Црква поводом тога нема примедбе, јер „све је у рукама Божјим“. И на ту 

тему су написане тисуће књига, одбрањене тисуће дисертација. Истина, нема 

јединственог мишљења у научној среди о настанку самог живота на нашој 

планети, о прапочетку заметања живота. Овде је такође мноштво верзија. Ипак, 

материјалистичка наука не може појмити саму себе и одговорити на просто питање: 

„Шта је човек?“ И даље: „Шта је инструментаријум нашега мишљења, анализа, 

научних закључака?“ „Шта је мозак човека и свих живих створења, његове функције, 

принципи рада, динамика његовог развоја, шта су изненадно озарење, свест, интуиција, 

воља, дух, изворишта чистих помисли и неморалности, милосрђа и окрутности" код 

строгих материјалиста ова питања остају без одговора. 

Направићемо ограду, како би појаснили однос аутора према појмовима 

материјализма, идеализма и атеизма у науци. Почнимо с атеизмом. То је, истину 

говорећи, одрицање Бога, божанске промисли, сваке религије као такве. Атеисти 

једноставно исмевају људе верујуће у натприродне силе, у надразум. Материјалисти од 

науке у основу спознавања света, околне средине полажу физичке законе, измериве 

доказе. Али већина научника, укључујући физичаре, не пориче присуство надразума 

или Бога, многи су искрени верници, посећују храмове, црквене службе. Па ипак 

физичари, и не само они, исповедају првотност материје у односу на свест, дух. 

 Енплони Флу 
Идеалисти, напротив, првотном сматрају свест, јер свест одређује биће, свест 

Најпознатији светски атеиста можс стварати и мењати материјални свет. 

Свештенослужитељи свих вероисповести тврде како је све од Бога Он је саздатељ 

свега постојећег на Земљи, хранитељ свега живог, Он је господар свих људских 

судбина. Последњих година (почетак XXI века) све већи број прилично познатих 

научника долази до сензационалних закључака о постојању надразума, именованог 

Богом. 2004. је у интернету букнуло саопштење да се светски познати истраживач 

Ентони Флу одрекао атеизма и признао постојање Творца. Своје „одречење“ 80-

годишњи научник је прокоментарисао на следећи начин: „Биолошко истраживање 

ДНК је показало да је за настанак живота потребан заиста невероватан спој мноштва 

различитих чинилаца, а то несумњиво доводи до закључка о учешћу у свему томе 

онога ко је способан да ствара. Постојеће чињенице убедиле су ме у апсурдност 

теорије која тврди како је први живи организам произашао од неживе твари, а затим се 

путем еволуције преобразио у створа необичне сложености“1. Нобеловски добитник 

Френсис Крик, један од првих описивача молекула ДНК, такође иде путем свога колеге 

Ентонија Флуа, тврдећи: „У свету знања, која су данас доступна, једини закључак до 

кога може доћи непристрасно мислећи човек јесте признавање чињенице да живот 

представља резултат неког чудесног стварања. Како се иначе може објаснити 

задивљујуће тачно узајамно дејствовање огромне количине чинилаца, неопходних за 

                                            
1 ћар8://\у\у\у.ћа1кап8.кр.га/с1а11у/26111/3007042/?8ћаге.1аг§е{. М=689289&8ћаге.1аг§е1.с1а85=4 



 

 

његово рађање и развитак“. Може се навести још на десетине сличних разлога у 

подршку верзије о постојању надразума, о баш његовом стварању живота у Васиони и 

на Земљи. Али, наведимо противразлоге материјалиста и такође нобеловског 

добитника В. Гинзбурга: „Научна мисао и вера у Бога су савршено неспојиви уколико 

се Бог повлачи у својству „објашњења“ неких процеса или појава. Порекло живота, 

еволуција Васионе, па и сваки други природно-научни проблем јесу предмети научног 

проучавања, и корак по корак ми о њима сазнајемо све више и више. Увлачити овде 

Бога, рекавши, на пример, да је Бог створио жива бића значи капитулирати, одрећи се 

од научног приступа питању о пореклу и еволуцији живих организама“. Ето како су 

потпуно супротни ставови нобеловских добитника. 

Но, вреди ли присталицама двају приступа у покушајима установљавања истине о 

пореклу живота и човека „до последњег даха“ остајати при своме? Постоји трећа 

могућност, и њу предлаже не мање именити истраживач Френсис Колинс, писац низа 

научно-публицистичких бестселера, од којих је највећу прашину дигао „Доказ Бога“. 

Ево његовог размишљања: „Између вере и науке нема противуречја... Бог управља 

свемирским процесима, али на тако фине начине да су они неуловљиви за савремене 

научнике тврди Колинс. У том смислу наука отвара врата за разумевање божанског 

утицаја без побијања закона природе које поседујемо. По мени, врло разуман излаз је 

функционално разграничење Бога и човека, што требује обједињавање напора науке и 

религије у установљавању истине о пореклу живота и суштини свемира“. 

Али најпре је неопходно зближавање у методологији и начелима истраживања. 

Световној науци је нужно да од аксиоматских стајалишта стигне до осмишљавања 

Библије и појаве Христа (Буде, Мухамеда, Мојсија). Религиозним делатницима се ваља 

удаљити од примитивног тумачења устајалих дбгми и канбна и, узимајући у обзир 

(макар не у свему) мишљење учених материјалиста, трагати за научним објашњењем 

(на тако фине начине по Колинсу) тих истих догми. Па и поимати суштину Бога, а не 

само понављати да Бог јесте Бог. То јест неопходно је латити се некаквог заједничког 

научноистраживачког рада са циљем проналажења источника постанка разума. И то не 

само у земаљском пространству. И онда ћемо се моћи приближити одговору на 

питање: у чему је смисао појаве „хомо сапиенса" на планети Земљи. А можда се 

коначно одрекнемо и од постулата о својој изузетности, утолико пре у размерама целе 

Васионе. 

Када говоримо о материјалистичком приступу науке проблему и опредељујемо то 

као атеизам, то није сасвим тачно. О божанском начелу у спознавању света писали су 

најчувенији научници материјалисти, почев од Н. Коперника. Они су веровали у Бога, 

молили се, посећивали храмове. Међу њима су Г. Галилеј, И. Њутн, Ј. Кеплер, Р. Бојл, 

В. Хајзенберг, Б. Франсис, А. Ампер, М. Фарадеј, Џ. Џул, А. Ајнштајн и многи, многи 

други. Међу њима су и наши М. В. Ломоносов, Н. И. Пирошв, И. П. Павлов, Д. И. 

Мендељејев и др. У совјетском периоду руске историје материјалистички атеизам је 

преовлађивао у русијској науци, али то не значи да се научни свет није замишљао пред 

надразумом, вишим силама, Богом. Да, било је сумњи у постојање те супстанције о 

којој се у црквама говорило догматично. Говорити отворено о постојању Бога, или чак 

иног надразума који се „не може опипати“ било је рђав признак. Тим пре о првотности 

не материје, већ свести, макар и више него што је човечја. Та и сам ЈТењин је, 

одговарајући на главно питање философије, извео да је материја првотна, а свест 

другостепена (притом није објашњавано шта је то свест). Томе се није смело 

противречити, утолико пре ако сте комуниста. Али, не замишљати се пред тајнама 

непознаног такође је било немогуће. О томе је, по мени, занимљиво казао А. Д. 

Сахаров: „У дубини душе, ја не знам какав је мој став у самој ствари. Не верујем ни у 

какве догмате, не свиђају ми се званичне цркве. Истовремено, ја не могу себи 



 

 

представити Васиону и људски живот без неког осмишљеног начела, без источника 

„духовне“ топлине што лежи ван материје и њених закона. Такво се осећање вероватно 

може назвати религиозним“2. 

Западни истраживачи су били отворенији, али ни они у научним расправама нису 

тежили да се позивају на Бога; по правилу, отворено су говорили о постојању 

божанског начела у другој половини свог живота или ближе заласку, кад је њихово име 

већ било стечено и ушло летописе науке. Навешћу неке исказе великана. 

А. Ајнштајн: „Може се с увереношћу рећи да доктрина личног Бога, који управља 

збивањима у природи, никада не може бити оповргнута науком... Ја верујем у 

Спинозиног Бога, који пројављује себе у законитој хармонији Васионе, али не у Бога 

који се бави судбинама и поступцима људи. Никада нисам срео мислећег човека који 

не би веровао у Бога“3. 

М. Планк: „И религији и природним наукама је потребна вера у Бога; притом за 

религију Бог стоји на почетку сваког размишљања, а за природне науке на крају... 

Проучавао сам атом и могу рећи: нема материје саме по себи. Сва материја се појавила 

и постоји само благодарећи сили која покреће честице и одржава их у виду 

најмајушнијег сунчевог система атома... но, пошто у читавој Васиони нема ни разумне, 

ни вечне енергије, то нам ваља претпоставити да иза те енергије стоји Дух који 

поседује разум и свест. Тај Дух је праузрок читаве материје... 

Ја свест сматрам првобитном. Материју разматрам као извод од свести“4. 

Е. Хјуиш, енглески физичар, добитник Нобелове награде: „Мени се чини 

бесмисленом мисао да су васиона и наше постојање тек случајност космичких размера, 

и да је живот никао у исходу збрканих физичких процеса просто јер су се за то 

створили повољни услови. Као хришћанин, ја почињем схватати смисао живота 

благодарећи вери у Творца, Чија природа се донекле открила у Човеку, рођеном пре 

2000 година... Сматрам да су нам наука и религија потребни да бисмо схватили наше 

место у Васиони“5 6. 

Истине ради подвући ћемо да се и на крају XX, и на почетку XXI века, без обзира 

на прелом епоха, крах великих идеја и уништавање науке, долазак на власт последњих 

ниткбва и глупака све већи број русијских научника заноси горе описаним идејама. 

Наравно, изван оквира научно-планског рада, такорећи иницијативним путем. При 

чему се појављују доста озбиљни радови, како у Русији, тако и у иностранству. Аутору 

је од свих теорија и концепција које образлажу појаву човека на Земљи најближе 

научно становиште редовног члана Академије за геополитичке проблеме, доктора 

техничких наука, познатог нуклеарног физичара И. Н. Острецова: „Сваки облик 

живота изван разума је смртан... разум је способан савлађивати условности 

материјалистичког битисања, и стога не постоје границе његовом развоју и 

усавршавању... Разум ће достићи стање у коме ће одређивати сва својства 

материјалног света који ће он створити ради своГопстанка и даљег развитка“п. 

Занимљива је теза чувеног мислиоца нашег доба, писца Александра Проханова, о 

томе да се човек на Земљи појавио ради преодолевања смрти на планети. Односно, уза 

сав природни склад, заснован на материјалистичким законима, нашој планети је 

недостајао разум индивидуални и колективни. „Изван разума тврди Острецов стрела 
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времена води само ка смрти. Развој света испуњеног разумом је безГраничан“7. 
Противречности с А. Прохановим код научника нема. Дакле, Земљи је недостајао 

разум. Питање је по свој прилици стајало овако: или полагана смрт, или развој кроз 

увођење разумног бића на планети Земљи. Можемо посматрати како ритмично „ради“ 

природа, како протиче вечно кружење у природи ради одржавања и настављања 

живота. Али ни природни „компјутер“ не излази на крај са својим обавезама одржати 

склад и услед нелогичних уплитања, како унутар логике природних токова, тако и 

спољашњег деловања. На пример, са стране Сунца (температурне, електромагнетне, 

„олујне“ и друге неправилности), са стране Месеца (месечеве мене, плима, осека итд.), 

па чак и далеких планета. А метеоритне кише, астеродини појасеви, лутајућа небеска 

тела итд? Природа са њеним веома савршеним законима ни издалека увек не излази на 

крај с могућним катаклизмама како земаљског, тако и ванземаљског порекла. Њен 

сустав делује у оквирима строге рационалности и не може одговорити на искрсле 

ирационалне изазове. Она је строго затворена и циклична. Теорија еволуције Ч. 

Дарвина (закон прилагођавања условима животне средине) у делу о превраћању 

мајмуна у човека као прво не даје одговор на питање: када и зашто се појавила 

неопходност за разумним бићем на планети? Као друго сваким даном губи своју 

убедљивост у склопу археолошких открића, резултата истраживања свемира, 

природних аномалија итсл. (али о томе мало касније). Она се појавила на свету кад је 

коначно победио материјализам у науци, па беше потребно све природне, космичке и 

остале појаве образлагати једино с тачке гледишта материјалистичког природословља, 

и притом објаснити са становишта у датом тренутку достигнутог степена знања. 

Покушаји да се нешто објасни изласком из оквира „достигнутог материјализма“ 

сматрани су у најбољем случају шарлатанством, лажном науком, мистицизмом итсл. 

Као што се инквизиција својевремено борила с научним открићима, тако се и 

материјалистичка наука почела борити с оним што не подлеже физичком осећању и 

мерењу, с идеализмом, са духом. И ето, измислише процес еволутивног претварања 

мајмуна у човека. Сасвим је могућан физиолошки развој тог типа, његово 

прилагођавање менљивим условима природе то се дешава с многим врстама. Али 

мајмуни не поседују разум, духовна начела, говорне способности, па се, дакле, нема 

шта ни развијати. Да, постоји одређена телесна и физиолошка сличност мајмуна и 

човека, мајмун поседује зачетке интелекта. Но, интелекту, да би се развио у разум, 

телесни облик је готово небитан. Уз то, постоји мноштво врста што не уступају 

мајмунима „интелектом“, па их и превазилазе (делфини, па чак и пси, папагаји), које 

током еволуције не постадоше разумније, али човек запажа и друге способности код 

„млађе браће“, које су неразумљиве човеку. На пример, сеобе јата птица с континента 

на континент у добро провереним и тачно понављаним свакогодишњим правцима; 

делфини до делића секунде усаглашавају једновременост својих маневара у јату; мајка-

слоница читав живот у својој глави чува слику предела и тачно води млађе сроднике до 

појила, пашњака где је боравила десетинама година уназад. А каква је интуиција код 

многих, ако не код свих врста и подврста... На пример, код животиња и кукаца 

предосећај ближења природних катастрофа знатно превазилази техничке уређаје, 

створене од разумног човека. А то показује да је све у природи узајамно повезано у 

јединственом току. Али јединствени ток, у који су увучени најразноликији субјекти, 

мора имати јединствено информационо поље и управно средиште, или мрежну 

структуру, или и једно и друго истовремено. 

Узмимо као пример наступање пролећа. Сунашце пригрева, корење се обнавља, 

упија влагу из тла, и по стаблима растиња почиње кретање сока, буде се кукци, 
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животиње, пчеле шире крилашца. Све је спремно за цветање, опрашивање, настављање 

живота. И ниједан елемент тог сложеног система не прави привремен застој (успавати 

се може једино човек, зато што је он „разуман“ и себе не осећа увек утиснутим у 

природу). У сваком живинчету се, дакле, укључујући чак и најпримитивније биље, 

чува генетска база памћења и фино подешено устројство које у одређеном тренутку 

даје сигнал за ово или оно дејство. Не склапа ли нам се, читаоче, утисак, да све живо на 

Земљи живи и дејствује у оквирима јединственог система знања, интуиција, осећања, 

кодова, и користи неку јединствену базу података, неподређену човечанству? И та база 

чува информацију положену у њу задуго пре појаве „човека разумног“. Тај природно-

васиони разум знатно превазилази свеукупни разум читавог човечанства, и не само да 

се чува у неприкосновеној резерви, него се користи свакодневно и свакочасно у 

процесу одржавања и развоја живота. И човек се делатно служи тим „разумом“, 

истина, не свагда разумно. Може се утврдити да је све постојеће увезано у оквиру 

једног информационо-мисаоног поља Земље, ближњег и даљњег свемира. Такав је то 

глобални рачунар, чија логика управља органским животом и развојем. Но рачунар, 

као што нам је познато, ради по начелима рационалне логике исто тако живи и 

природа. Човек је, пак, субјект способан да ирационално и делује и мисли, ван 

материјалистичких закона, ван логике, и врши не еволуционе, већ револуционе 

продоре. Еурека и тачка! 

Дакле, некад, у давна времена, милионима година уназад (можда после погибије 

диносаура), зарад опстанка свега на планети и зарад развоја постао је неопходан разум. 

Може се претпоставити да управо када на планети Земљи животу поче грозити смрт, 

бејаше донет разум ради његовог очувања. Од кога и када друго је питање. Јасно је да 

није од мајмуна и није пре сто хиљада година, већ кудикамо раније, у најмању руку 

милионима година уназад. Материјалистичком науком су доказани периоди 

залеђивања планете, светски потопи, избијања вулкана која носе катастрофе глобалних 

размера и остале стихије. Али живот на Земљи је ипак опстајао, за разлику од Марса и 

других планета Сунчевог система. Опстајао је негде, макар испочетка у локализованој 

варијанти, на појединим тачкама Земље, благодарећи разуму, а не „логици“ стихије и 

случају. Разум је, значи, постојао од тренутка рађања живота на Земљи, а добио је 

моћан подстицај за развој унеколико доцније, по мери усложњавања услова 

живота и појаве човека разумног. Али никако не десетинама тисућа, него милионима 

година уназад. Осећам да ће археолози и антрополози приговорити: нема људских 

костију толике старине, нема писаних трагова. Чак ни на камену. 

Одговарам опречницима: а зашто све разумно мора бити дато баш у човечјем 

облику? Та, већ сада правећи човекоподобне роботе није обавезно уметати 

„микрочипове“ у мајмуноподобни уређај. Да, можда се човек у неком историјском 

тренутку показао као телесни облик најподеснији за извршавање задате улоге и, 

заправо, као физичко-биолошки објекат еволуирао на страну савременог људског 

облика. Али археолошки налази говоре и о другом облику древних људи. Тако легенде 

и артефакти сведоче о цивилизацији Атланта, који су имали различит од савременог 

човека облик, али су поседовали далеко већа знања и способности него ми људи XXI 

столећа. Притом о пореклу разума на Земљи, рађању људске расе, теоријама начелно 

другачијим него што је еволуциона, данас говоре не само рукописи тибетанских 

монаха, него и темељити научници онај исти М. Хејндел8, академик РАПН РФ А. Ј. 

Акимов9, Е. Р. Мулдашев10, тибетански лама и истраживач Л. Рампа16 и десетине 

других руских и иностраних научника. Већина таквих се држи верзије о пет раса 
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разумних бића, где је наша садашња тек пета, али далеко заостала за претходном 

лемуро-атлантском. Управо ти истраживачи, који су занети пручавањем верзије 

различите од верзије о мајмунском пореклу човека (почев од Платона), тврде: „Трећа 

раса Лемуријанаца била је највише развијена и савршено неналик савременом човеку. 

И телесно, и умно“. Они су истовремено живели у систему Тананог света и у систему 

природних услова. Магична моћ Лемура била је безгранична. „Треће око“ је вршило 

улогу уређаја који је скенирао најразноврсније информације, обрађивао (анализирао) 

исте, реаговао у случају нужде, у „онлајн“ режиму одржавао везу с космичким (вишим) 

разумом и себи сличнима. Уза све то, Лемуријанци су неговали Земљу, помагали 

природи да одржава склад и развија се. Таква се уопштена карактеристика „трећој 

раси“ раси великог разума може дати на основу манускрипта тибетанских монаха, 

сазнања добијених са тог истог Тибета, митова, легенди и истраживања са свих 

континената, укључујући Антарктик, који, без обзира на привидну мртву ледену 

пустошност, чува у себи не мање занимљива знања и артефакте но сви други 

континенти. И о томе ћемо поговорити у следећим поглављима. 

Атланти, који су сменили Лемуријанце, беху сличнији „хомо сапиенсу“ 

(одликујући се знатно вишим растом), али мање развијени у поређењу с 

Лемуријанцима. Ипак, заједничко битисање тих двају раса довело је до бурног развоја 

свега земаљског. После чега брзина „напретка“ поче да се успорава. Атланти се, по 

предањима, понеше сасвим неразумно предаше се раскоши, почеше водити бесмислене 

ратове, те на крају себе упропастише и уназадише развој читаве цивилизације. Платон 

управо у томе види узрок пропасти Атлантиде. Највиши разум је Атланте узео  за 

непотребне и опасне по планету и једноставно их се решио, пошто су, као прво, 

престали вршити намењену им улогу, а као друго, почели уносити несклад у велику 

хармонију природе. 

Цитираћу А. Ј. Акимова, нашег савременика: „На Земљи, када је настало 

вештаствено тело, појавиле се и почеле развијати очи, почеше кржљати функције 

„трећег ока . Другим речима, еволутивно смо губили способност опшшења с Вишим 

Бићима. Али на Земљи смо имали читава златна Тисућлећа кад људи још нису изгубили 

своје фантастичне способносши, па су још имали везу с Вишим Космичким Бићима, с 

Апсолушом. Човечанство је доста дуго живело у складу с околном средином 11. 

Ослањајући се на те не сасвим материјалистичке податке, може се претпоставити 

следећи закључак: појава првог разумног бића на Земљи била је изазвана потребама 

високог интелекта и разума. Али затим је раса Атланта, користећи виша знања и 

стичући све више и више својства савременог човека, губила с једне стране везу са 

Вишим силама, са друге обретавала друге одлике, несвојствене разумном бићу, о чему 

ћемо говорити ниже. 

Не уклапају се у савремене научне представе о еволуцији и лику човека 

сензационална открића последњег столећа. Свет је 2012. облетела вест да је код 

западног приобаља Јапана под водом откривен велелепан град, старости милион 

година. Још сензационалнија је допуна: град је пропао услед примене нуклеарног 

оружја. Но, то није појединачна чињеница. Индијски древни град Мохенџо-даро је 

такође страдао „због примене нуклеарног оружја“ и до данас истраживачи налазе 

отопљени гранит и камење, као и повишени степен радијације. Истина, тамо, за 

разлику од његовог јапанског сабрата, никаквих људских остатака није нађено: или су 

његови житељи благовремено напустили на пропаст осуђени град, или разумна бића 

која су подигла јединствени град имађаху облик потпуно различит од човечјег. Но, при 

свему томе, поседовали су већа знања и били не мање талентовани од нас. У 

староиндијском епу више пута се помиње оружје „јарче од хиљаду сунаца“, о летећим 

                                            
11 Акимов А. Е. Физика признает сверхразум СТР- 24-27. 



 

 

кочијама (виманима). 2007. су индијски научници пронашли кључ за текстове 

староиндијског списа „Виманика шастра“ и урадили њихов превод. Испоставило се да 

су текстови ништа друго до „правила ваздухопловства“, која описују технички склоп 

14 типова летећих апарата (вимана) и упутства за њихово коришћење. У описима 

„вимана“ постоје цртежи „летећих тањира“ и подаци да они могу не само лебдети у 

ваздуху, него и ронити у морске дубине и пловити под водом. 

Савремени ваздухопловни стручњаци су признали потпуну надмоћност древних 

ваздухопловних конструктора. ГТритом, те летеће направе беху не само средством 

пловидбе у ваздуху и под водом, него представљаху и страховито оружје. Описују се у 

староиндијским текстовима и страшнији видови војних средстава за уништавање: 

„сушхи“, који тренутно претвара противничке војнике у мумије; „андра“ (малтене 

амерички ХААРП) која „изазива преобилне кише и бујице воде што уништавају читаве 

народе“. А откриће остатака подводног моста између савремене Индије и Шри Ланке 

(Адамов мост) је уопште и најсмелије историчаре довело у шкрипац: његова старост 

процењује се на 1.200.000 година. И таквих артефаката је предоста, њихов број расте из 

дана у дан. Слична обавештења о земаљским или долетелим боговима, о њиховим 

натприродним моћима, често се срећу у митовима народа других континената. 

Случајно ли је то? Као допуну реченом, навешћу низ артефаката дуго времена чуваних 

у тајним совјетским архивама. 

 
 

Архишекшонски комилекс древних цивилизација у Јужној Америци (мапалево) 



 

 

 
Град Мачу Пикчу, у иреводу Сшари врх (Перу) 

 
Грасј Мачу Пикчу (камене грађевине) 



 

 

 
Хрст супца, Куско, Перу 

 

 
Писак (панорамни иоглед) 



 

 

Архишекшонски сиоменици древних цивилизација (ио Грађи „Аненербе“, Перу) 

(ортинални текст) 

  

 



 

 

1941. године су археолози Аненербе спровели истраживање града Мачу Пикчу 

(преводи се као „Стари врх“), откривеног јула 1911. године. Истраживање није било 

дубоко, некакви сензационални закључци нису уследили. Шта су Немци тражили на 

врху планине није познато, али то да су њихови археолози доспели тамо међу првим 

озбиљно организованим експедицијама је очевидно. 

Град се налази на 2.600 метара надморске висине и на 1.000 метара ниже него 

Куско. 

Обично се сматра да је тај град саздан као „свештено уточиште“ у XIV веку, а сто 

година доцније његови житељи тајанствено ишчезли. То не одговара стварности. У 

Х1У-ХУ веку у Мачу Пикчуу су заиста живела племена која су користила грађевине, 

преостале иза древних цивилизација. Током сто година она су се лагано изрођавала и 

умирала од неизлечивих венеричних болести. Сифилисом су били заражене све вође 

племена. 

Са детаљним проучавањем архитектуре изградње Мачу Пикчуа испоставља се да је 

град подизан на човеку неприступачној висоравни. Саобраћајнице и путеви су се 

појавили тек почетком XIX века. Шпански конквистадори нису могли допрети до Мачу 

Пикчуа, због чега град није био подвргнут вазалском разарању као други споменици 

древне архитектуре. Горски врх је испресецан вишеспратним темељима, применом 

технологија несвојственим савременом П-Ш архитектурном добу, тј. више од 850.000 

година уназад. Затим, изградња се дешавала у неколико етапа. Мегалитички темељи с 

исклесаним каменим платформама подигнути су отприлике пре 600.000 година, а 

камена оплата је урађена у периоду од пре 600 до 84 хиљаде година. Град је предвиђен 

као резервни мостобран за преживеле вође позног периода акадијске цивилизације 

Атланта, који су користили у градњи високе техно, логије. То је видно по 

карактеристичној шари при слагању. 

 
Архитектонски споменици древних цивилизација   

„Аненербе“, Перу (превод оритнала салеве стране) 



 

 

мегалитичких камених платформи, која се у длаку понавља у сачуваним платформама 

на Ускршњем и Тонгатапу острву у Тихом океану. 

Подизање грађевина изведено је с невероватном архитектонском тачношћу изван 

граница савремених могућности. Међу блоковима многих грађевина остављене су 

зазорне пукотине ради стварања сеизмичке стамености приликом земљотреса. У истом 

циљу зидови здања подизани су с малим нагибом и под косином. У својственом за 

указана архитектурна доба, у неимарству не беху коришћене икакве цементне и 

везивне смесе. Камени блокови и платформе, са зачуђујућом тачношћу исклесани од 

тврдих минерала држе једни друге на рачун сопствене тежине, а растојање између њих 

на саставима остварено је с микронском погрешивошћу. Већина камених конструкција 

обрађивана је након њиховог постављања  на места, применом нама непознате 

технологије.  
Архитектонски споменици древних цивилизација (по Грађи „Аненербе“, Перу 

(завршетак превода са претходне стране) 

 
Ољаншајшанбо 



 

 

 
Ољаншајшанбо (архишекшонски елеменши) 

  

 



 

 

 
  

Насеље Ољантајтанбо је изузетан споменик архитектуре древних цивилизација и 

смештен је на исклесаној каменој заравни, са испустом од око 100 метара, у 

планинском суставу, састављеном од сивог гранита, на надморској висини од око 3.500 

метара. Зидине комплекса укрепљене су с 50 мегалитичких камених конструкција 

тежине од око 100 тона свака и неколиким низовима угнутих зидова, обложених 

громадним блоковима ружичастог гранита. Наспрамна падина исклесана је у виду 

терасастих поља. 

Прихваћено је мишљење да споменик припада култури Инка, који су ту водили 

огорчене борбе са шпанским конквистадорима. Инке су ову предстражу користиле као 

недоступну тврђаву. Али, она је подигнута од старије културе, која је припадала 

толтечкој цивилизацији. Комплекс је изграђен у време II археолошког доба, пре око 

850.000 година. 

Најближи каменоломи ружичастог гранита смештени су на падини брда на око 200 

метара надморске висине. За савремену грађевинску технику превоз громадних 

гранитних блокова, тешких до 100 тона, по беспутицама одоздо навише, под углом од 

отприлике 60 степени, преко једне реке није могућ. На који начин је обављен пренос 

гранитних блокова, немогуће је објаснити. 

Из проучавања архитектонских особености комплекса излази да, осим 

мегалитичких камених конструкција, сличним на Ускршњем и Тонгатапу острву, 

постоје примитивне дозидане и надзидане грађевине са својственим за Инке зидањем 

ломљеног камена уз примену жбуке, која је направљена у каснијим временима. Инке су 

своје култне споменике дограђивали, као и Египћани, на сачуваним грађевинама 

древних цивилизација. 

Средишњи део архитектурног комплекса Ољантајтанбо, где су распоређене 

мегалитичке конструкције, имају трагове 

Ољаншајшанбо (подручје Кускоа, Перу) (превод оригинала са стране 50) 



 

 

разарања у виду хаотично разбацаних на врху и подножју брда огромних 

платформи и блокова далеко раније од времена кад су Инке ратовале са шпанским 

конквистадорима. пошто су остале неразрушене примитивније грађевине од ломљеног 

камена. Разорене делове мегалитичких конструкција покушавали су заменити новим, 

пошто на улицама уредно леже неколико брижљиво изабраних монолитних блокова на 

растојању већем од 100 метара од подножја брда. Мештани те блокове називају 

„посустали каменови“, држећи да древни градитељи нису имали времена завршити 

градњу комплекса. Карактер разбацаности блокова на врху брда више сведочи о 

разарању, неголи о незавршеној градњи. 

Код подножја брда су савршено сачувани многобројни трагови грађевинске технике 

за рад с тврдим рудама по нивоу неспојив са савременом техником... 

  

Ољантајтанбо (подручје Кускоа, Перу) (завршетак превода са претходне стране) 

Инке су ову предстражу користиле као недоступну тврђаву. Али, она је подигнута од 

старије културе, која је припадала 

 
Саксајуаман (камене зидине)   



 

 

толтечкој цивилизацији. Комплекс је изграђен у време II археолошког доба, пре око 

850.000 година. 

 
 

 

Саксајуаман 

 



 

 

 
Кенко (округ Куско) 

 

 

 
Кенко 



 

 

 
Тамбомачај 

 

 

 

 
Тиуанако, Боливија 



 

 

 



 

 

 
Геоглифи и полешно-слетне стазе на платоу Наска-Палпа (Перу) 

 

 
Наска-Палиа (Перу) 



 

 

 
Гшатиске камене Главе Олмека, у данашњем Мексику 



 

 

 
Долмени (Русија, Северни Кавказ) 

Молим читаоце за опроштај због лоших слика наведених примера. Притом обраћам 

пажњу да су многе грађевине, подигнуте пре 600 и више хиљада година, направљене 

до данас-дањи нама непознатим технологијама. Сличне грађевине истраживачи стално 

проналазе у разним деловима света. Међутим, крајем XX почетком XXI века 

историјске сензације нам доноси водена средина: све чешће налазе древне градове под 

водом. Тако су, осим поменутих, нашли остатке камених градова у близини Кубе и тај 

артефакт прогласили нађеном Атлантидом. У Кини су под водама језера Фусијанху на 

дубини 70-90 м нађене сачуване пирамиде и друге грађевине, чија је технологија 

градње, па још под водом, недокучива савременом човеку. Узгред, баш тамо, на 

подручју језера, од незапамћених времена су постојале легенде о људима што живе под 

водом и периодично излазе на копно. Сличне легенде постоје и у другим деловима 

света.  

 



 

 

 
Долмени (Евроиа) 



 

 

 
Древне грађевине Индије 

 

 
Долмени (Евроиа) 



 

 

А званична наука их сматра ничим више од измишљотине, простије одмахује се од 

таквих. 

Не заостаје са сензационалним открићима од страних земаља ни руска земља. Што 

такође захтева васпостављање историјске истине. Од Немаца написана историја Руске 

и Русије не издржава никакву критику, а истраживања М. В. Ломоносова и његових 

сабораца су на зачуђујући начин ишчезла без трага. Па испада како наша историја 

почиње са X веком, а до тог времена су Евроазијом лутала полудивља племена наших 

предака, док је Европа већ била цивилизована. Но, ево тек неколиких открића 

последњих година. На Јужном Уралу је откривена пећина, у којој су на стенама 

сачувани цртежи символизујући стварање живота и чија старост је 14.000 година. На 

јужном Уралу је исто пронађена древна опсерваторија, саграђена пре 6.000 година. При 

њеној изградњи кориштене су камене плоче тежине 10-17 тона свака. Како су људи тог 

доба разбијали, обрађивали, превозили и постављали плоче? А онда посматрали 

небеска светила. Тамо су такође пронађене топионичке пећи исте древности. Из 

хеликоптера су обележени дивовски (275 м) цртежи поплочани каменом. На 

приполарном Уралу копачи злата су пронашли спиралу (опругу) од волфрама; 

радиоугљеничком анализом је установљено да је њена старост 100.000 година. 

Лабораторијска истраживања су показала да је топљење метала вршено на температури 

од 3.000 Целзијусових степени. Намену тог детаља нису успели установити. Да 

поменем недавно откривени град Аркаим, који је такође довео присталице „немачке“ 

историје Русије у шкрипац. У близини градине открили су кочије старости 3.000 

година, што доводи у забуну многе „традиционалне“ историчаре. 

Амерички археолози, проучавајући музејске предмете у насељу Костјенки, 

Вороњешка област, дошли су до закључка да су се разумни људи овде насељавали у 

великим насеобинама (по 400-600 људи) 50-60.000 година уназад, да су ловили мамуте 

(или их припитомљавали), градили топла жилишта, бавили се  

 
Реконсшрукција града Аркаим 

занатима и знали рачун. Ископавања на Индијском полуострву су показала да се овде 

човек високоумном делатношћу бавио још 80.000 година уназад, а индијски 

истраживачи тврде како су њихови преци у Хиндустан дошли са севера. Подсетићемо 

да је тачно утврђено да су се први разумни Европљани у Европи појавили пре 39.000 

година. Додајмо реченом знамените соловјецке лавиринте, многобројне артефакте 

руског Севера. Имају се над чиме замислити писци новог уџбеника историје Русије. Па 

и уопште, неопходно је замислити се над вероватношћу не линијског, већ цикличног 

тока времена у историји. Другачије је тешко увезати у један историјски процес такву 

растуреност откривених култура и степена развоја „хомо сапиенса“. Далеком 

прошлошћу дужни су бавити се не само хуманистичари археолози и повесничари, него 

и стручњаци из других занимања, пре свега инжењери, физичари, кибернетичари. У 



 

 

Латинској Америци пронађену макетицу авиончића од злата, коју су пронашли 

археолози, археолози и историчари су спочетка примили као успелу играчку. А када су 

ваздухопловни конструктори направили природни узорак и испитали његова летачка 

својства, показало се да су древни људи добро знали законе аеродинамике, теорију 

конструисања летилица, умели правити одговарајуће слитине. А ево шта је открио наш 

савремени физичар-експериментатор Андреј Скљаров истражујући древне споменике 

архитектуре у Египту, Јужној и Средњој Америци, Јапану, Древној Малој Азији: „Неко 

је право из гранитног слоја планине изрезао уредне, равне грађевинске блокове као 

челичним сечивом од маслаца. При чему су места пресека, оставша од извађених 

блокова, до данас углачана. Без обзира на хиљаде прошавших година и неминовне 

процесе нагризања. Очигледно је да древни градитељи, изрезујући блокове из стене, 

нису брусили места вађења огромних блокова која су остајала, па је та изглачаност 

побочни резултат примене неке технике. Да би се до истог таквог степена изглачао 

гранит данас, потребне су велике брусилице. А древни народи су овде то исто 

постизали буквално у ходу, непосредно на стени“18. Реч је о стенама у Перуу, на којима 

су „исклесане“ грађевине. Тешко да су потомци мајмуна за тако нешто способни. А 

Андреј Скљаров наводи мноштво таквих чињеница. Ево, на пример, какав закључак 

Андреј Јурјевич извлачи о египатским пирамидама и о историји: „Уверени смо да су 

египатски фараони само дозиђивали оно што им је запало од прошле, знатно 

развијеније цивилизације. Та ,цивилизација богова‘ је битисала пет хиљада година пре 

фараона... Стојимо на прагу претварања историје од описне науке у науку која ће 

помоћи стварање будућности. У науку која нас може подстаћи на одређена технолошка 

решења“19. Што значи да је нужно преосмишљавати повест човечанства и пажљивије 

се односити према митовима, легендама, Библији, веровањима племена и народа. 

Тешко је, али неопходно и науци и Цркви „обртати“ укорењене представе о историји 

човечанства, планете Земље и о васељенском разуму. Наредна поглавља књиге ће 

такође донети низ сензација, а можда и дошапнути одшворе на нека питања. 

 



 

 

МАЊА БРАЋА СУ РАЗУМНИЈА ОД НАС? 

 

И зверје, ко браћу нашу мању, Никад нисам тукао по глави... 

С. Јесењин 

У погледу писаних артефаката: „А да ли је писменост неопходна колико и говор?“ 

још једном ћу се вратити милим, симпатичним делфинима. Јер, они опште међу собом 

практично безвучно, али делују толико упоредно, усаглашено, притом у различитим, 

рекло би се неочекивано искрслим околностима, што и истраживаче и обичне 

посматраче доводи до убеђења: делфини раде у некаквом, нама непознатом, 

јединственом систему општења и управљања. Они у режиму „онлајн“ сравњавају 

мисли један другог и магновено (чак не брзином светлости, већ једноставно магновено) 

из неког јединственог управљајућег центра, који (у милионитом делићу секунде) 

саставља и предаје наредбе за овај или онај маневар. Имао сам прилике да то 

посматрам и у делфинаријима, и у мору. Наше девојке, првакиње света у синхроном 

пливању, очевидно и уче од млађе браће, и завиде им: делфини се не увежбавају до 

изнемоглости као људи како би постигли чудесну синхроност у извођењу мајсторија. 

За њих је то природно стање. 

Још један, од аутора лично посматрани пример. У једној латиноамеричкој земљи 

показали су ми (као месну знаменитост) огромни мравињак. Не памтим коју бројку је 

водич поменула говорећи о количини кукаца, но реч је била о милионима примерака. 

Посматрајући усклађене радње тих милиона, када свака јединка испуњава свој задатак 

у изградњи огромног, заједничког дома, и притом не смета другима, ја се замислих: „А 

како и чиме се у оквирима јединствене замисли и процеса води та замашна мравља 

заједница?“ Јер, они не издају никакве звуке, али свако уредно ради свој посао. А кад 

би неког мрава одвајали од општег „крда“ и односили на растојање од неколико 

метара, он је западао у стање клонулости и правио збркане покрете. Али вративши га 

поново у мравињак, запажали смо где се он после неколико „несмотрених“ кретњи 

наново уклапа у општи систем управљања, у општи систем градње. Дакле, та 

вишемилионска заједница има своје командно-управљајуће поље, штаб, сопствени 

безвучни језик саобраћања. Руски (не само) грађевинари могу једино завидети мрављој 

грађевинској братији како дела без традиционалне руске пословодне псовке. Но, ти 

исти мрави „предосећају“ наилазак пљускова и силазе на подземне „спратове“ да се 

склоне, што значи да се њихово локално информационо поље спреже с вишим, које 

поседује сазнања (информације) о наступајућој природној појави. И још једно сам 

откриће направио за себе посматрајући мрављу заједницу: никаквог индивидуализма, 

сви раде за заједничку ствар. И управо благодарећи том колективистичком 

принципу преживљавају, размножавају се и освајају нове животне просторе. 

Идеални социјализам, али никако по Марксу, и без вишка вредности. Одговор на 

питање  откуда кукцима таква „суманута“ организованост и управљивост сам нашао 

код наших, домаћих научника. 

18 А. Г. Гурвич је у раду „Теорија биолошког поља“ образложио теорију према којој 

„сваки живи организам током свог животног делања око себе производи биолошко 

поље, које је стално и наследно, чиме се остварује и одржава особеност врсте 

организма из покољења у покољење“20. Академик П. К. Ањухин је још 1970. тврдио да 

су „сви детаљи организовања најразноврснијих чула на најфинији начин ,дотерани‘ 

према енергетским својствима спољњег света... Свака биолошка врста има своју 

енергоинформациону нишу“21. Дакле, имамо следеће: мрави делају тако усклађено 

захваљујући биолошком пољу, ствараном од њихових мајушних мозгова што луче 

микроенергетске импулсе, које се уцртава (заимнодејствује, ,,интерактује“) са 

спољашњим пољима. Тј. „живе“ у општем енергоинформационом пољу имајући своју 



 

 

сопствену нишу, самим тим јачајући и обогаћујући то вањско поље. И то је опет 

високоорганизовани компјутер. То исто се може тврдити у погледу делфина, птица, 

многотисућних рибљих јата и свега осталог. Њихова запањујућа управљивост и 

усаглашеност дејстава, магновена реакција на ситуацију, тачност кретања по дугим 

међуконтиненталним маршрутама није ништа друго него испољавање колективног 

разума, образованог енергоинформационим пољем. И то поље, састављено од милиона 

(ако не милијарди) поља свих живих (а можда и неживих) организама чини 

енергоинформационо поље Земље (ноосферу), која је уграђена (као мала саставница) у 

слично поље Васионе. Тај џиновски рачунар са бескрајним обимом меморије и 

магновеним оперативним могућностима омогућава свему постојећем да живи у складу, 

тачније у оквирима задате логике, да се користи накупљеним знањима, сналази у 

непрегледном свету и налази правилна (оптимална) решења. Мали пример ждраљиње 

јато: његово биопоље (колективни разум) из енергоинформационог поља Земље добија 

информацију о приближавању студени. Предњак, попут оператора сајта ждралова, 

предаје у локално биопоље импулс за припрему на прелетање у топле крајеве. Затим у 

меморији рачунара налази пређашњу маршруту, подешава се на њу, уноси је у свој 

мозак и води јато. Изостали ждралови никада не долете на одредиште. Главно питање у 

нашем примеру, као и у случају с мравињаком, јатом делфина и др. јесте: каква је 

узајамна веза између јединственог биопоља, његове уклопљености у опште 

(спољашње) енергоинформационо поље Земље и предњака-оператора? Јер, то значи да 

се јатско биопоље може образовати само са „једномислијем“ (колективизмом) и 

признавањем управљајућег центра (предњака). Што је мање крдо (јато), или када у 

њему има несугласица (супарништва), то ће мање успешном бити његова делатност 

услед слабости биопоља. 

Онда се јавља питање: а зашто „хомо сапиенс“ најразумније биће на планети (а 

многи угледни научници тврде: „и у свемиру“) не може за себе да смисли и створи 

нешто слично? Зашто у људском друштву преовлађују индивидуализам, мржња, 

жудња за стицањем и влашћу над себи подобнима, па „дивљи капитализам“ прогута 

просторе што су раније створили колективистичка начела живота, преживљавања и 

развоја? Зар данас нисмо у ситуацији оног истог мравињака?22 Тешко је себи 

представити да се човек на Земљи појавио са нагонима данашњег потрошача 

индивидуалисте. Он усамљен једноставно не би преживео. Значи, колективистичка 

(можда боље стадна) начела, труд за опште добро то и јесте шавни закон опстанка 

„човечињака“, као и сваке друге заједнице. Али свемоћни Запад је човечанство завео 

на пут индивидуализма, ћара и задовољстава на туђ рачун. Исток је на том плану 

далеко разумнији и ближи природи, јестаственом стању и функционалној задатости 

човека. Но, месијанска бит архетипа руског (у широком смислу) човека, незагађеног 

западњачким либерализмом и ћаром је, по свој прилици, ближе од других божанском 

предодређењу „хомо сапиенса“. Колико пута у сагледивој нашој историји су Руси 

човечанство, приносећи на његов олтар небројене жртве, спасавали од свеопште 

катастрофе. Нас на Западу не славослове другачије него као губитнике, па чак и 

варваре. Читавог свог свесног живота се борим против тога. Ми, Руси, и западни 

народи живимо у савршено различитим животним димензијама. У човека су положена 

три начела: материјално, разумно (интелектуално) и духовно. С тим се практично нико 

не спори. Запад је за смисао свог постојања изабрао материјална блага, удобност и 

индивидуализам. Самим тим се удаљио од задате (божанске) суштине човека, његове 

функционалне предодређености. Човек Запада живи и мисли у категоријама 

материјалистичког рационализма. Становништво Истока, заједно с Русијом, ближе је 

„продуховљеном разуму“, живи у координатама добра и вршења духовног и 

интелектуалног подвига. Стога изводим категоричан закључак: Запад у свом развоју 



 

 

катастрофално заостаје за народима незападних земаља. И задатак Русије, са њеном 

свечовечанском, по Достојевском, суштином, јесте да помогне народима западних и 

неких афричких земаља ступање на истински пут развоја. Да им помогне да поново 

постану људи. Навешћу цитат из истраживања двојице професора, мојих пријатеља и 

савременика, доктора трију наука: доктора историјских наука В. Багдасарјана и 

доктора политичких, као и физичко-математичких наука С. Сулакшина: „Коректно је 

питање о историјски постојаном ,заостајању‘ Русије за Западом и неопходности њених 

скоковитих модернизација (Петра Великог, Стаљина, Столипина). Одговор се састоји у 

различитим мерилима развоја: на Западу технократском, на истоку и у Русији 

вредносно-духовном. Шта је драгоценије на историјском плану? За диктат, насиље, 

војне насртаје и материјалну потрошњу очигледно јесте оно прво. За суштински 

категоријални напредак човека, различитог од животиње друго. Је ли то заостајање? То 

ће пре бити друга цивилизација“23. Додајем: Запад је мање човечна цивилизација. И 

нећу се сложити с колегама које учине поредбену натукницу на сличност Запада са 

животињским светом: „Не вређајте животињски свет, у њему бар нема једнополних 

6ракова“. 

Истаћи ћу још једну околност наше очигледно „умно заостајање“ за мањом браћом: 

она не уништавају животну средину, чувају је и не приватизују је. Јака стада (јата, 

породице, чопори) одређују територију неопходну за преживљавање и достатак зарад 

количинског развоја, бране је од супарника. Али подвуцимо притом: „Чак ни цареви 

животиња лавови, не контролишу територију која превазилази њихове потребе“. 

Принцип умереног достатка је главни у заједници грабљивица. И лавља породица неће 

убити антилопа више него што је неопходно за исхрану, а мајмун неће убрати вишак 

плодова. Зато што су животиње „мислиле“ не само о текућем дану, него и о 

сутрашњем, о будућим покољењима. Што значи да су ти исти лавови штедели стада 

антилопа. Може се с увереношћу претпоставити да су све животиње обитавале у 

јединственом информационо-енергетском пољу које усклађује њихово опште 

понашање. Такви су некада били и наши далеки преци. Другачије није ни могло бити. 

Ја мојим драгим студентима задајем тест: „Написати презимена двадесет најпознатијих 

Американаца“. Они по правилу наводе 8-10 истакнутих политичара, државника, и 10-

12 трулих богаташа. Мој други тест гласи овако: „Наведите најбогатије људе Русије за 

сву њену историју до 90-их година прошлог столећа“. И овде код студената искрсавају 

озбиљне тешкоће. То је повезано с тим што је у Руској преовлађивао принцип 

материјалног достатка и ничег сувишног. Грамзивост и похлепа су одбациване у 

друштву. Како су оштро такве црте исмевали Гогољ, Салтиков-Шчедрин, па и сва 

руска литература. И реч „богатство“ је сазвучна божанском смислу, божанској 

задатости човека. Ми смо, значи, прави Руси, живећемо дуго. Ако са руског поља 

одстранимо све туђе, поштоваћемо мајчицу-природу, чувати је и живети по њеним, а 

не либералним законима. Уграђеност у нрироду и околиу средину стварала је 

жармошмне услове за опстанак и развој свих врста животињског света, Код разумног 

бића таква начела ошнтежитељства образовала су ©дговарајући систем 

наравствености. Мозак, савршенији но у животиња (како у доба високоразвијених 

цивилизација, тако и након катастрофа и повратка у дивље-племенско стање) радио је 

истовремено на таласима енергоинформационог поља животињског света, производио 

сопствено мисаоно поље, кроз најмудрије представнике (посвећенике, жречеве, 

пророке) одржавао везу с космичким (васељенским) разумом. А затим разумско-

космичку информацију проносио Земљом помоћу енергије Речи. „У почетку беше Реч“ 

(таквим беху Христос, Буда, Мухамед носиоци Речи). И заповести Христове су задата 

својства човекова, његов првородни архетип. И једновремено његове функције, опет 

задате одозго. Данас нема прброка у њиховој општепланетарној Отаџбини. И ми смо 



 

 

вековима заостали не само за далеким прецима, него и за животињским светом. Ни у 

једном животињском стаду за милионе година постојања није било, на пример, 

једнополних бракова које, уз то, „високоразвијени“ Запад намеће људском стаду. Па ни 

у дубинским знањима ми у сравњењу са животињама (о чему је говорено горе) ни 

издалека не водимо. Истине ради, утачнићемо да се понегде, у појединим областима, 

полако али сигурно крећемо у том правцу, сустижући постепено млађе по разуму: тај 

исти интернет, рачунар ће успешно заменити папирну преписку, скајп и „есемеске“ 

потиснуће чак и телефонске разговоре, знатно убрзавају процес општења, мада нам је 

до делфина још далеко. Наше „треће око“ је отишло и не жели се враћати. Но, је ли нас 

Највиши Разум сахранио, без наде да ће нас поправити? Изгледа како ипак посећује 

Земљу, надвирује за нама ти исти многобројни непрепознати летећи објекти (НЛО), 

пројава чуда, запажања космонаута. Посада свемирске станице „Саљут-7“ (командир 

Владимир Џанибеков) је видела како их прати и поздравља седам (станица „Саљут“ је 

такође била седма) огромних крилатих бића с радосним људским лицима, али других 

размера. Космонаути су их једнодушно крстили као анђеле, тим пре што никакве штете 

ни посади, ни станици нису нанели (због нечег ми се јавља да су ти анђели имали 

веома саосећајан и тужан поглед. Али, то је мишљење аутора: космонауте, признајем, 

нисам питао). Природно, на Земљи су извештај космонаута прихватили као колективну 

халуцинацију, изазвану неземаљским условима и премором, али су извештај у том 

делу, за сваки случај, учинили тајним. Но, то исто су више пута забележили и амерички 

астронаути, па чак и свемирски телескоп „Хабл“. Последњи је на земљиној путањи 

фотографисао тих истих седам огромних, јарко светлећих анђелоликих небеских тела. 

Водећи инжењер пројекта из НАСА Џон Прачерс је доцније потврдио ту чињеницу: 

„Били су високи преко 20 метара. Њихова крила су достизала у распону дужину крила 

савремених аеробуса. Та створења су лучила јако зрачење. Ми засад не можемо рећи ко 

или шта су она. Но, како нам се учинило, она су хтела да буду фотографисана“12. 

Нешто слично нас подсећа на расу Лемураца. Могу се бесконачно наводити примери 

артефаката и сведочанстава о постојању ранијих од људске цивилизација. Али то није 

предмет мојих трагања. Потребно је трезвено осмислити пронађено и виђено и на нов 

начин погледати на историју Земље у њеној повезаности са читавом Васионом. И 

притом изаћи из оквира вулгарног материјалистичког опажања стварности. 

                                            
12 Тихоплав В. К)., Тихоплав Т. С. Физика вере. СПб.: ИД «Весв», 2003, стр. 198. 



 

 

ДАКЛЕ, РАЗМНШЉАЊА АУТОРА, 

НЕ ВИШЕ ОД ТОГА 

 

Ваља нам признати постојање недокучиве силе, са поседом безграничне мудрости и 

знања силе, која је положила темељ Васиони... Објаснити наше сопствено постојање 

могуће је само постојањем неке свемогуће и свезнајуће Суштине. 

К. Анфинсен, добитник Нобелове награде за хемију 

Милионима година уназад, када се на Земљи створило „хармонично сагласје“ 

између „неживе“ природе (термин се аутору не допада, јер земља, планине, реке, мора, 

океани и дишу, и поседују памћење, енергетизам, тј. живе пуновредним животом, али 

се он, тај термин, усталио у свести човечанства), биљног света и животињске 

„заједнице“ врста, недостајао је управо високоразвијени интелект и разумска начела 

како би се у „хармоничном сагласју“ регулисали дошђени застоји, ликвидирале 

последице природних и космофизичких катастрофа и такве спречавале, тј. како би се 

помагало мајчици природи да одржи земаљски склад и да подстрек развоју. Природа 

без разума је затворени систем цикличне репродукције, и не више од тога. И 

саморегулисање процеса у биљном и животињском свету се тиче само природне 

репродукције. Природа је јако ограничена у развоју, па још и подвргнута земаљским и 

космичким катаклизмама, не излази увек на крај с пожарима, сушом, пљусковима, па 

ни с тим истим скакавцима. И само је ничим не ограничени разум (а чиме он може 

бити ограничен?) способан не само супротстављати се стихији, него и давати моћне 

подстицаје развитку, тј. кретању. А кретање је динамика живота. Тако су нас учили и у 

школи, и на факултетима. Али ни то још није све. 

Данас је доказана и предоказана присутност вишег разума, „дислоцираног“ у 

бесконачној васиони, незванично је практично оповргнута теорија о томе да смо ми, 

становници Земље, једина и непоновљива разумна бића у истој тој васиони. У научном 

свету већ пуном паром трају разговори о ванземаљцима, ванземаљском разуму, скоро 

је доказано да физички закони који делују на Земљи не раде изван граница Сунчевог 

система, откривена је „Божија честица“, показано је да су наши древни преци из доба 

Платона, Сократа, египатских пирамида били далеко писменији, умнији и разборитији 

од нас данашњих, да су владали вишим степеном и обимом знања. Притом они нису 

знали за рачунар, није им била на располагању Википедија, савршена оруђа 

истраживања и градње. А каква су открића вршили, какве велелепне грађевине 

подизали, стварали уметничка дела која нас до данас усхићују. И у свему се томе осећа 

присуство „разумнијег разума“. Може се претпоставити да су се древни „хомо 

сапиенси“ служили знањима сачуваним од Лемураца и Атлантиђана. И осим тога 

црпли знања из васионе и околне животне средине. У сваком случају, знали су и оно 

чиме су владали светови животиња и биља. Односно, умели су да се користе 

накупљеним разумом, улазе у глобални систем знања и налазе тражене одговоре и 

решења. Управо су наши далеки преци-мислиоци положили основу савремених знања. 

Али откуда су црпли та знања? И шта је то разум? Разум су пре свега накупљена 

знања, интелект и опит, оспољени као мудрост. Као извор те исте мудрости служи 

свеукупност умних мисли, које образују поље разума. Али ако говоримо о 

космичком разуму, онда као извор његовог стварања морају служити доспевајуће 

у космос најумније мисли разумних бића и читава свеукупност космичких 

информација. А шта је то мисао, произведена људским мозгом? То је енергија с 

најразличнијим информацијама нанизаним на њој, па још спрегнутим с емоционалном 

(психичком) енергијом. А шта је реч? То је опет енергија, иначе не би утицала на 

читаоца или слушаоца. Но, ако мисао и реч јесу енергија, она, дакле, има материјалну 

основу, физички извор енергије. Још је М. В. Ломоносов доказао да енергија не 



 

 

ишчезава, него се само нагомилава и преображава. У шта и како о томе ће ниже бити 

речи. 

Класична наука с једне стране утврђује објективност закона свемира, тзв. 

детерминизам (одређеност, задатост) развоја Васионе, Земље, човечанства, лишавајући 

човека-индивидуу субјектности, будући да од њега ништа не зависи. Са друге од 

времена Декарта уведена је строга подела света и човека. Свет сам за себе, човек сам за 

себе. Међутим, историја људског друштва показује да се свет мења како под утицајем 

природних токова, тако и благодарећи људском разуму. Точак, парна машина, 

електрика, расцепљени атом, рачунар коренито мењају свет и самог човека. Уза све то 

се јавља низ питања. Прво, због чега званична материјалистичка наука покушава да 

сакрије од широке јавности чињенице и открића што подвргавају сумњи званичне, 

„општепризнате“ теорије о настанку и развоју Васионе, живота на Земљи, појаве 

разумног човека; образује комисије за „лажну науку“, склања материјалне артефакте 

древне историје у архивски тајни „сандук“? Друго питање: а куда се креће људска 

заједница у свом „развоју“ напред „ка новим достигнућима“ или натраг, ка знањима 

која су поседовала разумна бића милионима година уназад? И која су изгинула услед 

неразумне примене тих знања од расе позних Атланата... Одговор на прво питање је 

прилично једноставан, његова срж је у нашој историји: све што противречи званичном 

ставу, утврђеном властима под забрану или на ломачу. Данас је склопљена чврста 

материјалистичка концепција историје наше планете. Пре 4 милијарде и 600 милиона 

година појавила се планета Земља. Жива бића су се на Земљи појавила пре 570 

милиона година, 200 милиона година касније водене животиње су изашле на копно 

(премда постоји верзија и да је, насупрот, земаљски животињски свет ушао у воду). 

Пре седам милиона година су наши преци мајмуни сишли са дрвећа и стали на две 

задње шапе те, уместо да скуљају плодове непосредно с круна дрвећа, узели у руке 

мотку и почели са земље да млате оне исте воћке, што је веома проблематично, 

незгодно и економски непробитачно (узгред, у детињству и младалаштву, 

крадуцкајући по колхозним воћњацима јабуке, због нечег смо тежили да се баш 

успнемо на оно дрво с којег су сишли мајмуни). А ни у циркуским тачкама некако им 

не успева научити мајмуна да хода на две ноге све гледа како ће првом приликом стати 

на четири ослонца. Ну и Бог с њима, с макакијима и шимпанзама. Приступимо ближе 

„хомо сапиенсу“. Сагласно тој „општепризнатој теорији“ човек данашњег типа је разум 

стекао пре 60-70.000 година. А до тада је еволуирао од неразумног к разумном. 

Сложено је говорити о научности такве еволуционе теорије: сувише је много 

неповезаности, типа „кембријумске експлозије“, када се у кратком историјском 

периоду из примитивних облика живота изненада догодио нагли каквотни скок у 

развоју и појавила шароликост свакаквих живуљки на планети. Чак је и 

Ч. Дарвин ћутке прешао преко те чињенице, будући да то није еволуција, него пре 

револуција. 

У XX веку моћан развој је добила генетска инжењерија, почетком XXI века просто 

учинивши скок у динамици истраживања гена. Али опет се јавља низ питања, и главно 

од њих: ген је материјална или виртуелна супстанција? И даље како се, од чега он 

родио, из какве ћелије развијао, на који начин (механизам) преносио из покољења у 

покољење, због чега он опредељује физиолошку структуру тела, карактер човека, 

духовно-емоционална својства итд. Искрсава много других противуречности у 

материјалистичком објашњавању свемира, ницању и еволуцији живота на планети 

Земљи. „Виси“ ми у мозгу и овакво питање: ако је човек еволуирао од мајмуна, онда 

морају постојати нрелазни прототипови, то јест полумајмуни и полуљуди. Притом у 

масовној количини, ако је то еволуциони ток. Та, еволуција то управо и претпоставља 

из масе јединки се у променљивим условима издвајају поједини, најнапреднији 



 

 

„примерци“, постепено стичући особине „хомо сапиенса“. Али тог „полу“ археолози не 

налазе. И кретати се морамо на комбинован начин негде потпуно усправно, негде 

четвороношке. При чему не у пијаном виду, већ трезни. А уколико се десио тренутни 

каквотни прелаз у ново животно стање, ка разуму, онда то више није еволуција, него 

нешто друго, други ће бити и узроци, и источник разума. У наше доба запажа се 

свеопште назадовање човека, губљење разума, интелекта код њега, својствених му 

емоционално-духовних особина, ама се у мајмуна засад не претвара, барем не 

физиолошки. А у питањима једнополне љубави и усвајања деце од гејева срозава се 

далеко испод шимпанзе. 

Старо се знање очајнички супротставља новом, тако је било у сва времена, очито 

због несавршенства човека. Још је М. Планк говорио да „научна теорија побеђује кад 

одумиру представници старе науке“. Али нећемо чекати смрт наших чувених 

академика (а међу њима је много достојних истакнутих научника-новатора), него хајде 

да за тренутак замислимо како учени свет (нарочито РАН РФ после њене реформације) 

обзнањује нефункционалност раније изнетих теорија и проглашава их лажном науком. 

На каквој научној бази ће обучавати школарце, студенте, постдипломце? Шта да раде 

многобројни научноистраживачки институти и центри, лабораторије? Јер, нових 

„општепризнатих“ теорија нема, уџбеника и методичких приручника тим пре, а ни 

научна заједница се није приближила јединственом разумевању изнова откривених 

појава и чињеница. Односно, добићемо ситуацију научног и школског хаоса који 

вишеструко превазилази хаос убитачних 90-их прошлог столећа, у чијем резултату су 

Русија и земље ЗНД получиле полуписмено покољење младих људи и разорен систем 

научних истраживања. 

Али се ни систем „научне инквизиције“ данас трпети не може: он ће у једном 

тренутку пући сам од себе и поново ћемо добити онај исти хаос. Што значи да је нужно 

обратити се разуму. Ослушнимо поменутог доктора техничких наука И. Н. Острецова: 

„Само разум, једном се појавивши, не може пропасти, зато што је способан 

усавршавати облике свог постојања... Према томе, апсолутно неопходан услов развоја 

јесте увећавање интелектуалног дела човечанства“. То јест, интелект ће, обревши 

каквоћу разума, пронаћи излаз из створене предхаосне ситуације и научног безизлаза. 

Али за то је неопходно, као прво, признати (озаконити у науци и пракси) сам разум, 

рачунајући ту и званично признавање присутности надразума (космичког, божанског, 

апсолутног), а као друго, објединити у систему научних истраживања 

материјалистичку науку и религијску догматску схоластику, физику и метафизику, 

рационално и ирационално; укинути запретну праксу у погледу чињеница 

неподударних с материјалистичким објашњењем проблема свемира. И тако даље, и 

томе слично. Нужно је еволуирати у правцу нематеријалистичког познања система 

свемира, не одбацујући накупљена материјалистичка знања и методе истраживања. 

Само синтетичко једињење еавремене науке, метафизичког идеализма, езотерије и 

религије може указати на излаз из ћореокака нознања, образовати јединствен еиетем 

знања. И то ће бити достојно разумао 

Али, када шворимо о разуму, ваља имати у виду не само високу разину знања и 

разумевања. Разумни човек је дужан у себи спојити и високе наравствене принципе, 

чистоту помисли своје делатности у погледу природе, мање браће, једног према 

другом. Потребно је кретати се ка образу који бејаше задат Саздатељем у првом 

човеку. Но, да бисмо спознали замисао Саздатеља, неопходно је покушати схватити 

његову суштину. 

 

 

 



 

 

ДАКЛЕ, ШТА ЈЕ БОГ? 

Истраживања спровођена у нашем петроградском НИИ за мозак потврђују: ми не 

можемо објаснити механику стваралачког процеса. Мозак може произвести 

најпростије мисли типа како окренути страницу читане књте или промешати шећер 

у чаши. Као верујући човек ја допуштам учешће Свевишњег у мисаоном процесу. 

Н. Бехтерјева 

Данас су у интелектуалној и религиозној средини у оптицају такви појмови као што 

су Бог, виши разум, више силе, Саздатељ, Творац, космички разум итсл. Понекад се ти 

појмови износе као синоними, понекад излажу у разноврсним тумачењима. Горе смо 

указивали да и научници материјалисти покушавају да се разаберу у феномену Бога-

творца. Ево како појам Бога разматрају наши савременици В. Е. Багдасарјан и С. С. 

Сулакшин: „Бог је терминолошка ознака објективно постојеће суштине, темељно 

повезане са суштином и постојањем човека, испољеном у његовој свести углавном 

посредством религије, која одређује људске идеале и утиче на развој човечанства 

путем културе, светоназора, моралне усмерености и понашајних мотива"25. Аутор је 

пре неколико година имао прилику да се у Петрограду сретне с познатим научником, 

физичарем, академиком РАЕН26*. Не наводим његово име да му не бих нарушио углед 

пред колегама, тим пре у епоси „реформисања“ (илити приватизације) руске науке. На 

питање академика о чему ћемо причати (иницијатива за сусрет је потекла од мене), 

одговорио сам питањем: „Кажите, има ли Бога?“ Академик РАЕН, поћутавши пар 

минута, одговорио је: „Има“. Онда сам допунио своје питање: „А шта је Бог?“ 

Одговор: „С колико времена располажете?“ Ја „До јутра“. Мостове су већ убрзо 

растављали, па нисам имао куда да журим. И ми смо до јутра тражили одговор на 

питање „шта је Бог“. Академик је најпре замолио да ја изложим своју верзију. Испаде 

занимљива расправа. Покушаћу да изложим своју верзију на страницама ове књиге. 

Дакле, горе сам размишљао о томе како је наш мозак генератор мисаоне енергије, 

коју он стално испушта у окружење. И то не енергију примитивног типа, већ 

стваралачку, о чему говораше директорка НИИ за мозак Наталија Бехтерјева. По 

закону очувања енергије, она не може нестати, него само прелазити у друге енергетске 

облике, структурирати се у одговарајућа поља. Резултат је образовање 

енергоинформационих поља. О њиховим размерама ћемо мало касније. Али, наше 

мисли су на најнепосреднији начин повезане са нашим чулима, осећањима, 

рефлексима. То је такође зрачење осећајно-чулне енергије, и она исто никуд не 

ишчезава, и такође образује поље. Ако ћемо право, човек је у суштини спој мисли, 

чула, осећања утканих у физичко тело које живи, развија се и умире. Управо умире 

физичко тело, а не енергија што се налази непосредно у њему. Она не може умрети 

заједно с телом, о чему и говори закон њеног очувања. Односно, сама суштина „хомо 

сапиенса“ не пропада, него само прелази у нешто друто, у поље. Умире физиологија 

човечјег битка, али не и сам човек. И ту се јавља једно свеобухватно питање: за период 

постојања разумног човечанства (чак и у оквирима званичне научне доктрине) на онај 

свет су отишле на десетине милијарди људи. Отишла су физичко-биолошка тела. А 

шта се десило с њиховим душама, с мисаоном и осећајном енергијом? Јер, она се не 

губи. Такође смо подвлачили да одговарајућу мисаону и чулну енергију поседују 

биљке, животиње, па чак и планине, земља, вода. Барем се у њиховој утроби дешавају 

процеси који су без енергије што подстиче генетско памћење немогући. Опажања 

временских и космофизичких појава без присуства енергије такође не може бити. 

Значи да сва та жива и штавише разумна енергија образује неку мисаоно-чулну 

информациону средину. Пошто се извори (генератори) који је као такву потхрањују и 

обликују броје милијардама јединица, а време њиховог рада милионима година, 

можемо замислити размере и моћност таквог поља Сунчевог система уколико, наравно, 



 

 

имамо потребну снагу маште. Додајмо да је Сунчев систем у Васиони тек зрнце песка. 

А сад се вратимо закључку да суштина човека пре свега није физичко тело, већ 

његова свест, мисли и чула, памћење и способност прикупљања знања, логичког 

распоређивања знања, испољавања воље, љубави и мржње, владања речју, осећања 

природног склада и његовог преношења у музику, поезију, прозу итд., итсл. Али све је 

то садржано у посебним облицима енергије. А ако се она не губи, већ структурира у 

енергоинформационо и чулно-емоционално поље, то човек наставља да живи по 

пршшци чеетшце масивне свеобухватне самоорганшзујуће супстанције, остајући 

угрушком своје суштине. И Библшја, тврдећи да је човек саздан по образу и подобију 

Божјем има у виду не телесни (спољњи) облик, већ његов суштински садржај = 

архетип. 

Замислимо васељенски рачунар у коме се чува база одређеном логиком строго 

структурираних података о свим природним појавама за милионе година, мисли 

стотина милијарди људи, живућих у свим временима, „мисли“ наше планете и других 

„разумних“ небеских тела. То ће и бити највиши, васељенски, космички итсл. разум 

(али то још није Бог). На Земљи, у њеном окружењу и ближњем свемиру постоји 

сопствени рачунарски „подсистем“, ноосфера, тесно уткана у васионску мрежу. У том 

рачунару могуће је наћи информацију о сваком живелом и живућем земаљском човеку, 

предсказати његову судбину (пошто рачунар програмира на основу постојеће базе 

података и природне логике), а и штошта се може сазнати и предвидети, све до 

временских прилика, политичких збивања, судбине земаља и народа. То није дато 

свима, већ тек ономе ко је способан заћи у речунарски систем (одговарајући локални 

подсистем) и пронаћи одговарајућу „електронску“ адресу. Ретки људи поседују такве 

способности, али их ипак има: пророци, предсказивачи, екстрасенси, гатаре. Па и сваки 

од нас што читамо ову књигу се неједном сретао са ситуацијом кад је напрежући 

памет, приморавајући мозак да се покрене, изненада добијао тражени одговор. Чешће 

се то дешава ноћу или јутром на свежу главу. А сад се још једном сетимо открића Н. 

Бехтерјеве о способности нашег мозга за решавање само простих задачића. Тј. скоро на 

разини нагона. Можда је то тако, мада није очигледно. Али управо мозак и јесте 

мислеће „Ја“. Па ко ако не мозак онда поставља задатак тражења ове или оне 

информације, доласка до решења, налажења риме и осталог стварања? Питања, 

питања, питања. У религији, одговор је прост: Бог. У науци, тачније код неких њених 

мислећих представника „свемогућа, свезнајућа суштина“. У ствари, опет Бог. 

Пођимо даље у нашем истраживању. Мозак човека, и наша свест у целини, 

нипошто није локални систем затворен у себе, већ тек елеменат, макар и локални, 

великог поља, великог система, о чијој замашности је горе било речи. И он, мозак, или 

елемент системског поља, уграђен је у то поље, из њега добија захтеве и у њему налази 

одговоре. 

Притом морамо узети у обзир да, за разлику од наших земаљских рачунара, 

„небески рачунар“ поседује не само више техничке карактеристике (та, ми смо тек на 

почетку рачунарске ере), него и упија у себе емоционалну, чулну енергију душу. Спој 

првог и другог елемента (знања плус душа) у формату једног система ствара живу 

мислећу супстанцу. Можда то и јесте Бог. 
Верујући људи, читајући молитве у храму, одашиљају у небески рачунар 

колективну енергију одређеног мисаоног садржаја. Купола цркве усредоточује ту 

енергију у сноп, плазма свеће је појачава и она одлази на одговарајућу адресу Богу (у 

свемирску рачунарску мрежу). Ако је снага енергетског зрака довољна, а адреса тачна, 

онда Господ чује молбу и догађа се чудо. Проналазач радија (такође и нобеловски 



 

 

добитник) Гуљелмо Маркони13‘ је тврдио да „у молитви људски дух шаље невидљиве 

таласе у вечност таласе, који свој циљ достижу пред Богом“. Можда се то чудо дешава 

овако: енергетски импулс молитвене енергије стиже у управни центар, преадресира се 

у одговарајући тематски прозор и, уколико пристигли сигнал одговара логици система, 

овај реагује на одговарајући начин. Знатижељни читалац ће обавезно поставити 

питање: а ко или шта пред наш мозак поставља ово или оно питање, задатак, побуђује 

осећања, чула? Јер, глупо је претпостављати да те функције решава виши разум (Бог) 

ставља пред човека задатке, да би овај тражио одговор обраћајући се том истом вишем 

разуму. Утолико пре човек често свој мозак и осећања никако не укључује зарад 

добрих дела. А то може значити да човек није тек један од микроелемената 

васељенског система, већ је и сам минисистем, подобан васељенском, али с високим 

уделом аутономности. Јер (вратимо се религији) Бог створи човека „по образу и 

подобију“, али човек је тек детенце нејако, над којим је потребан надзор. Не над 

сваким, наравно, већ над човечанством у целини. А тај надзор се врши путем 

квалитативне анализе мисаоно-емоционалне енергије која зрачи с планете Земље. Ако 

је однос добра и зла „у нормали“, односно добре мисли, што значи и добра дела 

преовлађују у том односу, то човек врши задате му функције, оправдава своје 

предодређење и уплитање Бога је непотребно. Као у случају до неког времена с 

Адамом и Евом у рајском врту Едему. Али ако је обратно, опет као с Адамом и Евом, 

онда следи казна, предузимају се одговарајуће мере, све до изгнанства из рајских 

шатора, а у случају с огромним мноштвом људи до следећег васељенског потопа. И 

људска раса почиње да се изнова развија, под вођством преосталих на планети 

најбољих представника претходне цивилизације, који на основи простоте настајуће 

расе изгледају као богови. Због тога истраживања Е. Мулдашева (и не само њега) 

спроведена на Тибету и откривена „спремишта“ представника свих претходних 

цивилизација, која се налазе у конзервираном облику стању „самате“, имају право на 

живот и осмишљавање. 

 
Тибет 

                                            
13 Званични проналазач радија ипак је Никола Тесла, што је после вишедеценијског спора потврдио и 

Врховни суд САД 1943, после смрти обојице научника. У разним земљама иначе проналазачем радија 

сматрају разне научнике: Хајнриха Херца (у Немачкој), Едуара Бранлија (у Француској), Роберта 

Ландела де Моуру (у Бразилу), Оливера Џозефа Лоџа (у Енглеској), Јагдиша Чандру Бозеа (у Индији), 

Александра Попова (у Русији) (прим. прев.) 

 



 

 

КУДА ЧОВЕЧАНСТВО ДА СЕ КРЕЋЕ: НАПРЕД ИЛИ НАЗАД? 

 

У свом овлашном прегледу материјалистичког и религиозног приступа проблемима 

свемира означио сам тек неколика неслагања природословља и религијских канона с 

пројављеним чињеницама другог (тананог) света, која се не уклапају у традиционално 

научно објашњење историје планете и човечанства. Па и Васионе. И, покушавајући да 

одговоримо на питање: куда се кретати у своме развоју напред или назад, најпре ћемо 

допунити карактеристику савременог стања човечанства и оспољаваних склоности 

његовог кретања, коју смо горе чули. Притом ћемо приметити да човечанство у свој 

његовој историји није једна целина, као што ни човек није нешто универзално. 

Архетипи људи разних епоха и разних народа (цивилизација) су разне суштине, које 

имају тек заједничке физичко-биолошке признаке, али се разликују по својој духовно-

енергетској супстанцији. Значи, Саздатељ је (ко год он био) свесно задавао разне људе 

како би на планети Земљи било људске разноликости. Зарад чега? Да пробамо 

поразмислити на ту тему. Као прво, зато што би сместити у један праузор мноштво 

разних квалитета и енергија било крајње тешко. Као друго, такав „универзалац“ би 

представљао неку механистичку представу према себи сличнима, једноставно не би 

били занимљиви једни другима. Чак и близанци рођени с потпуном спољашњом 

сличношћу се увек разликују по интелекту, опажању околне стварности, душевно-

чувственим својствима, по карактеру. И ни издалека увек су изнутра налик на 

родитеље или дедове (баке). Њихова спољашња сличност, дакле, показује да је 

физиологија тек матрица, носилац праве суштине која се „умеће“ у тело човека. Као 

треће, разумни човек се морао прилагођавати околној средини, а она је веома 

разнолика, универзални су у њој тек општи принципи опстанка и развоја. Стога једни 

људи морају бити способни да се уклопе у пустињске области, у жарко поднебље, да се 

прилагоде одговарајућој исхрани, начину битисања; па и њихови богови су особити. 

Друти, напротив, морају издржавати сурову северну климу, знати да прибаве храну и 

прилагоде се ономе што расте или се налази, да граде жилишта итсл. То јест, при 

заједничком спољашњем својству људи разних геофизичких подручја, њихове суштине 

се разликују. Сваки континент и област планете живи у својим физичко-географским и 

историјским условима, у свом простору и времену, и човек је, као дете природе, дужан 

тим условима одговарати. Као четврто, мислим да се Саздатељ осигуравао за случај 

ако се „хомо сапиенс“ исквари или се отме контроли, јер он је „разуман“. Зато је 

типизирани човек многоцватућа сложеност, подељена на културно-историјске типове 

(цивилизације) по Н. Ј. Данилевском, а управо такви покрећу развој човечанства. И у 

оквирима тог истог културно-историјског типа такође је заметнута разноврсност ради 

„цватућег“ развоја и прилагођавања околној природи. И ради осигураности од идиота. 

Односно, конструкција човечанства мора бити отпорна према свакаквим катаклизмама, 

како природним, тако и „разумним“. Због тога људска цивилизација није ни издалека 

јединствена у својој култури, историји, архетипу човека. Она представља разноликост 

култура, историја и типова људи. И не рађају само природа и Саздатељ човека, него 

сваки тип човека рађа свој свет, на свој начин прима читав систем свемира и околну 

средину. Сваки културно-историјски тип, свака цивилизација живе и стварају у свом 

простору, времену и у оквирима своје функционалне предодређености (или из ње 

излазе). 

Н. Ј. Данилевски је у раду „Русија и Европа“ (1871.) писао: „Догађај подједнако 

важан за цело човечанство, који дели историју човечанства на разне периоде, 

једноставно не постоји. Чак и хришћанству разни народи прилазе у различито време... 

сва историјска племена су имала своју древну, своју средњу и своју 



 

 

новију историју“. Данилевски долази до појма културно-историјског типа, односно 

„форме историјског живота човечанства као форме биљног и животињског света, као 

форме људске уметности (архитектонски стилови, сликарске школе), као језичке 

форме (једносложне, с домецима, промењиве), као испољавање самог духа који тежи 

остварењу типова добра, истине и лепоте“. 

 
Николај Јаковљевич Даншевски 

И само за конкретни тип (цивилизације) може се увести појам древне, средње и нове 

историје. 

Општељудска цивилизација просто не постоји. Руски мислилац XIX века човечанство 

проматра кроз призму културно-историјских типова који га чине и од којих сваки има 

сопствену историју, своју старост, доба цветања и гашења. И ако општељудске 

цивилизације нема, а има самобитних, политички независних културно-историјских 

заједница, значи да је и историја човечанства свеукупност историја засебних 

цивилизација. 

Можда је и та околност направила с човечанством неслану шалу: уместо да се 

науче разумевању, цивилизације су почеле „поливати“ једна другу, а оне јаче 

покушавати да све остале преуреде према себи, према свом начину живота, према 

„своме богу“, или да једноставно униште другачије. И писати не само историју своје 

прошлости, него читавог човечанства, истичући себе само са потврдне стране и 

оправдавајући сваковрсна своја злодела. И тако је настављено до дана данашњег. 

Најочигледнији пример данас је извртање историје Другог светског рата. Совјетски 

Савез се већ представља и као „ратни хушкач“, и као држава која је ратовала само 

захваљујући подршци САД и Енглеске, па није дала значајан допринос Победи. И тако 

је у свим вековима и епохама. Као резултат у XXI веку имамо потпуно извитоперену 

историју човечанства, културу заражену антиљудским вирусом, необјективну, а каткад 

и глупу науку. Потискивање других културно-цивлизацијских начела је злочин 

против Свемирског разума, Бога, планете Земље у њеној свеобухватној 

димензији. Природно се јавља питање, које је аутор постављао раније а да ли је Запад 

културно-историјски тип, цивилизација? Н. Ј. Данилевски је убедљиво доказао да 

историју човечанства, развитак и истински напредак нису стварала царства, државе 

нити поједини народи, већ културно-историјске заједнице, које у периоду свог 

процвата израстају у цивилизације. У раду се ишчитава закључак: у цивилизације 

(културно-историјске типове) спадају оне заједнице које су дале највећи корисни 

допринос заједничкој ризници човечанства и природе, и које поседују високу 

културу као функцију усавршавања (развитка) човека и друштва. Н. Ј. 

Данилевски опредељује десет таквих, почев од египатске цивилизације. Руски и 



 

 

амерички тип он је сматрао младим, у настајању. Три типа келтски, мексикански и 

перуански сматрао је насилно уништеним (опет од „најцивилизованије“ западне 

цивилизације). У прву тројку такође улазе Кина и Индија. Подвлачимо да руски 

мислилац на прво место у одређивању цивилизације ставља културу у њеној 

пројављеној разноликости. 

Цивилизацију као суштину с културом поистовећује и немачки истраживач О. 

Шпенглер у свом раду с прилично занимљивим називом: „Сумрак Европе“. А тај 

„сумрак“ је неизбежан зато што Европа и сав Запад губе културне корене, духовност, 

тежећи само материјалном благостању на рачун других народа. Дивни совјетски 

песник Јуриј Кузњецов је овако окарактерисао западну заједницу: „Нема воље за 

животом, а има воље за влашћу“. А наш Н. К. Рерих даваше следећу поуку младом 

покољењу: „Ако вас питају у каквој земљи бисте желели да живите и о каквом 

државном уређењу сањате са достојанством можете одговорити: Хтели бисмо да 

живимо у земљи велике Културе“. 

 

 

 

ДА ЛИ ЈЕ ЗАПАД ЦИВИЛИЗАЦИЈА? 

 

Друштво нижег капиталистичког типа не може живети без лажи... Лаж је Главна 

невоља која разједа човечност, поштене тежње и светле снове. 

И. А. Јефремов 

XXI век може постати продужетак, а може да буде и врхунац драме људске 

цивилизације. Поново се човечанство спрема за светске ратове новог типа, с 

коришћењем најнапреднијих достигнућа човечанства, али с употребом пређашње 

окрутности и мрачњаштва. Човечанство као да је полудело, навукло неки ужасни вирус 

безумља, по старом је спремно да сатире све што се стварало хиљадама година. 

Тотални светски рат се наставља. Ничему нас људе не уче достигнућа претходних 

покољења: научна открића, технологије, па чак и сакрална знања су стављени у дејство 

зарад уништавања себи сличних. Насртљиво се уништавају вишевековна култура, 

образовање, најзначајнија дела неимарства, древни рукописи, споменици, станишта, 

животна средина. Све је као и раније потчињено ћару, изоштрено легендираном 

тржишном привредом. Тече непрестано „раскултуривање“ човека, мењање његових 

божанско-космичких функција и својстава, наноси се непоправљива штета околини. 

„Култура која рашчовечује човека није култура, већ нешто њој супротно антикултура, 

која рађа ,Анти-Разум‘. Управо ,култура друштва капитала‘, што је изазвала прву фазу 

Глобалне Еколошке Катастрофе, јесте својеврсна ,Анти-Култура‘ као уточиште ,Анти-

Разума‘, осуђеног на еколошки облик самоуништења.“ Ово тврди наш истакнути 

савременик, настављач дела В. И. Вернадског, председник Ноосферне јавне Академије 

наука А. И. Субето. 

Дакле, на почетку XXI века, у доба потпуне превласти западних вредности и 

животних стандарда, ми посматрамо застрањивање човечанства од задатог му 

функционалног пута. Од разума, од наравственог твораштва као главне функције 

човека, његовог основног закона животне предодређености, његове линије повезаности 

с Васионом. То што ми данас творимо на планети јесте духовно-интелектуална црна 

рупа, општељудско безумље, саздано на лажној светоназорској основи, наопаком 

постављању циљева, криминално-грабитељској методологији. Па опет је то безумље 

понишго и намеће ее читавом евету од „цивилизованог“ дела света^ Европе и САД. 

Западна цивилизација се показала најсвирепијом у историји „разумног“ периода 

човечанства. Баш она је зарад богаћења ни у ком случају опстанка уништила по своме 



 

 

високоразвијене цивилизације Келта, Маја, Инка, Ацтека. Цивилизације с поседом 

високе културе, космичких знања, до данас непревазиђеним технологијама обраде 

тврдих стена и градње монументалних објеката, али, нажалост, без појма о баруту, 

точку и неким другим обележјима западноевропских народа. Тај исти Запад је 

обескрвио Африку, задржао развој индијског, кинеског, исламског и других културно-

историјских типова. Не једном је покушавао уништити православно-словенску 

цивилизацију на челу с Русијом, не оставља се таквих покушаја ни данас-дањи. Шта 

покреће ту необуздану грамзивост? Сетимо се горе наведене поруке из Старога Завета: 

„Идите и владајте“ над свим постојећим. Или смерницу из Друге књиге Мојсијеве у 

погледу пљачке Египћана путем обмане. 

Западно друштво, тачније, његов „изабрани“ део, контролисан од јеврејског 

фннансијеког капитала, разрушио је начела на којнма је стварано човечанство, истргао 

га из склада природно-друштвене животне средине и води планету Земљу са свим 

њеним обитатељима к уништењу. Зарад бесмисленог ћара, зарад необуздане власти над 

свим постоје&им. А човек је стваран и укорењиван на планети Земљи, ради потпуно 

других циљева и задатака се удруживао у људске заједнице. Највиши облик његове 

(човенје) друштвено-културне организације су цивилизације (културно-историјски 

типови), од којиж свака мора бити самобитном, шрилагођеном физичко-географскжм 

условима области пребивања, те имати њој својствене животне задатке, свој пут 

развоја. И такве људске заједнице су једнако мислиле, осећале, молиле се једним истим 

боговима и самим тим образовале своје сопствено биопоље (локалну или регионалну 

ноосферу). Разноликост сличних (а цивилизације су у својој разноликости решавале 

заједничке задатке у складу са задатим функцијама) биопбља (ноосфера) образовала је 

мисаоно-чулни омотач (енергоинформационо-чулно поље, ноосферу) Земље. Али ни 

тај омотач није могао бити затворен, изолован. Горе смо показали и покушали убедити 

читаоца да биљни ни животињски свет исто стварају сопствена поља, зраче своју 

енергетику, имају банке сопственог генетског памћења, одакле примају команде за 

продужавање живота. Н. Ј. Данилевски у културно-историјске типове (цивилизације) 

није убрајао царства номада Хуна, Монголо-Татара, Османлија. Иако су имали велика 

царства, нису општељудској цивилизацији донели велике користи. Они беху 

освајачима, који су рушили културу других народа и цивилизација. По Данилевском, 

они су „извршили свој рушилачки подвиг“ и отишли у небиће, у ништавило. Понешто 

се, наравно, ваљано може наћи у сваком од тих царстава, но у међуодносу „штета-

корист“ су се такви нашли у минусу корисности за човечанство. Али то исто је чинила 

и наставља „творити“ западна заједница. Не постоји математичка једначина помоћу 

које би се могао тачно израчунати такав међуоднос, али се чини да је удружени Запад 

направио зла кудикамо више него добра. И главно његово зло је у томе што је силом и 

коварством наметнуо човечанству лажни пут развоја, изменио саму суштину човека, 

превратио разумно-чулног творца у убицу и насилника, лишио га, како је писао В. 

Шубарт, душе. А без душе то више није човек, то је нешто механистичко, 

неодушевљено. И Запад наставља да ствара општељудску и општеприродну несрећу. 

XX и почетак XXI в. нису опаметили „високоразвијени“ Запад. Осим два светска 

рата десило се и траје „ради права човека“ стотине локалних, регионалних оружаних 

сукоба, грађанских ратова, хиљаде крупних терористичких напада. Плус кризе, 

вештачке пандемије, природне катаклизме изазване деловањем „човека разумног“, 

организована масовна глад и много других беда и непријатности. Плус разарање 

човекове природне животне средине, неодољива страст према згртању, раскоши, 

нељудским задовољствима. И притом управо Запад неуморно „ради“ на стварању 

нових видова оружја за масовно уништавање, делотворних средстава за утицање на 

природу са циљем њеног превраћања у оружје за убијање великих маса људи, изискује 



 

 

нове стратегије за покоравање и уништавање народа и цивилизација. Очигледно, 

„елитама“ Запада је мало убијених милиона зарад свог благостања. Да, 

жртвоприношења, рачунајући ту и људска, присутна су у историји низа народа и 

племена. Али „жртвоприношења“ цивилизованога Запада њих засењују: на жртву су 

приношени, и још увек се приносе не само народи, него и читаве цивилизације. Са 

друге стране је скок техничког напретка, нове, раније непознате технологије, који у 

корену мењају функционалну бит човека. Присутна је тежња западне заједнице да 

створи систем пуких безумних задовољстава на рачун беспоштедног искоришћавања 

природе и народа из других цивилизација. И никаквог надзора, ни међународног, ни 

наравственог, ни националног. Нема чак ни лемуријских жречева који покушавају да 

контролишу Атлантиђане. Засад нема. Узгред, очито се данашњи Запад не повезује 

случајно с атлантизмом. До чега ће на крају довести таква путања? Неће ли преостали 

потомци савремену цивилизацију, совјетско-социјалистичку пре свега, тражити као 

што траже легендарну Атлантиду? И неће ли „научно-технички напредак“ означити 

крај историје човечанства? На то су неједном упозоравали академик Н. Моисејев, А. 

Панарин, индијски философ Махариши и многи чувени мислиоци савремености. До 

почетка садашњег столећа та криза наравствености и Западом наметнути пут „развоја“ 

постали су очигледни свим још мислећим људима. Но, суоднос мислећих и 

лакомствујућих сила засад није у корист првих. 

И што успешније напредује људски род у материјално-техничком, па чак и 

примењеном научном развоју, то се делатније срозава његов људски лик, то се више 

удаљава „хомо саписнс" од своје првобитне нациљаности. Али она је уцртавана 

(небитно од кога) у систем Земље и свемира зарад јасно одређених циљева. Одустајање 

од својих сврховних обавеза сродно је дезертерству. Како ће ту чињеницу прихватити 

велики свет у коме живимо? Тешко је рећи, остаје нам само да мотримо на понашање 

околне средине и да се спремамо за најгоре. За казну због дезертерства. 

 
Њор Николајевич Осшрецов. 

Интелектуално-наравствено стваралаштво као задатак човечанства је 

највероватније било и остало главном функцијом разумног човека. Оно се реализује 

кроз духовно-интелектуалну елиту, образовану помоћу знања развијаног у интелект, с 

одабиром генијалности. Управо су интелект, духовна наравственост и генијалност 

покретали развитак људске цивилизације, благодарећи научним открићима, напредним 

технологијама, философским теоријама и концепцијама, наравственом подвижништву, 

о чему и говори И. Н. Острецов. Наука је откривала нова изворишта живота бројчано 

растућем људском роду, како не би уништавао природу због свог опстанка и 

благостања. Хуманитарна знања и уметност образовале су философију ненасилног 

развоја човечанства у односу према самом себи и природи. Црква је тај процес 

прехрањивала божанском духовношћу. На такав начин стварани су услови за 



 

 

усклађеност човека и природе. Мисаона делатност образовала је базу знања, 

окоземаљско информационо поље („ноосферу“ по В. И. Вернадском), у које су доступ 

имали људи с најмоћнијом мисаоном енергетиком. Но, како се чини и како пишу В. А. 

Легасов, А. И. Субето духовно-наравствена начела у човеку се морају усавршавати 

престижућим темпом испред свега другог, тим више испред техничког напретка. 

Управо сви руски мислиоци ( Л. Н. Толстој, Ф. М. Достојевски, Д. И. Мендељејев, Н. Ј. 

Данилевски, В. И. Вернадски и др.) су и полазили од таквог принципа. Наравствени 

продор мора претходити интелектуалним и материјалистичким достигнућима. Тако је 

очито и било у освит човечанства. Духове, високонаравствене помисли човека су 

конструисале морално енергетско поље Земље и окоземаљског простора. Природа 

(биљни свет, водена пространства, планински масиви, климатска сфера) је стварала 

погодну средину за обитавање човека, екологију његове животне делатности, 

енергетику развоја. Данас је практично доказано да природа, посебно биљни свет, 

такође „мисли“, образујући своје енергетско поље заштите, плођења и развоја. Може се 

рећи да је то природно поље засновано на енергији чистих помисли, лепоте и склада. 

То је такође предодређено свему постојећем на планети, а човеку разумном у првом 

реду. Коме се дешавало да борави у тајги, или чак у широком равничарском простору, 

у горама, тај је морао да осети моћну здраву енергетику, прилив животних и 

стваралачких сила. У градовима, нарочито у мегаполисима, то се не може доживети 

стално порицање, гушење наравствених начела и стваралачке енергије. Не случајно 

људи умних занимања теже стварању у природи, па и нормална држава пружа 96 

такве услове не олигарсима, него научницима, конструкторима, писцима, песницима. 

Тако је поступао Ј. 

 
Песник Сшанислав Куњајев 

В. Стаљин, уступајући мислиоцима и ствараоцима виле, даче, академска насеља, НИИ, 

конструкторске бирое изван граница Москве, у природи. 

Мој пријатељ Станислав Куњајев, талентовани писац и песник, главни уредник „Нашег 

савременика“ неједном је говорио: „Да би се написало нешто добро и талентовано, 

потребно је отићи из Москве, јер у Москви није та енергетика“. Посветио сам му чак 

овакве ретке: 

На обали реке сред четинара, 

Где рећи се Русом невоље не ствара, 

Титраји блахи јутарње росе Лири најбоље тренутке носе. 

Руско село је у том смислу одувек представљало животворно извориште фине 

поезије, велике прозе, божанствене музике. Због тога је уништење руског села 

безусловно злочин, који убија разум, стваралаштво, наравственост, душу. Моји редови 



 

 

о селу у коме сам проживео своје детињство и дечаштво: 

С небеском плавети овде се свија Шума, језеро, и дол, и трава. 

Русија без села није Русија, 

Село без песништва дотрајава. 

Можда је баш тако замишљан битак човечанства на планети Земљи: човек уређује 

односе у свету природе, кад је то неопходно, опева њену лепоту, служи се њеним 

плодовима, насићује се енергетиком и одржава односе с Вишим Разумом, добијајући 

неопходна знања за очување планетарног склада. Али, наравно, далеко од тога да је 

сваки грађанин планете обладао задацима генијалности и високе наравствености. А уз 

то је у људској заједници, почев од ступња појаве и почетка развоја, било много других 

посведневних послова и обавеза везаних за опстанак и организацију начина живота. 

Тако да таленат и генијалност, наравствена светост беху својина малобројних. Али 

обавезна закономерност јесте: за рођење талента, а тим више генија, потребна је 

развијена духовно-интелектуална основа, а за њу саму развијен систем знања, за 

систем знања просвета (образовање). 

Поставимо ипак пред собом питање: због чега људи, рађајући се и развијајући у 

истим условима, чак у истој породици, чак и близанци имају често савршено разне 

типове карактера, наклоности, достижу различите разине савршенства? Рекло би се да 

савремена научна сазнања дају одговор на ово питање. Али, као прво, та сазнања су 

далека од једнозначности, спорна су и каткад противрече једна другим. Односно, 

много је одшвора. Као друго, сувише су материјалистичка та сазнања, код њих 

одсуствују душевна и духовна страна, стваралачко ирационално начело. Аутору су 

ближи и разумљивији древни словенско-ведански философски приступи те 

индоаријска (стародравидска) учења о енергетским суставима човека (чакрама). 

Суштина одговора на постављено питање скривена је у следећем: у човеку се првих 

минута након рођења замеће животна матрица, задаје неки животни програмски код. 

Опет, као што на сваком пољу осим племенитих култура увек расте коров, тако и у 

људској заједници свагда постоје и развијају се носиоци људских порока. И у 

одређеним периодима развоја, као и коров на пољу, они не само што стичу утицај, него 

и, показујући нападну острашћеност, почињу доминирати, намећући целом 

човечанству порочни начин битисања, антизадату филозофију живота, погрешан пут 

развоја. Притом таква средина има своје таленте, чак и геније. Али у целини то је 

коров, и ако се на време не плеви он испуњава читаво људско поље, уништивши 

племените изданке. Изгледа да се управо то дешава са савременим човечанством: са 

доминантом „корова“ пре свега западни свет губи човечност, а затим намеће свој начин 

битисања целом свету. И у неком периоду историје човек престаје вршити своје 

функционално послање, постаје опасним за природни склад, испуњава простор разума 

неразумном, рушилачком енергијом. Тада се појављују врачеви, посланици бога, неба, 

космичког разума и уразумљују заблудело стадо, изводећи га на пут истине. Али 

пролази време, душа човека се подвргава ерозији, грабилачки нагони преовлађују, 

заједници се наново намеће рушилачка светоназорска парадигма развоја. 

Најважнији услов при избору философије развоја људске заједнице је однос снага 

изборничких страна, и то не само бројчани. Агресивна мањина, нарочито невезана 

општеприхваћеним моралним нормама, занемарујући хиљадугођима грађена правила 

планетарног општежића, често побеђује већину и намеће јој своју вољу, приморавајући 

поједине народе, па и читаво човечанство да се креће њему противним историјским 

путем. Само зато што та мањина дејствује енергичније, односно шаље у простор 

небеског компјутера моћнији енергетски сигнал. Али на крају крајева се долази до 

разумевања погрешности изабраног вектора, мења се однос снага, образују нови 

организациони принципи обједињавања страна и даље следи одлучујући судар, по 



 

 

правилу оружани (укључујући светске ратове), па се околности мењају, али не увек у 

бољем правцу. Но ипак је кроз борбу супротности усмереност развитка човечанства 

потврдна. Барем је досад таквом била. И не малу улогу у томе је одиграла Руска, 

Русија. 

Амерички друштвени радник и истраживач савремених светских токова Линдон 

Ларуш као главни „коров“ човечанства, који је нужно хитно „исплевити“, види 

наметнути од Британије и светских лихвара монетарни систем: 

 

„Истински излаз из кризе мора постати и може бити само уништење садашњег 

монетарног система, који је доминирао над европском цивилизацијом од Пелопонеских 

ратова. Монетарни систем је куга савременог света“30. 

 
Исшраживач Линдон Ларусх 

До XXI столећа човечанство је дошло до границе за којом морају уследити 

глобалне промене његове садашње суштине, геополитичке структуре изградње света, 

философије живота, правца развоја. Наметнут свету од британско-млетачке елите 

монетаристички модел развоја себе је потпуно дискредитовао, његова круна је постала 

садашња системска криза западног друштва, која се шири читавом планетом. Тежња за 

избављењем од свемогуће власти новца, диктата финансијских кућа испољава се 

посвемесно у свету. Као и тежња за избављењем од америчког долара, који нема 

реалну вредност. Тако да се у средњорочној перспективи може очекивати обарање 

монетаризма заједно са доларом, што ће несумњиво повући за собом измену светске 

хијерархије држава, излазак на сцену светске геополитичке субјектности светских 

етнокултурних цивилизација, Истока и Латинске Америке, што значи да нас очекују 

промене у светским процесима. И пре свега, повратак задатој суштини „хомо 

сапиенса“, пошто су на Истоку и у Латинској Америци, без обзира на све катаклизме, 

сачувана моћна знања старине, развијенијих, хуманијих цивилизација, наравственост и 

духовност. 

Други чинилац који је задао погрешан вектор развоја човечанства је постала 

западна геополитика, званично рођена крајем XIX столећа, која је образовала 

монетаристичко-агресивни светоназор западних елита, њихову неодољиву тежњу ка 

светској власти, расно-нацистички однос према народима других цивилизација. И тај 

светоназор није нестао с разгромом хитлеризма. Он се само преобликовао у ине, 

истанчаније, мрачњачкије форме, сачувавши своју суштину, тежњу за господарењем 

над осталим човечанством. Шта је теорија „златне милијарде“ ако не толеранцијом 

прикривени нацизам? Трагови и резултати геополитике монетаризма и нацистичког 

светоназора могу се срести у најразличитијим регионима света: у вијетнамском 

сеоцету Сонгми, у с нарочитом свирепошћу уништеном од Израелаца граду Ел-

Кунејтри у Палестини, на територији некада цватуће Југославије, у Ираку, 

Авганистану, Либији, Сирији. А зар не пахне нацизмом у приступу Ирану, када је 



 

 

држави Израел дозвољено све, а Иранце лишавају права на заштиту своје државе и 

начина живота? 

Са сменом парадигме финансијско-економског система се мора изменити суштина 

геополитике: то ће бити геополитика источних цивилизација, зато што су управо 

источне светске цивилизације кадре да сломе кичму власти савеза финансијске 

олигархије и ТНК. 

Државе, чак ни такве као америчка империја, то нису кадре учинити. Данас су оне 

под контролом власти новца, новац господари над њима, над смислом човековог 

живота, развраћа народе, спушта човека далеко испод ступња развоја животињског 

крда. То већ схватају масе Американаца, који покушавају да освоје и униште Вол 

стрит. 

У политиколошким круговима се исказују бојазни да источне цивилизације у својој 

окрутности могу поћи путем освете за хиљадугодишње понижавање или да ће 

једноставно понављати западне моделе развоја. Напоменућемо да је Исток ближи 

истини него Запад. Данас, изгледа, Исток наступа са својим правом на обликовање 

будућности људске цивилизације. Желимо да се надамо како ће та будућност бити 

наравственија и чистија. У XX веку свет је живео и развијао се по западној 

геополитичкој теорији, надам се да ће геополитичка теорија XXI столећа бити 

написана на истоку, понајпре у Русији. 

Природно, противљење монетаристичких снага ће бити не само моћно, већ и 

жестоко. Важним, можда преломним моментом у судбини човечанства мора постати 

геополитичка доктрина света XXI столећа, која ће бити позвана да обликује светоназор 

нове елите човечанства. Међународна геополитичка заједница није организована, 

геополитички конгреси се не одржавају. 

Источна геополитичка мисао за сада дрема, усредсређује се; руска је усредоточена 

на истраживања историје геополитичких теорија и концепција, на претресање текућих 

политичких збивања. Но, главни субјект краја XX столећа светска финансијска 

олигархија, не дрема: већ је спремна концепција светске владе, нове глобалне валуте, 

„међународне“ контроле над светским ресурсима. У Русији је ту концепцију 

најразговетније изразио бивши градоначелник Москве Г. Попов: „Неопходно је изузети 

из националне надлежности и предати под међународну контролу нуклеарно оружје, 

нуклеарну енергетику и сву ракетно-космичку технику. Нужна је предаја под глобалну 

контролу целог човечанства свих богатстава планете, пре свега залиха угљоводоничких 

сировина“31. Разумљиво је да ће „међународни контролори“ поново постати она иста 

лица која и данас контролишу светске финансијске токове. Вероваћемо да се то неће 

десити. У току је битка за опстанак не само појединих народа и држава, него и читаве 

људске заједнице. Основна борба, како она споља изгледа, води се не у области 

привреде, енергетских ресурса, већ у духовно-наравственој области, не у категорији 

права појединог човека, већ у области права цивилизације да живи и развија се у 

оквирима своје културно-цивилизацијске суштине, божанске задатости. Не-Запад је 

просто још разједињен и нема признатог духовног вођу, каквим је током последњих 

пет векова била Русија. Младом покољењу је то данас тешко схватити, јер нам ево већ 

четврт века утувљују: ми смо губитници, заостали, нецивилизовани итсл. Али ево шта 

је још 1835. свом пријатељу Ивану Сергејевичу Тургењеву, успут, у том тренутку 

западњаку, писао Петар Јаковљевич Чадајев: „Позвани смо, напротив, да научимо 

Европу бесконачном мноштву ствари, које без тоГа она не може схватити... Доћи ће 

дан кад ћемо постати умно средиште Европе, као што смо већ сад њено политичко 

средиште; наша будућа моћ, заснована на разуму, превисиће нашу садашњу моћ што 



 

 

се опире на материјалну силу“14. И Русија је показала ту разумску надмоћ после 

Октобарске револуције 1917. године, када је око два милиона руских људи, 

интелигената, официра, инжењера емигрирало на Запад и поразило га својом 

образованошћу, високом културом, памећу, чашћу, родољубљем, изузетношћу 

мишљења. А затим је Совјетски Савез хваљени Запад поразио великом храброшћу и 

чврстином у распиреном баш од њега, Запада, наредног светског рата, док је десетлеће 

после рата СССР задивио свет космосом, великом културом, најбољим на свету 

образовањем, науком и разумом. Разорена, понижена, скренувша с природног пута 

развитка Русија је 2014. показала свету најлепшу зимску Олимпијаду, а одмах по 

њеном окончању вратила Крим и Севастопољ. И ако се пажљивије загледа у руску 

историју, може се очитати следећа тенденција: Русија (Руска, Совјетски Савез) 

испољава своје најбоље одлике, уздиже се на врхове светске призеатости, када 

решава општељудске задатке добра и развоја, васпоставља правичност, обдарује 

свет божанственом лепотом и складом. У другим случајевима, кад нас увлаче у 

туђе, штетне за светску заједницу пројекте, ми неизбежно трпимо поразе. А то 

значи да је мисија Русије несебично добро служење Богу, надразуму, и његовом чеду 

човечанству планете Земље, њеној природи и свему постојећем на планети. Не 

случајно Русију именују катехоном задржатељем. Задржатељем зла, коварства, 

неправде. Велики Француз Шарл де Гол је тврдио: „Руски човек се не може осећати 

срећним ако се негде чини неправда“. Боље се, по свој прилици, не може рећи. 

 

 

 

 

ИЗВОДЕЋИ ЗАКЉУЧКЕ РАСУЂИВАЊА 

Све постојеће има идеју Платон 

Драги мој читаоче, у овој унеколико збрканој глави ја сам тек покушао да означим 

проблеме што стоје пред човечанством. Али то су проблеми светоназорског карактера, 

и зато су савремени у свим временима и епохама и изузетно важни за опстанак и 

развитак човечанства. За избор његовог пута у будућност. На основу изложеног, 

направимо неке уопштене закључке: 

1. Живимо у свету с извитопереном историјом, притом извитопереном свесно, с 

предумишљајем. А то значи да на основу лажне представе о прошлости и садашњици, 

о суштини свемира, људска цивилизација не може разумети истински смисао живота, 

неће имати сигурну идеју и стратегију своје будућности. Човечанство, његови најбољи 

умови немају представу о читавом процесу образовања и развоја живота у Васиони и 

на Земљи зато што праву историју настанка живота и историје човечанства брижљиво 

скривају силе што користе тајна знања као свемоћно оружје за власт над друшм 

људима и народима, за претерано богаћење и уживања, за порицање суштине човека. 

Овај тајни чвор може се прекинути само здруживањем у оквирима једног система 

научних, релишјских и езотеријских знања. А такво здруживање је могућно са изменом 

формуле главног философског питања о томе шта је првобитно. Са сагласношћу све 

три стране (науке, религије, езотерије) да је енергија првотна, почеће нова 104 

(изузетна) етапа у развоју човечанства. 

2. Човек је унет у природу Земље с одређеним циљевима и задацима, он је дужан 

допуњавати и чувати хармонију околне средине, давати подстицаје интелектуалног и 

духовног развоја себи подобнима и свим другим живим организмима, сабирати и 

јачати разум планете образујући моћно енергоинформационо и биолошко поље Земље 

                                            
14 Чаадаев П. А. Лишерашурное наследсшво, Москва, 1935, стр. 17. 



 

 

које узајамно делује с пољима Васионе. 

3. За извршавање задатих функција у човека су усађена три основна елемента 

физичко тело, душа и мозак, где тело врши улогу носиоца, окоснице, конструкције, а 

душа (емоционална осетљивост) и мозак (интелект) опредељују сам битак човека. Тело 

живи и развија се материјалним (физичким) потребама, душа емоционално-чулном 

енергијом, мозак формира интелект енергијом разума, знања, мудрости. Сва та три 

елемента се налазе у стању вечитог супарништва и борбе за власт над „човеком“, 

резултати те борбе (урачунавајући спољње услове) стварају својства и модел понашања 

(архетип) човека. 

4. Људи се, као и биљни и животињски свет, са задатком вршења своје 

функционалне задатости, преживљавања и развитка, обједињују у заједнице (јата, 

стада, племена и народе), општећи међусобно како непосредно, тако и путем 

биолошких поља, образованих на рачун мисаоног (можданог) процеса. 

5. Заједница људи једног или другог сличног архетипа на рачун издвајања мисаоне 

и чулно-емоционалне енергије, сачуваног памћења, образују сопствена 

енергоинформациона и емоционално-чулна поља (ноосферу), помоћу којих формирају 

идеолошку и духовно-религиозну основу (светоназорски систем). На социјално-

организационом плану такве заједнице се обједињавају у културно-цивилизациона 

друштва (цивилизације). 

6. Западно друштво се, почињући са Старом Грчком, градило као цивилизација 

(културно-историјски тип). Ипак, од времена Кромвела (Енглеска, XVII век) Европа је 

почела мењати своју цивилизацијску суштину. С увођењем позајмног процента под 

утицајем прогоњених од Цркве и друштва ђеновљанских и млетачких зеленаша, који 

су нашли уточиште на Британским острвима, Енглеска је од новца и материјалних 

блага направила смисао живота, распространила ту новину на Европу, Америку, а 

доцније и на читав свет. Савремени фгагансијјски капитал је заједничка творевина 

Англосаксонаца и јеврејјекиж лижвара, савез финанеијског капитала и езотеријских 

знања маеонекиж ложа је постао глобалним оруђем управљања светом. Пиратске 

пљачке, освајање колонија, уништавање народа и цивилизација, распиривање ратова, 

капиталистички карактер привреде све са циљем добити, раскоши и власти. С том 

животном идејом Англосаксонци у савезу с јудаизмом живе до дана данашњег, 

приморавајући да по тим правилима живи цео Запад и већи део човечанства. Западно 

друштво се од цивилизације превратило у антицивилизацију што мења битак човека и 

његово функционално предназначење на планети и у Васиони и прети катастрофом 

читавој људској заједници. 

7. Светска заједница, укључујући народе западног света, све дубље је свесна 

опасности следовања англосаксонско-јудејском путу свеопште деградације и 

самоубиства, престројава се „у ходу“ и тражи идеју и стратегему за будућност, систем 

животних вредности, и то налази у правој, неисквареној историји, у својим 

националним традицијама. За то време, како пише један од најкрупнијих савремених 

мислилаца Имануел Валерштајн, „капиталистички (тј. западни Л. И.) свет је ступио у 

своју терминалну, системску кризу“. Дај Боже! 

ПРИЛОГ УЗ ГЛАВУ I 

ТИБЕТАНСКИ МАНУСКРИПТ 

Превод с немачког 

Немачки Аненербе /унутар амблема/ 

Текст под амблемом: 

Друштво за проучавање духовног наслеђа предака Аненербе 

Недељни алманах 

(за службену употребу) 



 

 

Свеска за јануар 1940. 

Рајхсфирер СС Берлин 1940. 

Главна страница: 

Истраживање под патронатом рајхсфирера СС Првобитне расе 

Научно коментарисани превод старог тибетанског манускрипта 

Прва раса: (доцније рођена раса анђела) 

„Месечевим прецима“ у једној „несаломивој светој земљи“ (колевка човечанства) 

пре око 350 милиона шдина створена је прва раса људи „доцније рођена раса анђела“. 

То бејаше бесполна раса „анђела“, уколико су се уопште могли назвати „људима“. 

Имали су јајолик облик и називали се „првом поларном“ расом са растом од око 52 

метра. Тело им се састојало само из етерасто-електричне опне. Размножавање се 

догађало путем деобе. Ова раса је престала да постоји пре 110 милиона година услед 

еволуционог доласка Хиперборејаца. 

Друга раса: (од зноја направљена) 

Хиперборејци. Прелазна раса људи од етеричног ка физички збијеном телу. 

Еволуциони пут ове расе износио је 82 милиона година. Спољна опна, која беше у 

људи прве расе, постала је за Хиперборејце унутарњом. 

Текао је процес сабијања спољње опне. „Од зноја направљена“ хиперборејска раса 

била је, исто као и представници прве расе, бесполна. Размножавање се испочетка 

вршило путем деобе, затим путем пупљења. Раст им је износио 36 метара. По 

спољашњем изгледу људи се састојаху од две етерично-збијене електричне опне. 

Хиперборејци, исто као и друге првобитне расе, имађаху седам подраса, од којих је 

свака прошла дуг еволуциони пут. 

Трећа раса: (из јајета рођена) 

Лемуријанска. Из „јајета рођена“ се појавила пре око 28 милиона година, јер се од 

почетка тог циклуса размножавање вршило само јајима. У том временском периоду на 

земљи бесполним беху не само људи, него и животиње. Раст људи је износио око 18 

метара. Изузетно полако, из покољења у покољење, раса је постала двополном 

(андрогеном). Први чврсти људи су имали раст од око 4 метра и били хермафродитима, 

имађаху меко физичко тело, које прожимаху магнетне струје. Атмосфера на Земљи је 

била етераста и гасовита. Многи метали, који су затим постали чврсти, још пребиваху 

у течном и гасовитом стању. Разум Лемураца беше латентан, са снажним физичким 

животом одсуство самосвести и говора. Човек бејаше борбена животиња. Жижа 

животне снаге је усредоточена у области адреналинових жлезда и производила је 

углавном животињску храброст и отпорност према шоку. 

Затим, како следи из најстаријих атлантидских рукописа, пре око 18 милиона 

година, са „хуманитарном мисијом“ у циљу развитка човечанства, на Земљу се 

спустише „богови с Венере“, „велики учитељи“, „синови пламена“, са чијом појавом је 

везана подела на полове, наступање смрти у вези „с понирањем у чврсту материју“ и 

калемљење индивидуализације, будући да раније људи поседоваху групну свест и 

душу. „Велики учитељи“ се оваплоћаваху у полуживотињским телима, постајаху вође 

и жречеви и водише за собом млађано човечанство ка врхунцима духовног 

савршенства. Први пут се јављају примитивни занати, повезани са штављењем кожа 

дивљих животиња, наука и медицина. 

Заједно с људима, еволуционе промене дешавале су се са животињским светом. 

Умножавао се број врста. Подела на полове се код неких животиња десила тек с 

временом. Такви представници животињског света као што су плезиосауруси, змајеви 

и птеродактили беху човекови савременици до краја 3. расе. 

Први „посвећени“ људи су се одрицали од животињске хране и грубог секса, што је 

доприносило постојаној изградњи самоконтроле над животињским нагонима. 



 

 

Опит хуманитарне мисије „богова с Венере“ завршен је заменом својих „учитеља“ 

у далеко каснијем добу атлантиђанском. Главнина Лемураца остајала је груба и 

малоумна с претераним сексуалним апетитом. Процветало је скотолоштво. Управо из 

тог разлога су се појавили први мајмуни почетком атлантиђанског периода. 

Узрок пропасти Лемурије. Континент Лемурије пролазио је дуж појаса полутара од 

савремене Африке до Аустралије, навише до Хималаја33. Услед приближавања бившег 

сателита планете Икар, страдале пре 15 милиона година Месеца, који је, ушавши у 

орбиту Земље „стругнуо“ дуж копненог појаса, уништивши континент Лемурије, током 

следећих 49 година већи део Лемураца је погинуо у јеку дивљања стихија на земљи. 

Као резултат пропасти већине Лемуријаца, дошло је до одабира њиховог најбољег 

дела који је образовао 7. подрасу треће расе (протогирејци), која је положила основу 

стварања разумног цивилизованог човечанства и велике атлантиђанске расе. 

33 Постоје и друге иначице географског положаја Лемурије. О њима ниже у грађи 

„Аненербе". 

Споменици архитектуре остављени од Лемураца су кипови на Ускршњем острву, 

Стоунхенџ и др. 

Четарта раса (атлантска) 

Први Атланти Мурмудонци појавили су се у доба Лемурије на издвојеном острву у 

Атлантском океану, изолованом од спољашњег света, пре око 5 милиона година. То 

беху петометарски горостаси с великим главама, са црвеном, белом и жутом бојом 

коже. По мери еволуционог успона и духовног усавршавања њихов раст се смањивао. 

Следећа супкултура Атланта Аутохтони подраса је људи од око три метра, која је 

постојала 2-5 милиона година уназад. Средња дужина живота Мурмудонаца и 

Аутохтона износила је око 600 година. 

Отприлике до тог периода времена издвојиле су се следеће подрасе Атланата бела, 

жута и црна, које су се развијале самостално у седам делова света. 

Начини управљања људима од „Великих учитеља“ остали су пређашњи. Они су 

постајали жречеви и цареви неколико покољења младог човечанства и развијали га 

независно једни од других у разним деловима света. 

Прва развијена цивилизација Атланата долази на 3. супкултуру (исконску подрасу) 

Атланата Толтека, који су живели пре око милион година. Раст људи је износио 2,5 

метра с правилним цртама лица, са средњом дужином живота од 300 година. Многи од 

Толтека су сами одређивали кад им следи одлазак у „танани свет“. 

Код Толтека је постојала развијена писменост и закони. Писали су на танким 

металним листовима и умели умножавати текстове, које су чували у кожним 

футролама. Код њих су постојале школе и универзитети. Беху развијене такве 

дисциплине као што су видовитост и телепатија. Јединствена знања получена су од 

„Великих учитеља". 

Прво легендарно државно острвско устројство створено је на острву Атлантиди, 

која је заузимала већи део Атлантског океана, са престоницом градом „Златних Врата“, 

који се одликовао величанственом архитектуром, златним стубовима, споменицима и 

куполама. У свим деловима света Атлантиђани су подизали пирамиде, помоћу којих су 

прекидали лоше дејство пукотина у земљиној кори, и које су истовремено служиле као 

навигациони систем „Великих учитеља“. Механизми које су Атланти користили у 

градњи пирамида били су позајмљени од „вођа“, који су их научили да се служе 

техником, оружјем и енергетским кристалом, чију енергију су Атланти користили при 

прављењу летилица. На Атлантиди је постојао одред вимана пилота који су се кретали 

по небу и свемиру пре око 850.000 година. 

Тајно оружје Атлантиђана „маш-мак“, добијен од „Великих учитеља“ коришћено је 

при освајању друшх народа. Помоћу усмереног зрака Атланти су за трен ока могли 



 

 

уништити целе градове и разорити свет. 

Пре 850.000 година вође Атлантиде, устале против богова и „Великих учитеља“, 

направиле су непоправљиву грешку, која је довела до промене тока „Епохе времена“ и 

пропасти највећег дела острва Атлантиде. Помоћу свог оружја, обузети жељом да 

униште спремиште богова, вимани, дејствујући по наређењу вођа Атлантиде, упутили 

су из свемира енергетски зрак у средиште земље, услед чега се разлегла експлозија 

необичне снаге, која је довела до цепања острва, чији се највећи део погрузио у бездан 

океана. На том се месту налази Саргашко море. 

Већи део „богова“ који су живели под земљом и служили се добрима раја што су га 

створили, погинуло је услед експлозије унутрашњег сунца. 

На смену су им дошли други „богови“ с планете Нибиру. И на небу се разбуктао 

рат богова. 

Након те трагедије Земља је променила своју орбиту и циклус окретања око Сунца, 

који је чинило за нас обичних 365 дана. Дошло је до премештања полова. 

Приликом премештања полова, отворени пролази у средиште земље „Колевку 

човечанства“, „Рај Богова“ с обе стране беху затворени путем сваљивања премештене 

масе земље, и отворени су поново с протоком времена на местима образовања нових 

полова услед средобежне силе окретања земље око своје осе. 

Почев од 199586. године п.н.е. сваких 14.400 година Земља је излагана утицају 

џиновске планете Нибиру, која се вртела по елипсастој орбити, излазећи далеко изван 

граница Сунчевог система с периодом кружења од 3.600 година. 

Због тога што се орбита Земље променила на ову коју сада знамо, пролазак планете 

Нибиру око Сунца, у појасу астероида, у правцу кретања сказаљке на сату, сваких 

3.600 година ремети електромагнетна поља Земље и других планета Сунчевог система 

с путањама супротним од сказаљке на сату, обрушава на Земљу тисуће метеорита и 

астероида, а сваки 4. циклус окретања те планете око Сунца окончава се следећом 

пропашћу постојеће цивилизације услед потапања континената. У том периоду с 

површине Земље, са стране Тихог океана, окренуте ка Нибиру, потиснута вода 

испуњава копнени део. 

Тако су древни Атланти рачунали време Армагедона, представљено ниже: 

199586. године пре нове ере први Армагедон 

84386. године пре нове ере други Армагедон 

12386. године пре наше ере трећи Армагедон 

12.386+14.400 = 2014. г. н. ере 

Као резултат догађаја од пре 850.000 година, толтечка цивилизација Атланата је 

пропала у току следећих неколико стотина хиљада година. 

Сменила ју је туранска цивилизација жутокожих људи, чији процват пада у 

периоду пре првог Армагедона 199586. године пре наше ере. Људи те подрасе нису 

владали Атлантидом, беху колонизатори, груби и окрутни ратници. Велики део њих 

преселио се источно од Атлантиде, у Азију до Централне Кине. Ту подрасу до данас 

представљају високи Кинези. Већи део људи те подрасе погинуо је од последица 

другог Армагедона 84386. године пре нове ере. 

Туранце су сменили Семити и Акадијци, представници беле расе, која се појавила 

око 80.000 година пре наше ере. Семите је одликовала ратоборност, енергичност и 

одлично здравље. Већи део њих су постали номади. Особена обележја те подрасе беху 

неслагање са суседима, неповерљивост и подозривост. Њихови потомци постали су 

Јудејци и Кабили Северне Африке. 

Акађани су водили ратове са Семитима, у којима су ови на крају победили. 

Одликовали су се предузимљивошћу. Били су колонизатори. Постигли су велике 

успехе у науци, морепловству, астрономији и астрологији. Подигли су велике градове, 



 

 

успоставили везе с најудаљенијим деловима света. Њихови непосредни потомци 

постали су Феничани и народи који насељаваху обале Средоземног мора. 

Последња раса Атланата су Монголи, потекли од туранске подрасе, који су се 

раселили по степама Источног Сибира и постали номади и земљопоседници. 

Већи део тих подраса је погинуо од последица трећег Армагедона 12386. године 

пре наше ере. 

С указаним периодом времена ваља рачунати почетак пете исконске расе људи 

аријевске, која се појавила око милион година уназад. 

Пета раса (аријевска) 

Као резултат еволутивног процеса из последњих подраса пре милион година се 

појавила аријевска раса. Главна мисија аријевске расе је уздизање целог човечанства из 

дубина ледене таме ка врхунцима духовног савршенства. 

Детаљизација историје аријевске расе од нас је била осветљена у октобарском и 

децембарском веснику „Дојче Аненербе“ за 1938. годину. 

Примедба аутора: вероватно су историју аријевске расе разрадили (допунили) 

стручњаци Аненербе по наруџбини руководства „53“ или самог Хитлера ради 

подизања духа немачког народа, пониженог условима Версајског мира. 
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ГЛАВА II 

БИТКА ЗА ШАМБАЛУ  

 

МИСТИКА И ПОЛИТИКА 

 

У овој глави ћу направити покушај да приговорим самом себи. Покушаћу 

оповргнути тезу из прве главе о томе да материјалисти од науке и, природно, надлежне 

установе, које своју власт заснивају на принципима материјализма, одбацују 

религијски идеализам и сваку мистику у остварењу својих научних и власних 

пуномоћја. Да, и једни и други могу посећивати цркву, џамију, синагогу, просити у 

Бога за отпуштење грехова, молити се за пословни успех, продужетак рока боравка на 

власти, научници чак призивају Бога у помоћ да би дошли до научних открића. Да, то 

је тако. Али у стварном животу, политичкој пракси световне власти и наука исповедају 

материјалистичка начела. При чему мистичка становишта, разноразна гатања, 

прорицања астролога по правилу јавно поричу и Црква, и власти. Такав је закључак 

према првој глави. 

Но, за кулисама јавности се и најсветовнији, посебно атеистички руководиоци, и 

свештенослужитељи стално окрећу мистици, сумануто верују у некакве тајне знаке, 

знања и силе, праве разноразна тајна друштва, ложе, клубове итд. О дубинским 

токовима у тој мистичкој области, тесно повезаним с реалном влашћу, на Западу је 

написано немало истраживачких и уметничких радова, од којих су најсјајнији и 

најдубљи, по моме мишљењу, „Да Винчијев код“ и нарочито „Изгубљени симбол“ 

америчког писца Дена Брауна15. 

 
Зачуђујуће дубок и сталан интерес показује човечанство према тајнама мистичке 

земље по називу Шамбала. При чему тај интерес, у јавном или строго поверљивом 

виду, испољавају како тајна друштва, тако и водеће државе света, укључујући каткад 

тему Шамбале у приоритете своје државне политике. Шта само не траже у загонетној 

Шамбали: тајне свемира, надсавремене технологије, суперделотворне видове оружја, 

способности читања туђих мисли, могућност вештачког стварања злата, еликсир 

вечног живота, итд, игд... И гле, на овом мистичком пољу спознаје се сустижу 

религија, наука и власт. Шта је Шамбала? Научног одговора овде не може бити зато 

што наука мора физички „опипати“ ту исту Шамбалу. А званично признавање њеног 

постојања за науку ће бити самоубиство, јер се руши читава научна теорија стварања 
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света, развоја живота на Земљи, претварања мајмуна у човека. А то је темељ 

материјалистичке науке. Знања, која се „пробијају“ из Шамбале (о њима ће ниже бити 

речи) никако се не сустичу ни с научним светоназором савремене људске заједнице, ни 

са системом „земаљских“ закона, ни са преовлађујућом теоријом Великог праска као 

почетка настанка Васионе и источника живота на планети Земљи. 

Са земљописне тачке гледишта, Шамбала такође није означена ни на једној карти 

света, но, како ћемо видети касније, покушаје да прогласе своју територију Шамбалом 

предузимале су крупне и никако не митске земље. Периодично, као и у процесу 

научници јој истовремено признају велику дубину, која допушта проницање у 

неистражене тајне мистичког живота Свемира, у суштину човека и његове везе с 

Васионом. Сва историја Шамбале нераскидно је везана с учењем Калачакре, насићена 

је превеликом мудрошћу и ореолом тајанства. Шамбала се јавља као источник тајне 

мудрости земља мудраца, наравственог прочишћења. И повезана је преко учења 

Калачакре с именом Буде Гаутаме. Сагласно легендама и предањима, из Шамбале 

зрачи енергија кадра да надвлада силе зла, одржава везу с Васионом, спасе човечанство 

од катастрофе. Из Шамбале зрачи чиста светлост за цело човечанство. У учењу се 

тврди како је човек посредством свог тела, говора, мозга и духа непосредно повезан у 

једну целину с околном средином и Свемиром. Шамбалом и мудрошћу махатми 

(посвећених) су се заносили истраживачи старине, философи и, наравно, мистици свих 

масти. Међу таквима поменућемо Н. К. Рериха, I. П. Блавацку, Г. И. Гурџијева, Н. М. 

Пржеваљског. Са Шамбалом се тесно везује Бјеловође, легендарна света земља 

смештена у пределу нашег Алтаја. Али најактивније име Шамбале користе масонски 

редови и ложе. Темељ томе је положио познати француски масон гроф Сен Жермен 

(XVIII век). 

 
Шамбала шроугао на Тибешу 

Са војно-стратешке и економске тачке гледишта, претпостављена територија 

Шамбале мало је занимљива војним стратезима и тим више представницима бизниса. 

Тим пре што је територијална пријемчивост Шамбале веома условна. Дакле, занимање 



 

 

држава, конфесија, научника, владара изазива управо мистичка страна Шамбале. По 

мишљењу аутора, Шамбала се налази тамо где је присутна чистота тела, духа и 

помисли. Познати руски оријенталиста А. А. Маслов, који се више година бави 

питањем Шамбале, даје јој овакво одређење: „Шамбала је мистичка земља, постојећа 

тек као представа у свести, или идеална тачка наших стремљења; Шамбала је 

заједнички назив невелике области на Тибету или, напротив, огромног подручја у које 

улазе део Тибета, Кине, Монголије и можда Хималаја; Шамбала је земља која је 

стварно постојала (данас постоји?) или насеобина над којом се владавина остварује на 

основи религијско-етичких начела“16. Уопште, свако сам одлучује. 

Доле ћете се, поштовани читаоче, упознати са грађом која ће открити неке тајне 

стремљења према знањима Шамбале најатеистичкије, најматеријалистичкије и, 

природно, поричуће сваку мистику власти младе совјетске републике. А навестићемо 

ту главу следећом информацијом. 

Јесен 1991. године. На Тргу Ђержинског бесни гомила, руше споменик главном 

чекисти СССР, захтевају распуштање КГБ и осуђивање његових сарадника, пре свега 

руководства. Последњи руководилац некада свемоћног уреда В. А. Крјучков седи у 

„Морнарској тишини“17 под оптужбом за покушај државног преврата (предмет ГКЧП). 

А у то исто време унутар здања главне тајне службе земље се догађају прилично 

чудновате ствари. Пред пометеним и умногоме деморалисаним остацима руководства 

КГБ СССР се појављује група лица на челу с ником не познатом женом, нижом од 

средњег раста, неруске спољашности, са сенком мало приметних брчића над горњом 

усном. Она чекистима показује документ потписан од Б. Јељцина, са печатом 

председника РФ, а који даје право тој дами „доносиоцу овог документа“ да има 

приступ најскровитијој архивској грађи совјетске државе. Подноси се списак предмета 

чуваних у најтајнијим просторијама архива КГБ. Међу првим у том списку је досије Ј. 

Бљумкина и све везано за Шамбалу и Аненербе. Једновремено слична група са 

сличним документом јуриша на Научно-истраживачки институт КГБ СССР совјетски 

аналог Аненербе. 

Прва реакција преосталог руководства КГБ била је потпуно природна што је могуће 

дуже одгодити заплену захтеваних докумената. Беху наведени разни разлози, али дама 

је остајала непоколебљива: не идем док не добијем. Нађен је компромис оно што се 

одмах може отворити, отварати и износити; оно чему сад нема доступа исти 

обезбедити до јутра. Група с пуномоћјима од Б. Јељцина је дејствовала одлучно: сва 

документа, без обзира на високе ознаке тајности, одузимана су и одвожена. Како је 

доцније постало познато одвожена су у главни стан јудео-масонског реда „Бнајт Брит“, 

смештен по одлуци велеиздајника Горбачова на југозападу Москве, а део у америчку 

амбасаду. Часним чекистима је остајала једна ноћ да макар штогод од најтајнијег 

спасу. Међу сачуваним за Русију је Бљумкинов досије и други документи повезани са 

Шамбалом. А ко је Јаков Бљумкин, шта је значајно урадио и каква је његова судбина 

разабраћемо мало касније. Прво ћемо се коснути најзатворенијег подраздела у систему 

раних совјетских тајних служби посебног бдела ОГПУ, који је све до 1938. водио Глеб 

Бокиј. Тај одел је створен 1918. године. Његови главни задаци беху: 

- спречавање извоза научних знања, технологије, државних и војних тајни и 

сакралних тајни из Русије; 

- задржавање и враћање у земљу носилаца високих знања и тајни, стварање услова 

за наставак њиховог стваралачког рада на добробит Републике Совјета; 

- организација система затворених истраживања с различитом тематиком, 

                                            
16 Маслов А. А. Утраченнал цивилизацин. В поисках потерлнного человечества. Ростов на Дону, Феникс, 2005, 

стр. 287. 

17 Популарни назив познатог истражног затвора у Москви. 



 

 

укључујући мистику, сасвим нематеријалистичке области, попут преношења мисли на 

растојање и читања туђих мисли, утицаја енергоинформационих токова на промену 

свести човека, обликовања одговарајућих модела понашања код појединих људи, 

утицаја свемирских појава и нарочито сунчеве и месечеве активности на радње маса 

људи (у контексту припрема за светску револуцију) итд. 

Дабоме, посебном одељењу су постављани и други задаци које је оно решавало, 

међу њима и они чисто примењеног карактера у „интересу светске пролетерске 

револуције“, потајно у интересу нове Русије. Покушаји враћања у домовину чувених 

конструктора Сикорског, Зворикина, низа других научника (физичара, хемичара, 

оружара), великих певача, музичара не беху свагда успешним: далеко од тога да су сви 

веровали у могућност васпостављања руске власти и руске националне традиције. Али 

понешто је и успевало. Познати философски пароброд, на коме беху отправљени у 

прогонство преко границе представници интелигенције, био је акција друге врсте: из 

земље су протеривани носиоци другачије идеологије од бољшевичке. Но, 

„инжењерског“ пароброда није било, и није могло бити инжењере и друге техничке 

стручњаке у совјетској Русији су чували. Истина, није увек успевало да се то учини. 

Једна од првих службених белешки Г. Бокија главном чекисти Ф. Ђержинском тицала 

се управо тог питања. У њој се говорило како су црвеноармејци и радници ЧК, не 

сналазећи се у ствари овог или оног интелектуалца, стављали уза зид као „контру“ 

стручњаке крајње неопходне младој Републици Совјета. 

Једна од најуспешнијих операција посебног одела ОГПУ је привлачење раду за 

совјетску власт А. В. Колчака. За малограђане и политичке противнике је објављено о 

хапшењу, брзом стрељању адмирала и утапању његовог тела у врућцу18. 

За војне стручњаке то је, наравно, била бесмислица. Заробљен је нико други него 

„Врховни управитељ Русије“. То је била фигура прве величине у антисовјетском 

покрету, при чему тесно повезана с Американцима и њиховим интересима у Русији. И 

која је приде имала огроман утицај у Белом покрету, како у земљи, тако и у 

емиграцији. Па то је врело информација за чекисте копај и копај, кад оно, гле, успева 

ти наговорити га да иступи с обраћањем својим саборцима с предлогом да подрже 

совјетску власт и прекину борбу против младе Републике Совјета. Информација, 

пуштена од бољшевичке пропаганде о томе да су Колчака стрељала два војника под 

командом водника била је само бајка за „народне масе“. То је исто као кад би у 

Стаљинградској битци команданта 6. армије Вермахта фелдмаршала Паулуса 

приликом заробљавања стрељали по наређењу четног командира. Али Паулусова 

судбина решавана је у Главном стану Врховне команде и лично од Ј. В. Стаљина. 

Заробљеног генерала користили су не само у Генералштабу, као човека који много зна 

о плановима немачке команде и стручњака за стратешко планирање, него и у 

политичкој игри са савезницима, па чак и после рата у стварању НДР. 

Адмирал Колчак је био фигура значајнија од Паулуса, мада поређење овде није 

сасвим правилно. Александар Васиљевич је био не само познати војнопоморски 

старешина, већ и чувени истраживач севера Русије, представник велике војно-

географске школе фелдмаршала Миљутина. Данас су у арктичкој тематици на гласу 

гребени Ломоносова и Мендељејева. Баш преко њих Русија полаже право на ресурсе 

Арктика. Но, мало ко зна да је њих први открио А. В. Колчак. Као и ресурсе Колског 

полуострва. Њему такође припадају предвиђања природних налазишта у северним 

областима Русије и знаменита реченица: моћ Русије ће расти не само Сибиром, него и 

богатствима Севера. И наравно, такав човек је морао заинтересовати Г. Бокија. А. В. 

Колчаку је поштеђен живот, пружени су му сви услови за рад, али је лишен имена. На 
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вези с њим радио је не само лично Г. Бокиј, него и А. Барченко (можда је из разлога 

такве упућености он и био стрељан 1938. године). Према сведочанству истраживача 

предмета адмирала Колчака, историчара и писца Олега Грејга, адмирал је преминуо 

1944. године19. 

И још једна историјска чињеница. Поткрај Другог светског рата, како је познато из 

историјских докумената, тајне службе СССР и савезника из антихитлеровске коалиције 

на територији побеђене Немачке вођаху прави рат око стручњака и документације 

везаних за радове у ракетно-нуклеарној области. То је заиста тако. Али не мање 

огорчена и активна борба водила се за тајне тајног друштва „Аненербе“, предвођеног 

самим Химлером, главом 88. Показаћемо на документарној основи зашто. 

Важно је разумети непресушан интерес према тајним мистичким знањима 

испољаван у свим временима код, свих народа, а посебно код људи у власти, и 

световне, и религијске, и оне из сенке. Савремена светска власт се умногоме држи на 

разноврсним тајним друштвима, која мистицизам постављају као угаони камен своје 

делатности. У геополитици је најважнија категорија простор у свим његовим 

испољавањима, а главни закон геополитичке борбе је закон контроле простора. Његова 

суштина је у следећем: након завршетка епохе великих географских открића није 

остало неконтролисаних пространстава, али се за сва пространства води непрекидна 

борба. За надзор над најважнијим просторима „битке“ попримају најокрутнији, 

безнагодбени карактер. Сакрални простори су у свим временима сматрани 

најважнијим. Садашњи век, авај, није изузетак. А то само подвлачи неопходност 

озбиљног (научног односа према истраживањима тих тајних знања. Покушаћемо само 

да означимо тај проблем. 

Али најпре ћемо, драги читаоче, мало предахнути од озбиљних размишљања и 

окренути се једноставном детективском жанру... Само ни за корак од историјско-

архивске документарне основе. 

                                            
19 Подробније се може прочитати у: О. Греиг, „Призрак океана, или Адмирал Колчак на службе у Сталина“. 



 

 

КОБНА МАРГАРИТА И СТВАР ОД ДРЖАВНЕ ВАЖНОСТИ 

У тмурно јутро 28. септембра 1929. године, брзим, увереним кораком, помало 

узрујано и осврћући се наоколо, у правцу хотела „Метропол“ кренула је грађанка 

Маргарита Семјоновна Полежајева. Беше то млада, привлачна жена од двадесет пет 

година, с попут катрана црном косом, хладним хематитским очима, пуна осећаја 

унутрашњег достојанства и кобне убеђености у сопствену надмоћност над другима. 

Уредно одевена у тамну одећу мушког кроја подсећала је на неку птицу предивну, али 

злокобну. О рамену Маргарите Семјоновне висила је мала кожна торбица, коју је она с 

посебно нежним чувством притискала на груди. Почињала је киша. Жена је убрзала 

корак, прешла Кузњецки мост, спустила се низ Неглину, али се, пресецајући Театрални 

пролаз, неочекивано спотакла о трамвајску шину. Још мало и „предивна птица“ 

Маргарита би се опружила на трамвајској прузи као најобичнија кокошка. 

Ђаво да носи те трамваје! сочно опсова грађанка Полежајева. Приметила је да се 

спала с њеног рамена торбица изненада отворила. Маргарита Семјоновна је 

пребледела. И дабоме, за то је постојао веома озбиљан разлог! Да се ту нашао 

посматрач са стране, он би био веома зачуђен, пошто је торбица совјетске грађанке 

била чврсто набијена најновијом серијом доларских новчаница. Али на срећу 

Маргарите Семјоновне, остала је ни од кога не примећена. Киша се појачавала. Добро 

покисла и поприлично раздражена, она најзад уђе на главна врата хотела 124 

„Метропол“, упути се тамо где је била велика скупина људи и поче полушапатом 

нудити америчке доларе за совјетске рубље. Грађанка Полежајева није имала искуство 

мењања иностране валуте и зато је брзо откривена од свеприсутних сарадника ОГПУ, 

те под надзором тајних служби упућена у извесном правцу. 

Изгубљену и покуњену Маргариту Семјоновну су довезли прво у одељење ОГПУ 

рејонског значаја, које се бави „дилерима“. Почело је неодложно саслушавање, током 

којег су откривене веома занимљиве чињенице, због којих је грађанка Полежајева М. 

С. спроведена у истражни одсек најутицајније и најстрашније организације младе 

совјетске републике. 

Неколико часова касније на сто начелника истражног одсека ОГПУ легао је 

докуменат са ознаком „Посебна контрола“. У њему је саоптптавано следеће: 

161/1 
Посебна контрола 
Старијем опуномоћенику одсека ОГПУ 
друг Черток 
Саопштавам да је 28ЛХ/1929. Године у хотелу „Метропол“ приликом покушаја да 

изврши незакониту размену иностране валуте задржана Гр. Полежајева Маргарита 
Семјоновна, 1904. Г. р. у Одеси, у породици јеврејског зеленаша. Налази се у ћелији бр. 
76. 

Она је изјавила да је била на оперативној вези у оперативном оделу ОГПУ код 
старијег опуномоћеника Зотова, који јој је наложио да изврши присмотру над 
опуномоћеником ИНО ОГПУ другом Бљумкиним Јак. Гр., од кога је она Полежајева 28/ 
IX 1929. Године и добила у његовом (Бљумкиновом) стану инострану валуту у износу 
10.000 америчких долара на адреси: Москва, Велика садова улица, зграда 7, стан 3. По 
њеним речима, у Бљумкиновом стану она је видела кофер који је био набит америчким 
доларима. Бљумкин јој је предложио да изврше бекство из СССР и она располаже 
сазнањима о његовој сарадњи с представницима немачке војне обавешшајне службе. 

 О томе да је она, Полежајева, добила новац од Бљумкинаи о његовој шпијунској 
делатности она није стигла саопштити преко канала оперативне везе. 
Одговорни опуномоћеник Самохин 



 

 

Одмах је покренут истражни поступак о том многообећавајућем делу, 

квалификованом као антисовјестска делатност (чл. 58, шпијунажа, непријатељ народа). 

Такви поступци у периоду учвршћавања совјетске власти, у условима унутрашње 

борбе за власт и утицај у земљи беху обични и масовни. Они често беху наручени од 

стране различитих политичких сила у власти, па иследницима ОГПУ није било лако: 

„пришивати“ некоме параграфе да би га стрељали не имајући никаквих доказа дело је 

незахвално са сваке стране. Оправдати га не смеју, пошто имају наређење „подвести га 

под параграф“, а доказивих чињеница нема. Остајало је оптуженика принудити да се 

призна кривцем на сваки, рачунајући ту и бешчовечан начин, што ни издалека није 

свим иследницима било по души. Али, као и у свим временима, каријера радника 

истражног подбдела зависи управо од броја и озбиљности разоткривених преступа. И 

ударали су иследници ОГПУ сваком странпутицом, што је у условима жестоке 

супротстављености разних групација у власти самим истражним радницима претило 

хапшењима, затворима, стрељањима. На њих су отписиване и окрутности, и 

неправедне пресуде и благост према непријатељима совјетске власти. А у нашем 

случају са грађанком Полежајевом све је изгледало чудесно: нема никаквог захтева 

одозго, али постоји чињеница преступа у виду незаконитих девизних операција, 

постоје материјални докази тога 10.000 америчких долара, и постоје добровољни 

искази приведене о злочиначким намерама високопостављеног посленика иностраног 

бдела ОГПУ, прилично познатог Јакова Бљумкина, што вуче на чл. 58. За читав 

истражни одел, а нарочито иследника што води поступак то је „божанствен“ дар, 

професионални успех у каријери. 

 
Јаков Бљумкин 

Сместа је уследило развијање истражних радњи, где је грађанка Полежајева не само 

постајала окривљена по девизном члану, већ пре свега оруђе за раскринкавање 

Бљумкина. У садашњим временима она за сарадњу с истрагом у тако важном делу као 

што је раскринкавање државног преступника не би добила чак ни условну казну. Али 

1929. била је доба суровије.  

Одлука  28ДХ/1929 163/3 
О покретању кривичноIгпоступка 
Москва, 1929. Тодине, 29. дана, ја старији опуномоћеник IV одела ОГПУ Черток, 

размотривши материјале против грађанина Бљумкина Ј. Г. 
Установио сам: 
Како следи из исказа Полежајеве М. С., Бљумкин је покушавао организовати 

бекство из СССР, наводећи је на извршење бекства. Приликом претреса у 
Бљумкиновом стану на адреси: Москва, Велика садова, д. 7, стан 3 пронађена је 
инострана валута у износу 2 млн. 440 тисућа америчких долара, предатих Бљумкину на 
име хонорара за његову шпијунску делатност у корист немачке војне обавештајне 
службе. 



 

 

На основу изложеноТ, руководећи се чл. 91. КПЗ РСФСР- 
Одлучујем: 
1. Покренути поступак по датом делу против Трађанина Бљумкина Јакова 

Гершевича 22. 12. 1898. Тодине рођења, родом из Черњтовске Туберније, који се 
налази на служби у иностраном 
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бделу ОГПУ ио чл. 58.1, 58.10 Кривичиог законика РСФСР. 
2. Копију ове одлуке упутити заменику директора ОГПУ. 
Старији опуномоћеник Черток 

Истраживање случаја грађанке Полежајеве М. С. због његове посебне важности 

било је наложено искусном чекисти, старијем опуномоћенику IV одела ОГПУ Л. 

Чертоку. Али, одмах је према случају испољена посебна пажња од стране низа 

руководећих „другова“ Главне управе, од којих га је сваки желео држати под личном 

контролом и захтевао од иследника свакодневне извештаје о току истраге. Та околност, 

особен статус случаја и пажња руководства је с једне стране ласкало самољубљу 

старијег опуномоћеника, али са друге стављало га је у опасан положај. Опрез је будило 

и то што је у исказу притворенице фигурирао Јаков Бљумкин, човек сумњиве 

репутације, бивши есер, по настојању Ф. Е. Ђержинског раније суђен због атентата на 

немачког амбасадора Мирбаха, али је сместа ослобођен по настојању не мање моћних 

покровитеља. Међу колегама у ОГПУ Ј. Бљумкин је словио за човека веома опасног, 

свој лик је окруживао легендама о везама не само с руководством ОГПУ, него малтене 

и с вођама државе. Непосредне старешине је омаловажавао, наредбе извршавао врло 

немарно или уопште одбијао да их изврши, позивајући се на особите налоге 

руководства ОГПУ. Запажало се код Јакова Гершевића неодољиво стремљење ка 

„откуцавању“ својих „другова“, па се колеге стараху да с њим буду на опрезу и не 

превише отворени. Примећен беше Бљумкин и у везама с виђеним есерима, па чак и 

самим Троцким. Што, уосталом, не сметаше његовој муњевитој каријери те изборној 

подршци високог начелства. Уопште, Ј. Бљумкин се није прославио неким изузетним 

достигнућима у служби, таква је пре измишљао, али је колегама сугерисао, па за себе и 

сматрао како је државник замало па првог реда. Једина заиста истакнута одлика нашег 

јунака бејаше сплеткарство, у чему ћемо се осведочити мало ниже. Па ипак, иследник 

је не без интереса приступио послу. 

 



 

 

Но, драги читаоче! Објављуемо мали предах да би завирили у „Нови 

енциклопедијски речник савремене Русије“20: Јаша Бљумкин је доспео у њега. Дакле, он 

је „велики“, или, у најмању руку, истакнути делатник епохе! И шта има овде о њему? 

Цитирам: „Бљумкии Јаков ГриТорјевт (Симха-Јанкељ Гершевич) (1898-1929), 
политички радник, обавештајац. 1917-19. чл. партије левих есера, 1918. сарадник ВЧК. 
6. 7. 1918. убио нем. амбасадора у Русији Тр. В. Мирбаха. 1919. амнестиран од сов. 
власти, поново радио у ВЧК, организатор комунистич. преврата 1920. у Гилану (Сев. 
Иран). Од 1921. био уз Л. Д. Троцког 1923-29. у иностраном оделу ОГПУ, сов. резидент 
у Палестини, Унутор. Монголији, на Тибету, сев. подручјима Кине, на Бл. Истоку. 1929. 
ухапшен као агент Троцког, стрељан “. 

Неискусни млади читалац овог Енциклопедијског речника ће сузу пустити, па сести 

да пише инстанцијама писмо с молбом за подизање споменика овом легендарном 

јунаку. Ни на крај памети му неће бити да се замисли: како се може за пет година бити 

резидентом у 6-7 земаља? Наравно, код искуснијих читалаца појавиће се и друга 

питања, на пример: како је могуће убити немачког амбасадора у тренутку кад млада 

совјетска република, раздирана Антантиним интервентима, покушава по цену 

огромних уступака и контрибуција да закључи понижавајући мир с Немачком како би 

преживела? То је очигледна провокација и издаја интереса револуције, а тих година: 

стрељање без суда и истраге. Али Јашу амнестирају. Значи, у њему нечег има. А чега 

управо? Ни образовања, ни опита у било каквом разумном послу, обичан јеврејско-

есеровски револуционарни борац. Револуција се заиста збила у фебруару 1917. Била је 

револуционарна ситуација, било је друштвених снага незадовољних постојећим стањем 

и режимом, пре свега разорена и мобилисана у армију за непојмљив рат сељачка маса, 

доведени до бедног стања радници  

 
Револуција у Русији 1917. године 
завода и мануфактура, војници и официри што не разумеју смисао рата, па чак и 

генерали, разочарани у свом Врховном главнокомандујућем Николају II. Бољшевици 

из РДСРП су били малобројна партија и нису могли организовати револуцију. Али 

земља после Фебруарске револуције и оставке господара пође на добош, масони у лицу 

Привремене владе освојивши власт у народу нису добили подршку, али су деловали 

тачно по западном сценарију разарајући русијску државност, предајући земљу 

                                            
20 Блгомкин Лков Григорвсвич. М.: Болшиан Россипскан знциклопедин. Рипол классик, 2000, стр. 126. 



 

 

светском капиталу на развлачење и пљачку. А када се власт у земљи коначно срушила, 

покушали су да је узму бољшевици. Самима им је недостајало снаге, па су ступили у 

савез с партијом социјал-револуционара (есера) и „Бундом“, руковођених и 

финансираних јеврејским капиталом. У последњу „Бунд“ примана су и терана насилно 

само лица с чистом јеврејском крвљу. И док су се руски бољшевици петљали на 

барикадама и учествовали у бојевима, власт у земљи је скоро потпуно прешла у руке 

јеврејских „револуционара“. Представљам извесну архивску (строго чувану) 

статистику младе совјетске власти (наводе се подаци само по руководству, колегијама 

(Л. И.). Прва совјетска влада на челу с Лењином: од 22 члана владе (наркома) Руса је 2, 

Јевреја 18; ВЦИК Сверусијски исполком совјета (највиши орган совјетске власти) 61 

човек: Руса 6, Јевреја 43; Војни комесаријат на челу с Лејбом Троцким 35: Руса нема, 

Јевреја 34, Летонац 1; знаменита ВЧК 36 људи, Руса 2 (Соколов и Антонов-Овсејенко), 

Јевреја 23, Летонаца (сумњивих) 8, Пољак 1 (Ђержински). Ето, таква нам је била власт 

после краха Руске Империје. А Ј. В. Стаљин стварне власти није могао имати по 

одређењу. И Бљумкина су „његови“, наравно, чували, покривали га измишљеним 

легендама и непостојећим заслугама, будући да је верно служио Троцком и светској 

ционистичкој револуцији на крхотинама Русије и против Русије. 

О циљевима такве „власти“ моћно је писао С. Н. Булгаков: „Јудејство у свом 

најнижем изрођењу грабитељству, властољубљу, самоутварању и свакојаком 

самопотврђивању, посредством бољшевизма је извршило најдалекосежније по својим 

последицама насиље над Русијом, а нарочито над Светом Руском, које је било покушај 

њеног духовног и физичког дављења, покушај духовног убиства... Сатана, који је 

улазио редом у душе Христу најближих апостола Јуде, Петра и вођа Јудејства... сада 

још једном покушава умртвити удео Христов Свету Руску. Он иште и налази за себе 

оруђе у бољшевичко-јудејској власти и у њеном безумном дрзновењу да раскрсте нашу 

Домовину духовно“21. Баш зато су и косили све руско, православно, до корена. А и по 

чему смо ми бољи од оних истих Египћана, обманутих и опљачканих у доба Мојсија? 

Но, вратимо се нашем „јунаку“ Јаши Бљумкину. 

                                            
21 Булгаков С. Хрисшиансшво и евроиепскип воирос. Париж, 1991, стр. 137-138. 



 

 

САСЛУШАЊЕ 

 

У салу за саслушавање уведоше Маргариту Семјоновну. За време боравка у ћелији 

она је унеколико смршала, због бесаних ноћи под очима су јој се појавили тамни 

кругови. Порицати кривицу и бранити Јашу Бљумкина Маргарита није намеравала, 

пошто је схватала у какву се невољу увалила, те да јој је само искрено признање давало 

шансу да се из ње испетља. 

Иследник је започео саслушање: 

- Грађанко Полежајева, молим Вас да дате исказ о суштини дела. 

Маргарита је почела своју причу (цитирамо дословно из материјала о поступку): 

- Као што вам је познато, двадесет осмог септембра ове године сам ухапшена од 

сарадника ОГПУ због незаконитог промета иностране валуте. Оптужена сам по члану 

59/8 кривичног законика РСФСР (да појаснимо: незаконите девизне операције, које 

спадају у злочине против државе и кажњавају се малтене смрћу Л. И.). Као што сам 

раније и појаснила своме иследнику, валуту америчке доларе мени је дао Јаков 

Гершевић Бљумкин који, како ми је познато, ради у ОГПУ у оделу за иностранство. С 

њим сам се виђала намерно, имајући задатак да га пратим. Ко ми је управо дао тај 

задатак не могу казати, пошто сам се писмено обавезала да то не разглашавам. О томе 

да ми је Јаков Бљумкин дао девизе нисам успела да сопштим опуномоћеном лицу по 

датом налогу. 

- Маргарита Семјоновна умеша се Черток испричајте подробније о вашим односима 

с Јаковом Гершевичем. 

- О односима између мене и Бљумкина? на лицу грађанке Полежајеве се појави 

самозадовољни осмех. Јаков је био мој љубавник. Ја сам била његова једина жена. 

Мислим да је то довољно за истрагу. 

- О чему Вас је обавештавао грађанин Бљумкин? суво настави Черток. 

- Могу рећи следеће: отприлике недељу дана пре мог хапшења Јаков ми је 

предложио да заједно с њим одем из СССР и више се у Москву не враћам, то јест да 

извршимо бекство из СССР. Спрема се да моторним бродом послом отпутује у Јужну 

Америку и, колико ми је познато, у Аргентини, у немачкој амбасади треба да га сачека 

важни чин из војне обавештајне службе. Испочетка сам мислила да ме Јаков проверава, 

пошто је могао подозревати о мојим везама с ОГПУ, али када сам код њега видела 

кофер набијен америчком валутом, схватила сам да су његове намере да изврши 

бекство из СССР озбиљне и да могу бити увучена у то злодело. 28. септембра ове 

године замолила сам Јакова за новац. Он ми је дао свежањ новца у коме је било 10.000 

америчких долара и рекао да купим себи одећу, парфеме и тако томе слично. Покушала 

сам заменити доларе за рубље у хотелу „Метропол" и одмах сам задржана. Појаснићу 

да сам код Јакова у стану лично видела велики кофер величине 1,5 са 0,7 метра, широк 

отприлике 40 см, црне боје, од коже, натрпан иностраном валутом. Баш из тог кофера 

он је извадио свежањ новца с којим су ме и задржали. Рачунала сам на то да ће ми дати 

још новца, зато сам намеравала следећи пут о томе саопштити сараднику с којим се 

налазим на вези, него нисам успела то учинити због хапшења. 

- Грађанко Полежајева испитиваше је Черток појасните како је управо Бљумкин 

намеравао остварити бекство из СССР? 

- Причао ми је... Маргарита Семјоновна направи паузу. 



 

 

Осећало се да управо сада она за себе доноси неку важну одлуку, после чега је већ 

другим гласом и самоуверенијим тоном наставила причао ми је како је пре неколико 

година да би стао на чело експедиције на Тибет Черток запали цигарету, на његовом 

лицу се појави заинтересованост Јаков завадио потпредседника ОГПУ с његовим 

непосредним надређеним другом Бокијом. У тој ствари се користио личним 

покровитељством друга Ђержинског. 

Ова реплика кобне Маргарите произвела је утисак на иследника, његово пресно 

лице показа једва приметне знаке чекистичког усхићења што, уосталом, није остало 

непримећеним за проницљиву грађанку Полежајеву која је, не чекајући противпитање, 

одмах утачнила: 

- Та презимена сам запамтила према Бљумкиновом причању, пошто ми је он често 

причао о њиховим односима. 

- Знате ли Ви те људе лично? нервозно упита Черток. 

- Не, ја лично те људе не познајем, с њима се никад нисам срела. Знам их само из 

Бљумкинове приче. Јаков ми је веровао и говорио ми је скоро све своје тајне на које је 

наилазио на послу. Вољених жена осим мене он није имао Маргарита припали. 

Бљумкин се једио што његово непосредно начелство и друг потпредседник ОГПУ нису 

заборавили тај случај, па свакојако покушавају да се, по Јаковљевом мишљењу, 

обрачунају с њим, наређују му несвојствене његовом нивоу и компетенцији послове и 

остало. Јаков ми је причао како сања да се у Немачкој прихвати озбиљног научног 

рада, да се потпуно исцрпео у ОГПУ и не види никакву перспективу. 

Новац који сам видела дома код њега је, према Јаковљевој причи, тек део хонорара 

од његових страних газда, који га тако цене. Из његовог причања ми је познато да се 

пре неколико дана сретао с једним од њих „послом“ у Москви. Појединости тог 

сусрета ми нису познате. 

- Колико често се виђате с Бљумкиним и да ли је могао посумњати у Ваше 

хапшење? упита Черток. 

 



 

 

- Ја мислим да он сада ништа не подозрева. Просто сам му, када смо се видели 

последњи пут, а то је било 28. септембра ове године, казала да се спремам на неколико 

дана отпутовати код пријатељице у Подмосковље на дачу. Кад идем код ње онда се по 

правилу налазим тамо три, највише пет дана. Уверена сам да ће Јаков очекивати мој 

повратак кроз неколико дана. 

- Маргарита Семјоновна, кажите на који начин је Бљумкин хтео да вас преведе 

преко границе? 

Спремао се да ми уради пасош и личну карту на друго име, 

 
Заиисник са саслушања Полежајеве 
и ради тога је требало да се фотографишем у атељеу и предам му фотографије. 

- Где управо Бљумкин скрива кофер са девизама? 

- Он стоји код њега под креветом у спаваћој соби. Да, осим њега у стану живи 

њешва домаћица Клавдија. Њој је око 40 година. Она има оружје! Да, да, чак и 

домаћица грађанка Полежајева се засмејала, осећало се да је заморена и помало 

неприсебна. Не знам служи ли она у ОГПУ или не, али за општење са мном она је увек 

била затворена. Оружје сам видела код ње у кухињи. Протирала је наган. Помислила 

сам да је пиштољ Јаковљев, али она је појаснила да је то њено лично оружје. По датом 

питању више немам шта појаснити. 

...Појашњавати, уосталом, више ништа није ни требало. Саслушање је било 



 

 

завршено. Черток је кожом осећао да је већ једном осуђивани за контрареволуционарну 

делатност Симка-Јанкељ Гершевич Бљумкин, тај „свадљиви политички терориста“ по 

сопственом оредељењу он је такође Исајев, и Макс, и Владимиров на датој етапи своје 

биографије долијао. Черток је журно састављао одговарајући папир: „Покренути 

поступак за дато дело против грађанина Бљумкина Јакова Гершевића...“ 

Уосталом, искусни чекиста могао је штошта предвидети, али није ни слутио какве 

скандалозне чињенице се могу открити из саслушавања самог Бљумкина. 

 
 

Тибет



 

 

„СТАРОЈЕВРЕЈСКИ РАТНИК“ 

 

Дабоме, презиме левога есера Бљумкина, убице немачког амбасадора грофа 

Мирбаха, у том тренутку су већ добро знали и прибојавали га се. Био је видна фигура 

и, у духу времена, бунтарска. Крајња присталица терора, пустолов по природи, 

прекомерно самозаљубљен и, у суштини, велики хвалисавац, Бљумкин је успео 

досадити многима. Био је чест гост у „Кафеу поета“ и у знаменитом „Појилу Пегаза“, 

понекад иступао кад је расправљано о стиховима песника. Бљумкин бејаше упадљив, 

обраћала је на себе пажњу и његова изредна спољашност: сурово Јаковљево лице било 

је глатко избријано, надмени профил опомињао је на старојеврејског ратника. 

„Старојеврејски ратник“ се заносио својим имиџом, волео се, на пример, шепурити 

рецитовањем Фердусијевих стихова. Међу Јаковљевим познаницима беху познати у 

младој совјетској републици Гумиљов, Шершењевић, Мандељштам, Јесењин, 

Мајаковски, Брикови. Бљумкина често виђаху окруженог обручем људи, као и младих 

песника и песникиња. Једном је Јесењин, према коме Бљумкин бејаше посебно 

благонаклон, објаснио да се Јаков веома боји атентата на себе, па је идући улицом, 

окружен људима, уверен да га неће таћи. Било је гласина, које је највероватније ширио 

сам Бљумкин, да су га убијали шест пута: дваред хладним оружјем, а четири пута из 

браунинга и нагана. Речју, Бљумкин бејаше многолик, утицајан и, понегде и понеком 

просто незамењив. Чак је и Маргариту, како проистиче из записника саслушања, 

заваравао својом величином и незамењивошћу. Сећате се како се он представљао као 

велики научник, кога цене Немци. Пре ће бити да је он ипак прикрио штогод од 

материјала о Шамбали. Као залиху такорећи, како би безбедно живео у Аргентини или 

још гдегод. 

Дошавши због Јаковљевог хапшења оперативци у стану њега нису нашли, 

кућевласница Клавдија била је „под гасом“, али је радо и благоглагољиво причала о 

свом суседу-подстанару. У стану се сместила чекистичка заседа, а Јаша је у то време 

гостовао код давног пријатеља песника Сергеја Городецког. Лукавог Јакова њух није 

варао ни сад предосећао је невољу. Уосталом, судбина се није могла избећи, и весела 

ноћ у друштву веселих пријатеља показала се последњом коју је провео на слободи. 

Следећег дана уследило је хапшење. Позната формула да револуција прождире своју 

децу претварала се у стварност. 



 

 

 
Бљумкин и Јесењин 

Кад се само помисли љубимац самог Феликса Ђержинског... Још пре два месеца, 

кад се Бљумкин вратио са свог нелегалног путовања на Тибет, на ручак је позван од 

самог Менжинског. Његово мишљење о стању на Истоку занимало је Молотова, који 

тада беше глава Коминтерне, и Мануилског. Био је чест гост код Радека. Живео је, 

најзад, на стану код министра у оставци Луначарског у Дењежном сокаку. А сад је и 

затвору... Све то се чинило невероватним, али овако или онако, 30. септембра, тачно у 

18.00 Бљумкина уведоше у салу за саслушања, где га очекиваху читаоцу већ познати 

Черток и кобна Маргарита... Заштектала је писаћа машина: 

 

ИСТРАЖНИ ПРЕДМЕТ БР„ 99762 

Москва, 1929. године, септембра, 30. дана, старији опуномоћеник IV бдела ОШУ 

Черток суочио је окривљеног Бљумкина и сведока у овом предмету Полежајеву 

(окривљену у предмету бр. 99730). 

Пре почетка суочавања Бљумкину и Полежајевој су разјашњена њихова права у 

складу с КПЗ РСФСР. 

Питање Полежајевој: Познајете ли Бљумкина, и у каквим се односима с њим 

налазите? 

Одговор Полежајеве: Са Бљумкином се познајем више од године, према њему имам 

добар однос. Никаквих замерки немам према њему. 

Питање Бљумкину: Познајете ли грађанку Полежајеву и у каквим се односима с 

њом налазите? 

Одговор Бљумкина: Грађанку Полежајеву познајем око годину дана. С њом се 

налазим у нормалним пословним односима. Полежајеву сам био заврбовао као агента 

за оперативни рад преко границе. Од ње сам узео писмену обавезу о сарадњи и 

спремао се да израдим досије како би радили даље. 

Питање Полежајевој: Потврђујете ли Ви да је Бљумкин од Вас узео писмену 

обавезу о сарадњи, а Ви дали пристанак за рад у иностраном оделу ОГПУ? 

Одговор Полежајеве: Да. Потврђујем ту изјаву. Ја сам заиста потписала Бљумкину 



 

 

обавезу о сарадњи. 

  

Пишање Полежајевој: Јесте ли говорили Бљумкину о томе да се налазите на 

оперативној вези у другом бделу ОГПУ? 

Одговор Полежајеве: Не, о томе му нисам говорила, али сам претпостављала да је 

он то могао наслућивати. 

Питање Бљумкину: Да ли сте Ви знали за њене везе са ОГПУ ? 

Одговор Бљумкина: Не, ја то нисам знао, пошто нисам извршио њену проверу. Да 

сам то учинио у складу с Наредбом председника ОГПУ, наравно да би њена 

оперативна веза мени постала позната. Али, то су формалности. Ако би пожелела, она 

би била искључена из спискова тог бдела и прешла да ради код нас. 

Питање Полежајевој: Појасните када Вам је и у каквим околностима Бљумкин 

предао америчку валуту? 

Одговор Полежајеве: 28. септембра ове године отишла сам на стан код Бљумкина 

на адреси: Велика садова, зграда 7, стан 3, и он ми је дао 10.000 долара да купим себи 

ствари. Новац је извадио из великог кофера, у коме је било много девиза. 

Питање Бљумкину: Потврђујете ли Ви ову изјаву? 

Одговор Бљумкина: Потврђујем изјаву Полежајеве. Заиста сам грађанки 

Полежајевој предао новац у сврху куповине скупих ствари због одласка преко границе, 

рачунајући да ће она радити у иностраном бделу. 

Питање Полежајевој: Испричајте како Вам је Бљумкин предлагао да остварите 

бекство из СССР? 

Одговор Полежајеве: Отприлике недељу пре хапшења Бљумкин ми је испричао да 

он не види више перспективу за рад у ОГПУ, да га чекају у Немачкој и Јужној 

Америци. Рекла сам му да се слажем, али у ствари ја се нисам слагала, и сложила сам 

се само зато да не изазовем код њега сумњу. О свему томе сам намеравала да саопштим 

у ОГПУ, али нисам стигла због хапшења. После хапшења ја сам све одмах испричала 

иследнику. 

Питање Бљумкину: Потврђујете ли Ви изјаву Полежајеве? 

Одговор Бљумкина: Изјаву Полежајеве у делу о бекству из СССР не потврђујем. 

Није све било тако како она прича. Ја сам јој заиста причао о раду преко границе, али 

јој нисам предлагао да извршимо бег из СССР. Можда се њој тако учинило, пошто 

никад није била повезана с радом у иностраном оделу? 

Питање Полежајевој: Шта Ви можете појаснити о суштини Бљумкиновог одговора? 

Одговор Полежајеве: Не, ја настојим на својој изјави. Реч је била баш о бекству из 

СССР. Бљумкин је говорио да му његови претпостављени Бокиј и Јагода неће 

опростити одлазак на Тибет, који је био могућ само с личном наредбом друга 

Ђержинског, те да ће се они пре или касније свеједно обрачунати с њим баш зато је он 

и одлучио да одбегне из СССР. 

Питање Бљумкину: Шта Ви можете појаснити о суштини реплике Полежајеве? 

Одговор Бљумкина: Остајем при својој изјави. То је провокација! Она хоће да ме 

оклевета! Држим да она ради по задатку и то говори с умишљајем. 

Питање Полежајевој: Испричајте нам шта Вам је познато о Бљумкиновој сарадњи с 

војном обавештајном службом Немачке? 

Одговор Полежајеве: Бљумкин ми је причао да се важни чин немачке обавештајне 

службе занимао за резултате његове експедиције на Тибет. Бљумкин је Немцима 

испоручио своје рачуне о тој експедицији и добио, према његовим речима, неколико 

милиона долара. После тога код њега се родио план да изврши бекство из СССР под 

изговором службеног пута у иностранство. 



 

 

Питање Бљумкину: Шта Ви можете појаснити о суштини изјаве Полежајеве? 

Одговор Бљумкина: Причао сам јој о експедицији на Тибет, али све остало она је 

измислила. То не одговара стварности. 

  
Тибет 

 
 
Питање Полежајевој: Како Ви можете прокоментарисати Бљумкинов одговор? 

Одговор Полежајеве: Настојавам на својој изјави. Предао је Немцима тајне и они су 

му за то платили тако великим новцем. Лично сам видела кофер с новцем. 

Питање Бљумкину: Шта Ви можете појаснити поводом порекла новца, одузетог 

Вам приликом претреса? 

Одговор Бљумкина: Тај новац је намењен за специјалне операције, за тајну агентуру 

и у нарочите сврхе. Не могу појаснити откуд ми тај новац, пошто је то државна тајна, и 

ко треба, тај зна за то. 

Питање Бљумкину: Појасните у каквим околностима сте имали сусрет с Троцким и 

с каквим циљем, ко Вам је дао одобрење за тај састанак? 

Одговор Бљумкина: Маја 1929. године сам на Кипру имао сусрет са Троцким по 

налогу друга Артузова. Информисао сам га о циљевима тог састанка и о резултатима.



 

 

ОГПУ. Записник саслушања 
У току месеца Бљумкин је саслушаван скоро свакодневно. Баратао је високим 

именима, тајним налозима које он „нема 144 права разглашавати“, избегавао исказе 

поводом сусрета с Троцким на Кипру, покушавао багателисати значај докумената 

предатих резиденту немачке војне обавештајне службе у СССР. Но, помињући велика 

имена Ј. Бљумкин је потписивао себи смртну пресуду и убрзавао њено извршење. Јер 



 

 

је разоткривао, не само у систему ОГПУ, групације, па још међусобно конкурентске, 

непријатељске и револуцији и совјетској власти, и њихове скривене радње. Ј1. Черток 

трпљаше озбиљан притисак са стране руководилаца Главне управе и његових 

подраздела, који захтеваху да њихова имена искључи из записника саслушавања или да 

не помиње ове или оне теме. Јединственог надзорника кривичних поступака, који би 

помогао иследнику да у материјалима предмета разоткрије и изложи потпуну и 

непристрасну слику преступа, те изнесе истинско стање ствари у главном надлештву за 

чување тековина револуције није било. Пре се очитавала општа тежња да се што може 

брже истрага заврши, а трагови заметну. Јер, Бљумкинова разговорљивост могла је 

изазвати унутрашњу револуцију унутар самог система тајних служби и тајних 

друштава нове Русије, променити однос снага у разнородној политичкој 

конфигурацији; а и обрукати многа имена, која у револуциону историју беху ушла у 

својству хероја. Као резултат саслушавања састављена је оптужница следећег 

карактера: 

„Оптужба по истражном поступку против Бљумкина Јакова Гершевича, Јеврејина, 

образовање средње, 1898. године рођења, искљученог из ВКП(б) због 

контрареволуционарне делатности, који је до хапшења заузимао дужност старијег 

опуномоћеника иностраног одела ОГПУ, окривљеног за преступе предвиђене 

члановима 58.1и 58.10 Кривичног закона РСФСР. 

Истрагом по предмету је утврђено: 

Бљумкин Ј. Г., раније осуђен за контрареволуционарну делатност 1919. године, затим 

помилован те исте године на основу Одлуке Президијума ВЦИК СССР, не ступивши 

правим путем продужио се бавити контрареволуционарном делатношћу налазећи се на 

разним одговорним дужностима у ОГПУ и народном комесаријату за трговину СССР. 

Лета 1929. године Бљумкин је смишљено предао податке по свом садржају 

нарочито чуване државне тајне, који спадају у списак државних тајни утврђених 

Одлуком СНК СССР, представнику немачке војне обавештајне службе, зашта је добио 

новчани хонорар у износу од 2,5 милиона америчких долара, после чега је покушавао 

извршити бекство из СССР. Предате државне тајне Немачкој од Бљумкина могу имати 

посебно тешке последице за интересе Совјетског Савеза. 

Саслушавани у својству оптуженика Бљумкин себе није признао кривим и појаснио 

је да оно што се десило с њим није ништа друго него провокција, међутим, његова 

кривица у извршеним злоделима потврђена је прикупљеним доказима у предмету, и то: 

- изјавама сведока Полежајеве (л.п. бр. 5-8), из којих се види да ју је Бљумкин 

наводио на извршење бекства из СССР. Предао јој је валуту, о чему је она доцније 

саопштила када је саслушана у ОШУ. Бљумкин јој је изражавао незадовољство 

совјетском влашћу и радом у ОГПУ, наводио презимена надређених којима је 

незадовољан и околности које она није могла измислити ни знати, осим од самог 

Бљумкина. 

- записником с претреса (л.п. бр. 9), током којег су у стану, где је Бљумкин до 

хапшења живео, оперативни радници ОШУ открили кофер с новцем у износу од 2,5 

милиона америчких долара. 

- потврдом од 29. октобра 1929. шдине о томе да Бљумкин није никога од својих 

непосредних претпостављених извештавао о сусретима с Троцким на Кипру лета ове 

године, о томе да се спрема заврбовати као тајног агента грађанку Полежајеву; 

међутим, у стварности је извадио за себе путни налог за Јужну Америку, што 

Полежајева није могла знати, осим од Бљумкина. Било каква новчана средства у таквој 

количини му никад нису издавана. Рачунајући и посебну благајну ОГПУ. 

 



 

 

На основу изложеног, Бљумкин је оптужен за извршење преступапо 

члановима58.1и58.10КЗ РСФСРиу складу Одлуком президијума ВЦИК од 5/У-1927. 

године предмет подлеже разматрању у вансудском поступку на заседању Колегијума 

ОГПУ“. 

.. .Бљумкин се у мучилишту ОШУ налазио већ више од месец дана, али без обзира 

на предузете мере утицања на окривљеног силом, ствар с потпуним разоткривањем 

бића кривичног дела, обелодањивања размера почињеног, везе Бљумкинових дела с 

руководећим кадровима тајних служби и другим надлештвима у земљи, слабо је 

напредовало. О разлозима је речено горе. 

Осећам да је мој читалац већ помало заморен од проучавања свих тих, право да 

кажемо, не баш најзначнијих детаља овог, на први поглед, не баш значајног предмета, 

међутим, најважније је тек следило. Какве је документе Бљумкин предао немачкој 

војној обавештајној сужби? Због чега је немачка обавештајна служба испољила 

необично и скупо интересовање за материјале из Ласе? Заправо, нису се само Немци 

заносили мистиком. Да, друштво „Туле“, претеча „Аненербе“ је проучавало одређене 

мистичке иначице порекла Германа, али чему ту Шамбала? О чему је Бљумкин 

информисао Троцкога и шта је оставио „демону светске револуције“? Шта је 

представљало предмет државне тајне? Управо то су била средишња питања, која су 

морала занимати истрагу, а не његова намера да бежи у Аргентину, и та питања су 

повезана с Бљумкиновом експедицијом на Тибет. Али... 

Тја, оставимо на неко време нашег „старојеврејског ратника“, кобну Маргариту, 

ОГПУ, друга Чертока и, ради бољег удубљивања у грађу, окренимо се историји тог 

загонетног простора пуног тајни Тибета. Можда нам баш историја помогне да 

пронађемо одговоре бар на нека од многобројних питања. 



 

 

ТИБЕТ НА ПРЕЛОМУ ВЕК0ВА. ИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД 

 

Дакле, XIX век је постао време заласка манџурске династије Ћинг, која владаше 

Кином 1644-1911. године. Многе земље се стараху да се окористе слабошћу 

Манџураца како би добиле територијалне уступке или погодне услове за трговину. У 

те земље спадаху не само Британија, Француска, Немачка и Португалија, него такође и 

Русија и Јапан. 

Тако је 1893. године бурјатски лекар Петар Бадмајев цару Александру III 

представио план преласка под власт Русије неких делова царства Ћинг, укључујући 

Спољњу и Унутрашњу Монголију, а исто и Тибет. Он је предложио да се 

Трансибирска железничка магистрала продужи од Бурјатије, преко Спољње и 

Унутрашње Монголије до кинеске покрајине Гансу на граници с Тибетом. По 

завршетку изградње железнице Бадмајев је уз помоћ Бурјата планирао да организује на 

Тибету буну, која би могла послужити као повод за улазак Тибета у састав Русије. 

Бадмајев је такође предложио отварање руске трговинске компаније у Азији. Оба 

Бадмајевљева плана је подржао гроф Сергеј Јуљевић Витје, који се налазаше на месту 

министра финансија Русије од 1882. до 1903. године, али их је цар Александар 

одбацио. 

После смрти Александра III, Бадмајев је постао лични лекар његовог наследника 

цара Николаја II (1894-1917). Нови цар је ускоро подржао идеју трговачке компаније. 

Делатност компаније се ипак претежно усредоточила на тихоокеанском приобаљу, где 

се на јужном крају налазила незамрзавајућа лука Порт Артур,   

 
за контролу над којом су се борили Русија и Јапан. Испочетка је Порт Артур припао 

Јапану, али ускоро је превагу однела Русија. По царевом наређењу Трансибирска 

железница је прошла кроз Северну Манџурију и била доведена до Владивостока, 

спојивши тај град с Порт Артуром. Ипак, Николај II није прихватио Бадмајевљеве 

предлоге у вези с Тибетом. 

Бурјатски монах Агван Доржијев (1854-1938) образовао се у престоници Тибета 

Ласи од 1880. и постао један од званичних опонената у диспутима (млађи учитељ) 

далај-ламе Тринаестог. Такође је постао најповерљивијим саветником далај-ламе у 

политичким питањима. 

Енглеско-кинески уговор 1890. успоставио је британски протекторат над Сикимом. 

Тибетанци нису признали тај уговор и осећаху се нелагодно, слутећи намере Британаца 

и Кинеза према њиховој земљи. И Доржијев се 1899. упутио у Русију да провери може 



 

 

ли се рачунати на помоћ у одбијању могућне агресије. Доржијев беше истомишљеник 

Бадмајева; надао се да ће ширењем у Североисточној Азији, на територије што 

припадају Кини, Русија доћи и до Хималајског региона. Током те посете, а такође и 

неколико долазака у Русију што су затим уследили, Доржијев је био примљен код 

грофа Витеа. У име Бурјата и Калмика који живљаху у Петрограду Доржијев је такође 

измолио изградњу будистичког храма у престоници. Премда обе те понуде нису 

заинтересовале руска званична лица, Доржијев је далај-лами упутио писмо с 

извештајем у коме се изражаваше нада у добијање помоћи од Русије. 

Испочетка су се далај-лама његови министри колебали; па ипак, вративши се у 

Ласу Доржијев убеди далај-ламу да се обрати Русији за покровитељство. Изјавио је да 

Русија и јесте северно царство Шамбала, легендарна земља која чува учења Калачакре, 

а да је цар Николај II препорођење (реинкарнација) Џонг-капе, оснивача традиције 

гелуг (тиб. дге-лугс-па), које су се држали Бурјати, Калмици и Тувинци находећи се у 

саставу Руске Империје. Убеђен Доржијевљевим доказима, далај-лама га је поново 

послао у Русију 1900. године. 

У то доба на челу министарства иностраних дела Русије био је кнез Еспер 

Ухтомски. Кнез је показивао дубоко занимање према „ламаистичкој“ култури и 

доцније је о њој написао неколико књига. Он је удесио сусрет Доржијева са царем то 

беше први пријем на коме Доржијев иступаше као званични представник далај-ламе. 

Током наредних година Доржијев неједном путоваше са Тибета у Русију и обратно као 

посредник између цара и далај-ламе. Ипак му није успело да се осигура обећањем 

руске војне помоћи за Тибет. 

Немачки тајни агент Вилхелм Филхнер у својој књизи „Бура над Азијом“, изашлој 

1924, писаше да се у периоду од 1900. до 1902. запажао покрет који је тежио ка 

укључивању Тибета у састав Русије. Но, по свој прилици тај покрет сводио се на 

напоре Доржијева уз подршку Бадмајева и Витеа. Враћајући се у Европу из своје друге 

експедиције на Тибет (18991902), шведски истраживач Свен Хедин ватрени поклоник 

Немачке имао је пријем код цара Николаја II. Касније је писао како се код њега 

створио утисак да је кнез Ухтомски подстрекавао цара на успостављање руског 

протектората над Тибетом. Па опет се на основу писмених сведочанстава самог кнеза 

не може донети једнозначан закључак о његовој заинтересованости за то.  

Доцније је Николај II личним тајним указом наредио да се на Тибет пошаље тајна 

експедиција руске војне обавештајне службе. Притом у састав те експедиције улажаху 

официри који су исповедали будизам и завршили Генералштабну академију, као и 

војни будистички свештеници из Свевелике војске Донске. Сви они по националности 

беху Калмицима. Упркос многим тешкоћама, експедиција се завршила потпуно 

успешно и доставила је у Петроград важна сазнања, која бише уврштена под „строго 

поверљиво“, приступ њима у Руској Империји имађаше не више од 5-6 људи. По свему 

судећи, дата сазнања носила су не само чисто политички карактер, пошто је цар лично 

тајној мисији удељивао повишену пажњу и периодично узимао грађу на читање. 

„Треба примерно наградити чланове тајне експедиције“ указивао је цар војном 

министру, генералу Куропаткину. 

Познато је да су пред одлазак чланови експедиције имали тајни пријем у Зимском 

дворцу, а по повратку је преживеле примио сам цар. Да, не вратише се сви. У том 

периоду, пред почетком и током Руско-јапанског рата, Тибет беше заузет од Енглеза. 

Низ западних стручњака уверено тврди како су Британце, осим могућности добијања 

новог мостобрана, јако занимала... тајна знања, која од прастарих времена поседоваху 

тибетански монаси. А највише се тим шкакљивим питањем занимала енглеска тајна 

служба. Доцније (и то ћемо видети ниже) за Тибет се заинтересовала немачка 

обавештајна служба и руководство Немачке. 



 

 

Даља историја Тибета је повезана са борбом утицајних држава за овлађивање том 

занимљивом земљом. 

Од 1900. до 1902. по Тибету је путовао јапански зен-монах Екаи Кавагучи, који је 

скупљао санскртске и тибетанске будистичке текстове. На обратном путу, пролазећи 

кроз Британску Индију, саопштио је индијском шпијуну Сарат Чандра Дасу, који је 

радио за Енглезе (Сарат Чандра Дас је посећивао Тибет 1879. и 1881.), лажне податке о 

руском војном присуству на Тибету. У то време Јапан се спремаше за рат с Русијом за 

Манџурију. Не тако давно Јапан је закључио са Британијом пакт (важећи од 1902. до 

1907.), сагласно коме се свака од страна обавезивала да чува неутралност у случају 

ступања друге стране у рат. Изгледа како је, сејући раздор између Енглеске и Русије, 

јапански монах желео да се „осигура“, учинивши немогућом подршку Енглеске Русији 

у случају рата. Можда се он такође надао да ће протести Британије поводом Тибета 

одвући пажњу Русије од Манџурије. Приметимо такође да је, како следи из истражног 

материјала у Бљумкиновом предмету, прву туру тајни Бљумкин за добру плату предао 

управо Јапану. 

У својој књизи „Три године на Тибету“, издату од Теозофског друштва у Бенаресу 

1909. године, Кавагучи писаше да је чуо за Доржијевљев чланак, издат на тибетском, 

монголском и руском језику, у коме је овај тврдио да је Русија Шамбала, а њен цар 

препорођење Џонг-капе. Али он сам га никад није видео. Кавагучи такође говораше о 

стварању јапанско-тибетске будистичке коалиције, али ни једна ни друга страна никад 

нису планирале ништа слично. У најмању руку, документарне чињенице на ту тему 

нису пронађене. 

Сазнања која је саопштио Кавагучи, а касније и његова књига, постали су широко 

познати међу британским званичним лицима у Индији. Тако ју је наводио сер Чарлс 

Бел, британски чиновник у Сикиму, у својој књизи „Тибет: прошлост и садашњост“ 

(1924). он је писао да је Доржијев далај-ламу склонио на страну Русије, испричавши му 

како Русија штити Бурјатију, како све више Руса прима тибетански будизам и то да ће 

можда и сам цар примити ту веру. 

Лорд Керзон, који беше вицекраљ Индије у време кад Кавагучи ширише своју 

дезинформацију, био је обузет страхом пред Русијом. Енглези су се увек сећали јаког 

интереса Русије према Индији. Бојећи се да Русија како не однесе превагу над 

Британијом и не монополизује трговину с Тибетом, он одлучи да иницира британски 

продор на Тибет такозвани Јангхазбендов поход (1903-1904). Тринаести далај-лама 

скупа с Доржијевим побегне у престоницу Монголије Ургу (сада Улан Батор). 

Претрпевши пораз, далај-ламин регент потпише 1904. Ласки уговор, у коме су се 

признавали британски протекторат над Сикимом и успостављали трговински односи са 

Британијом. Ради заштите својих трговинских интереса Британија је у Ласи разместила 

дипломатски корпус и војни контигент који га је чувао. 

После неколико месеци у Манџурији поче Руско-јапански рат (1904-1905), у коме је 

руска војска претрпела пораз. Далај-лама се као и раније налазио у Монголији, будући 

да је Британија 1906. потписала с Кином уговор, којим се потврђује власт Кине над 

Тибетом. Ускоро тај уговор постаде изговор за покушаје Кине да анектира Тибет. 

Притом су Британци веома снажно желели тај рат и допринели његовом почетку и 

поразу Русије. Далај-лама поново посла Доржијева на руски царски двор с молбом за 

војну помоћ. 

Крајем 1909. далај-лама се накратко вратио у Ласу, али убрзо тамо уђоше кинеске 

трупе. Почетком 1910. далај-лама је побегао у Индију. 

Потиснувши кинеску војску из неких области Кхама (јушисточна покрајина 

Тибета), Тибетанци ступе у преговоре са Британијом, чији резултат би уговор потписан 

1914. у Шимли. Будући да Британија не би признала пуну независност Тибета, далај-



 

 

лама је пошао на нагодбу. Британска страна је Тибету јамчила аутономију, с тек 

номиналним протекторатом Кине. Британци су се такође обавезали да не заузимају 

Тибет и не дозволе Кинезима то да учине. 

Кинеска страна ипак није потписала тај уговор, а током пограничних сукоба 

Тибетанаца с Кинезима у Кхами Британија се, пак, није заузела за Тибет. Далај-лама је 

почео тражити помоћ на другим местима. 

Победа Јапанаца у Руско-јапанском рату се дојмила далај-ламе. Сад га 

заинтересоваше реформе периода Меиџи и проистекли у Јапану токови модернизације, 

који би могли постати обрасцем за модернизацију Тибета унутар будистичке културне 

парадигме. И тако, пред очуваном кинеском претњом и у условима одсуства подршке 

са стране Русије или Британије, Тибет се обратио Јапану с молбом за модернизацију 

тибетанске војске. Нарочито је за успостављање тесних односа с Јапаном био далај-

ламин фаворит Царонг, који је управљао ковницом новца и државним арсеналом 

Тибета. 

Ипак, далај-лами није успело да обезбеди даљу јапанску војну помоћ. Јапанска 

војска се 1919. заглибила у гушење покрета за независност Кореје, освојене од Јапана 

1910. године. Затим се 20-их година интереси Јапана пребацише на Манџурију и 

Монголију, а Тибет остаде предметом пажње тек за научнике-будистичаре. Последњи 

Јапанац је напустио Тибет 1923, кад је велики земљотрес Канто порушио Токио и 

Јокохаму. 

Децембра 1933. далај-лама је преминуо. Тибет није обнављао односе с Јапаном све 

до 1938. 

У међувремену у Русији буктаху ватре револуције, успостављаше се нови режим, 

рађаше се нова држава. Револуција дође и до Монголије. 

1921. је монголски револуционар Сухбатор у Бурјатији прогласио Привремену 

комунистичку владу. Током дуго времена у Моншлији беху популарна учења 

Калачакре. Користећи веру Монгола у та учења, Сухбатор их је почео износити у за 

њега повољном кључу, па је својим следбеницима говорио да ће се, ако се буду борили 

за ослобођење Монголије од угњетача, у следећем животу родити као ратници 

Шамбале. 

1920. се на тибетанској арени појављује барон фон Унгерн, бежећи у Монголију с 

остацима своје војске после пораза од црвених револуционарних одреда. Прогласивши 

себе потомком Атиле, предводника Хуна, обећао је Монголима препород великог 

Монголског Царства и његову владавину над светом. Но, за решавање тог задатка беху 

му неопходни посвећење у ламе и тибетанска знања. У томе је Унгерн добио сваку 

подршку, између осталих и од Ласе. 

 Касније, 1921, Сухбатор је избацио Унгернове трупе из Монголије уз помоћ Црвене 

армије. Ограничио је власт Џецун-дамбе и дозволио Црвеној армији контролу над 

земљом. Власти комунистичке Русије искористиле су изговор обезбеђивања 

независности Монголије и њене заштите од могућног напада са кинеске стране. 

Јединице Црвене армије остале су на територији Монголије све до смрти Џецун-дамбе 

1924. и проглашења убрзо потом Монголске Народне Републике. 

У то време у Монголији се неколико месеци налазио совјетски научник 

парапсихолог Барченко, који је имао одређене везе у совјетском Политбироу. Тамо је 

сазнао за учење Калачакре. Барченко је дошао до мисли да су учења Калачакра-тантре 

која истичу космогонску улогу честица материје, а такође описују циклусе историје 

човечанства и будући рат између војинства Шамбале и освајача-варвара по његовом 

мишљењу, предухитравала дијалектички материјализам званичну философију 

комуниста. Он је пожелео да упозна са својом теоријом највише руководство 

бољшевичке партије и, вративши се у Москву, организовао групу за изучавање 



 

 

Калачакре, у коју су ушли неколики највиши партијски функционери. Најутицајнији 

међу њима је био Глеб Бокиј глава Обједињене државне политичке управе (ОГПУ, 

претходник КГБ). Бокиј беше главни шифрант управе и служаше се методима 

дешифровања повезаним с паранормалним појавама. 

Кад је 1924. године до Тибета допрла (преко Доржијева) вест о смрти В. Лењина, у 

Москву би упућена представничка делегација, која је донела не само саучешће своје 

владе совјетском народу, него и повељу о додељивању вожду револуције титуле 

махатме (највиша духовна титула у тибетској духовној хијерархији), као и понуду 

„посете Тибету у научне сврхе“, која је била обзнањена приликом сусрета с Ф. 

Ђержинским. Позив је с блашдарношћу прихваћен. 

Као резултат сплетака и националне преваге у ОГПУ, избор „главног научника за 

Тибет“ пао је на Јакова Бљумкина, уопште недоученог човека. Мада, Бљумкин се 

заиста занимаше тајним знањима и, како сведоче неки извори, посећиваше предавања 

Георгија Гурџијева и друговаше с Александром Барченком. 

Неки друш познати људи у Русији такође сматраху да комунизам и будизам посве 

могу сапостојати. Тако је руски теозоф Николај Рерих (1874-1947) обавио између 1925. 

и 1928. неколико путовања по Тибету, Монголији и Алтају у потрази за Шамбалом. 

Држао је да је легендарна домовина учења Калачакре земља свеопштег мира. Због веза 

са Барченком и њиховог заједничког интересовања за Калачакру, Рерих је 1926. 

прекинуо свој поход и отишао у Москву. Тамо је преко совјетског министра 

иностраних дела Чичерина разгласио неко писмо совјетском народу. Рерих је изјвио да 

су писмо упутиле хималајске махатме слично „писмима махатми“, објављеним од 

Блавацке. У писму се хвалила револуција која је свршила, између осталог, „са злом 

приватне својине“ и обећавала „подршка у обједињавању Азије“. Као поклон од 

махатми, Рерих је изнео прегршт тибетске земље, којом је ваљало посути гроб „нашег 

брата махатме Ј1ењина“. Та височајша сакрална титула додељена је Лењину за 

обраћање народима Истока (које је припремао и гурао Стаљин) и за стремљење да се 

изгради праведни свет на планети. Премда у писму нема спомињања Шамбале, оно се 

јавило као продужетак теозофског мита о неким средњоазијским учитељима који ће 

помоћи успостављање мира у целом свету овог пута спојеног с признавањем Лењинове 

улоге као месије. Али, очито не само те намере Лењина и бољшевика изазиваху 

интересовање и уважавање према младој совјетској власти. Тибетански мудраци и 

будизам уопште не признају друге релишозно-философске системе, рачунајући и 

хришћанство, а Јединствено божанско начело не повезују ни с Исусом Христом, ни с 

Мухамедом, ни с јудејским или другим боговима. Стога је атеизам совјетских власти, 

порицање и сузбијање религија баш било добродошло тибетанским ламама. Можда је 

та околност и одиграла главну улогу у покушајима успостављања пријатељских односа 

са совјетима. Под утицајем Г. Бокија ОГПУ хтеде издвојити средства за Н. Рериха да 

би се он вратио у Централну Азију и обновио везе с „махатмама“, али Чичерин је то 

омео. Па ипак су касније, 1926. и 1928. године средствима ОГПУ свеједно биле 

организоване две експедиције официра Калмика, прерушених у ходочаснике, у Ласу. 

Основни циљ тих експедиција било је прикупљање информација и истраживање 

могућности даљег распростирања комунистичке идеологије у Централној Азији, као и 

ширење сфере утицаја Совјетског Савеза. Официри-Калмици су Тринаестом далај-

лами у замену за сарадњу са Совјетским Савезом понудили јемчење независности 

Тибета и заштиту од Кине. I. Стаљин дуго времена није имао приступ материјалима 

експедиције. Г. Бокиј га није информисао о тибетским истраживањима (Ј. Стаљина 

није било у списку ограниченог броја лица с приступом „тибетанским“ тајнама, као 

што у том списку не беше ниједног Руса по националности) ни о низу других тајни, 

што је и био један од разлога његовог хапшења 1938. године. 



 

 

 
Александар Васиљевич Барченко 

Током тог периода будистичке вође у Совјетском Савезу и Монголији такође 

покушаваху прилагодити будизам битисању у комунистичком друштву, указујући на 

сличне црте тих двају система. Почев од 1922. лењинградски будистички храм постао 

је средиште обновитељског покрета. Тај покрет, на челу с Доржијевим, покушавао је 

реформисати будизам, како би се прилагодио совјетској стварности, приближавањем 

живота монаха 

 
Глеб Бокиј с Максимом Горким 
општежитељним нормама раног будизма. На првом Свесавезном скупу будиста СССР, 

одржаном 1927, Доржијев је подвлачио сличност будистичке и комунистичке 

идеологије, усмерених на добробит човечанства. У стопу за првом експедицијом ОГПУ 

у Ласу, Доржијев је Тринаестом далај-лами упутио писмо у коме се велича совјетска 

политика према националним мањинама. У писму је говорено како је Буда фактички 

био оснивач комунизма, како је Лењин имао високо мишљење о Буди и био прожет 

будистичким духом. Доржијев је поново покушавао да искористи свој утицај, како би 



 

 

склонио далај-ламу на заокрет у правцу Совјетског Савеза, слично томе како се раније 

трудио зближити Тибет с Русијом, поистовећујући је са Шамбалом, а цара Николаја II 

са Џонг-капом. 1928. је ОГПУ упутило у Ласу своју другу експедицију. 

Поткрај 1928. г. Стаљин је имао, премда ни издалека потпуне, али већ реалне 

полуге моћи у СССР. Како је добио те полуге посебна је и велика тема. Застаћу само на 

моменту који се логично уклапа у нашу тему. Након Лењинове смрти Ј. Стаљин 158 

није добио дужност председника Совнаркома (владе СССР). Коју је све до смрти 

заузимао Лењин. Остао је генерални секретар компартије. Стварна власт налазила се 

код Троцког и светског јеврејства што ју је освојило на крају Октобарске револуције. 

Створене после револуције тајне службе и репресивни апарат беху 80-90 посто 

употпуњени лицима јеврејске националности. Руса у њима практично није било. У тим 

условима се о пуноћи стварне власти Ј. Стаљина није могло говорити. К делатности 

тајних служби он није имао приступа тобоже, то није партијски посао. До смрти Ф. 

Ђержинског Стаљин још могаше добијати тајне информације и остваривати одређени 

утицај, у крајњој мери у унутарполитичкој борби. После смрти Феликса Едмундовића 

такве могућности нагло су умањене. Зато приписивати Ј. Стаљину репресије 20-30-их 

година није сасвим правомерно. Тим пре што за ВКП(б), као и за све партије што 

улажаху у Коминтерну, одлуке његовог исполкома беху обавезујуће. А у исполкому 

Коминтерне својих људи (па ни Руса по националности) практично није било. Али баш 

на Ј. Стаљина су ставили улог васпитаник миљутиновске школе, руководилац војне 

обавештајне службе Руске Империје генерал Потапов, који је био прешао на страну 

бољшевика још 1917. и челник царске обавештајне службе, находећи се у емиграцији, 

гроф Канкрин. Природно, не беху само руководиоци руских обавештајних служби 

важни за „групу Ј. Стаљина“, него, пре свега, њихове заграничне обавештајне мреже. 

Неколико речи о Царској обавештајној служби. Поводом за њено стварање постали 

су резултати истраге децембарског оружаног устанка (покушаја државног преврата) 

1825. године, током које се испоставило да иза леђа устаника стајаху масонски кругови 

у Русији, на челу са декабристом Пестељом. Разрасло масонство, јачање његовог 

утицаја на политику западних држава и замашан продор масонских ложа у Русију 

довели су младога господара и руску политичку елиту до закључка: против тајних 

друштава нужно је деловати такође тајно и систематично. 

Обавештајна служба била је потчињена лично господару цару. До краја XIX века то 

беше моћна глобална мрежа, која имађаше пипке у свим Великим ложама и круговима 

власти западних земаља. При чему то не беху само дубоко укривени агенти, него и 

прилично познати људи. На пример, тај исти Николај Константинович Рерих. Главно 

начело рада у тој тајној служби било је пожртвовано служење Русији, ко год стајао на 

њеном челу. Управо је гроф Канкрин, последњи руководитељ Царске обавештајне 

службе, а раније успешни министар финансија Руске Империје, послао Стаљину свог 

представника с понудом за сарадњу ради очувања руске државности и ослобођења од 

ционистичке окупације. Стаљин је понуду прихватио, и у борби с троцкистима, 

зиновјевцима и осталима, а доцније и са западном агентуром у СССР, делатно се 

ослањао на ту мрежу, доследно васпостављајући руску власт у совјетској Русији. Такав 

бејаше услов грофа Канкрина. Преко војне и царске обавештајне службе, а не нреко 

ОГПУ, Стаљин је поседовао информације о тајним операцијама главних чекиста преко 

границе. И унраво те две службе одиграле су одлучујућу улогу у Стаљиновој победи 

над влашћу међународног ционизма у совјетској Русији. Без њихове подршке и при 

пуној контроли ционизма над репресивним системом и тајним службама у СССР те 

победе није могло бити. Но, Ј. Стаљину је ваљало дуго времена играти по правилима 

успостављеним у првим годинама совјетске власти. Успостављање руске власти у 

СССР Стаљин је обзнанио тек после Великог отаџбинског рата 24. маја 1945. 



 

 

одржавањем здравице за здравље руског народа на пријему у част Победе. Али, то је 

било потом. 

1929. г. совјетско руководство (тада још већином ционистичко) приступило је 

остваривању програма искорењивања религије, не направивши изузетак ни за 

будистичко становништво СССР. Ускоро се за његовим примером повела и Монголија, 

где се совјетска политика спроводила чак још фанатичније и агресивније. Доржијев је о 

свему што се догађа саопштио далај-лами, убеђујући га да не верује совјетима. У 

Монголији су се многи монаси успротивили прогонима, започевши такозвани 

Шамбалски рат 1930-1932. 1932. СССР је у Монголију увео јединице Црвене армије да 

угуши устанак и исправи „левачко одступање“ у Комунистичкој партији Монголије. 

Освајање Манџурије и источних области Унутрашње Монголије од Јапана, које се 

десило нешто раније те исте године, и образовање марионетске државе Манџукуо на 

окупираним територијама, такође је утицало на одлуку совјетског руководства. Оно је 

било узнемирено могућним покушајима Јапана да привуче на своју страну будисте 

Бурјатије и Спољње Монголије, земаља које би могле иступити као потенцијални 

субјекти будистичке империје. Монголија уз то беше потребна Стаљину као тампон-

држава између Совјетског Савеза и растућег Јапана. Стаљин, дакле, нареди да се са 

спровођењем антиверског програма током следеће две године застане зарад избегавања 

преласка будистичког становништва у јапански лагер. 

Када се 1935. догодио низ пограничних сукоба између Јапанцима окупираног 

Манџукуа и Спољње Монголије, совјетски органи приступише првим хапшењима 

будистичких монаха у Лењинграду. 1937. Јапан је заузео преостали део Унутрашње 

Монголије, као и север Кине. Да би склонили Монголе на лојалност, Јапанци 

понудише да се власт у земљи преда Деветом џецун-дамби традиционалном световном 

и духовном поглавару и образује панмонголска држава, која би укључивала 

Унутрашњу и Спољњу Монголију, а такође и Бурјатију. У својим настојањима да 

привуку Монголе на своју страну, Јапанци су дошли дотле да су прогласили Јапан 

Шамбалом. Суочени с реалијама комунистичке диктатуре, многи монаси у Монголији 

учествоваху у ширењу јапанске пропаганде. 

Совјетска владина новина „Извјестија“ је иступила с критиком деловања 

Доржијева, оптуживши га за шпијунажу у корист Јапана. 1937. је издат налог за 

хапшење Доржијева. Исте године сви монаси остали у лењинградском храму беху 

стрељани, а тамо смештена Монголско-тибетанска мисија затворена. Доржијев је умро 

почетком 1938. године. 

Овде ваља оставити набрајање догађаја те издвојити двојственост и недоследност 

совјетске политике према Тибету и будизму у целини. У 20-30. годинама у СССР је 

текла најжешћа борба за власт између циониста, именованих „троцкистима“, и 

присталица руског социјализма, који су касније добили име „стаљинисти“. Материјали 

о Тибету, истраживања паранормалних појава, могућности преношења енергије мисли 

на даљину били су повластица ОГПУ (НКВД), где преовлађиваху баш представници 

светског ционизма (троцкисти). Чак и за живота Ђержинског, у саставу ВЧК је у 

читавом руководству било свега два Руса: Соколов и Антонов-Овсејенко, али они тој 

грађи нису имали приступа. Подробно смо навели Бљумкинов предмет да би показали 

праву суштину делатности главне тајне службе совјетске републике. Ј. Стаљин је у 

циљу јачања своје власти, ослањајући се на систем Царске обавештајне службе, али не 

уздајући се потпуно у њену делатност а основа за то имао је после загонетног убиства 

грофа Канкрина у једној од северноафричких земаља био принуђен основати своју 

тајну службу (политичку обавештајну и контраобавештајну службу). Приликом 

њиховог стварања широко су привлачени кадрови руских царских служби, пре свега 

заграничне агентуре. Стаљин је одлично схватао да такав систем обавештајне и 



 

 

контраобавештајне службе може опстати једино у условиа најстроже тајности и 

потпуне затворености према службама совјетске републике. Али, ово је мало 

одступање од теме Шамбале. 

Сазнавши за угушивање будизма у Совјетском Савезу и Монголији, Тибетанци 

постадоше опрезни. Такође су их узнемиравали планови које су кројили Кинези према 

њиховој сопственој земљи. 

Децембра 1933. године Тринаести далај-лама је умро; регент је постао Ретинг 

Ринпоче. Кина упути на Тибет делегацију са штедрим даровима не би ли разјаснила да 

ли је сад Тибет сагласан да уђе у састав Републике Кине. Влада Тибета је одбила 

дарове и поново изјавила о независности Тибета. Један од тибетанских министра је 

саветовао да се замоли војна помоћ од Јапана како би се Кинези држали на одстојању, 

али је Државна скупштина Тибета тада оставила без пажње овај предлог. 

Јапан је 1937. потпуно окупирао Унутрашњу Монголију и север Кине. Кина, сада 

потпуно погружена у рат с Јапаном, предложила је Панчен-лами да попричека на 

територији контролисаној од Кине, што је овај и учинио. Крајем те исте године 

Панчен-лама оболе и умре, самим тим решивши проблем. Читава та непријатност ипак 

изазва у тибетској влади дубоко неопверење према Кинезима и убеђење о потпуној 

непоузданости Британије као могућног извора помоћи. 

1933, када је умро Тринаести далај-лама, Хитлер постаје канцеларом Немачке. 

Узимајући у обзир пограничне сукобе између Манџукуа и Спољње Монглолије, на 

чијој територији се налажаху совјетске трупе, новембра 1936. Јапан закључи 

антикоминтерновски пакт с Немачком. Пакт је проглашавао обострану непомирљивост 

земаља-потписница према ширењу комунизма у свету. Немачка и Јапан су се обавезали 

да не ступају у политички савез са совјетима, а у случају напада Совјетског Савеза на 

једну од страна заједнички реше какве мере ваља предузети ради заштите својих 

интереса. 

С обзиром на то да су тада стаљинске чистке, као резултат борбе двају горе 

поменутих снага, достигле свој врхунац, да је Кина наметала Тибету своје војно 

присуство, које је требало да буде први корак у припајању Тибета, а Британија 

показивала своју неспособност за било какву суштинску помоћ, Тибет је поново почео 

искати покровитељство и војну заштиту на другом месту. Најразумнији избор био је 

Јапан. И тако 1938. влада Тибета, потпуно контролисана од Ретинга Ринпочеа, обнови 

контакте с Јапаном. 

Многи Тибетанци с усхићењем се одношаху према Јапану, замишљајући га као 

будистичку земљу која је постала светском суперсилом и новим покровитељем 

будистичког учења. 

После потписивања јапанско-немачког коминтерновског пакта, Тибет је такође 

почео размишљати о успостављању званичних веза са владом Немачке. Та одлука није 

претпостављала подршку нацистичкој идеологији или политици, али је уцело била 

наметнута условима времена и практичном неопходношћу. Конзервативна тибетанска 

влада је ипак деловала с опрезом. Позвала је на Тибет на празновање Лосара (Нове 

године) немачку владину делегацију, и тај позив је постао повод за трећу тибетску 

експедицију Ернста Шефера 1938-1939. године. Британија се бунила против 

експедиције, али Тибетанци занемарише те приговоре. 



 

 

 
Ернсш Шефер 

Шефер је био ловац, природњак и биолог. Два његова петходна тибетска похода из 

1931-1932. и 19341936. беху последица проучавања грађе предате од Бљумкина 

немачком резиденту. Ипак, унутрашњи политички процеси, који се дешаваху у 

Немачкој почетком 30-их година, утицаху на припрему и постављање циљева 

експедиција Е. Шефера, па су оне пре носиле пустоловни карактер и биле посвећене 

истраживањима у области зоологије. Али трећи поход је организовало друштво 

Аненербе. Немачка није била заинтересована за пружање војне помоћи или 

покровитељства Тибету, како не би замрсила односе са савезником Јапаном. То се 

јасно види из састава делегације.  Осим Шефера, у њу су улазили антрополог, 

геофизичар, сниматељ и технички руководилац. Немци су са експедиције донели са 

собом мноштво лобања и низ других артефаката ради даљег проучавања. 

Сагласно нацистичким окултним изворима, експедиција је такође тражила за 

Немачку подршку од учитеља Шамбале, чувара тајних паранормалних сила. Ласа се 

опрезно понела према немачким молбама, но експедиција је ипак добила сагласност од 

окултних учитеља за добијање знања о подземном царству Агарта (Агарти колевка 

човечанства), ради чега је у Немачку дошао низ Тибетанаца који су поседовали 

одговарајућа тајна знања. Саветнике је предводио један од тибетанских лама. 

Нацистичком руководству су показане за то доба задивљујуће технологије, укључујући 

минијатурне тв-камере које преносе слику без жичане мреже. Ипак, започети Други 

светски рат, окрутности фашиста, огромне жртве и разарања изазваше код тибетанских 

лама опрезан однос према Хитлеру и Немачкој у целини. Тибетанци су обуставили 

сарадњу с Трећим рајхом и отперјали у Ласу. Након тога није било више ниједне 

немачке експедиције на Тибет. Али ипак су од Бљумкина и тибетанских саветника 

добили знања и технологије које не поседоваху друге земље, што је умногоме и 

представљало узрок оне војне моћи с којом је Немачка започела Други светски рат. 

Неколико месеци после Шеферове експедиције на политичкој и војној позорници 

десиле су се драматичне промене. Маја 1939. Јапан је провалио у Спољњу Монголију, 

суочивши се тамо са жестоким отпором Црвене армије. У јеку битака у Монголији 

августа 1939. године Хитлер је раскинуо антикоминтерновски пакт с Јапаном 

потписивањем немачко-совјетског уговора зарад избегавања истовременог рата на два 

фронта у Европи. Следећег месеца је упао у Пољску; отприлике у исто време Јапан је 

претрпео пораз у Монголији. Све што се дешавало показало је Тибетанцима да ни 

Јапан ни Немачка не представљају надежну заштиту од Совјетског Савеза. Штавише, 

одсуство приметног напретка у освајању преосталог дела Кине натерало је Јапан да 

пребаци своју пажњу на Индокину и Тихоокеански регион. Јапан је престао иступати у 

улози заштитника од Кинеза. Дакле, једини избор што је Тибету преостао била је 



 

 

Британија и непоуздана заштита која беше обећана споразумом у Шимли. 

 
Септембра 1940. Немачка, Јапан и Италија су закључили политички и војно-

економски савез. Јуна 1941. 

Хитлер је раскинуо уговор са Стаљином и напао Совјетски Савез. Ипак, Ернст Шефер 
ниједан од тих догађаја није подстакао Тибетанце на нова тражења помоћи од земаља 

антикомунистичке осовине. Током Другог светског рата Тибет је чувао неутралност. 

Тибетански монаси престадоше одавати било коме тајна знања, или достављаху 

дезинформације. 

Такви су основни правци историје Тибета на размеђу векова. Али, драги читаоче, у 

мојој глави све време рада над грађом о Шамбали и Аненербе неодступно „виси“ једна 

мисао: да ли би Хитлер и његово најближе окружење рескирали уплитање у светски 

рат, па још на два фронта, да нису имали грађу предату војној обавештајној служби 

Немачке од „старојеврејског ратника“ и пустолова Јакова Бљумкина? Како ћемо даље 

видети, чак и подаци о којима је на ислеђивању шворио Ј. Бљумкин (а он је зацело 

рекао тек понешто) могли су немачко-фашистичку врхушку да утврде, као прво, у 

могућности стварања каквотно новог оружја, коме равног није имала ниједна друга 

војска света; а као друго, да јемче сопствену безбедност бекством, у случају пораза, у 

унутрашње гротло Земље. Тако да није искључено да је баш наш јунак Јаша Бљумкин 

својим издајством допринео успостављању фашизма у Европи и отпочињању светског 

покоља. И друга мисао је неодступна: а како би се развијала светска збивања да је Ј. 

Бљумкин сва получена тибетанска знања добросавесно предао совјетској влади, а она 

била искоришћена за потребе мира и развоја, у интересима социјалистичке изградње? 

И још: како је тибетанску грађу искористио г-дин Троцки и откуд је кренуо британско-

амерички нуклеарни програм? У целини се оцртава шира по својим последицама слика 

једног, могло би се помислити, тричавог издајства, којих је у бурним револуционарним 

и послереволуционарним годинама било небројено. Па и да ли је то уопште било 

издајство, јер Бљумкин није био ни бољшевик, ни чекиста предан делу револуције. 

Данас је тешко рећи за кога је он радио, није искључено да је само за себе, ради себе. 

Ситне душе увек жуде за величином. 

И још једно размишљање, везано за мистичну улогу Шамбале у чувању људске 

цивилизације: чиме би се завршио Други светски рат да су ламе предале Немцима не 

само принципе прављења, него и технологије нових врста оружја, укључујући и 

нуклеарно? Можда је Шамбала човечанство спасла од нечег страшнијег него што су 

ужаси које смо добили као резултат Хитлерове најезде. А можда Шамбала јесте Русија, 

не у њеној реалној, већ потенцијалној нројави? Односно, када човечанству или 

његовом већем делу нрети уништење, кад се појављују карли, наполеони, хитлери 

Русија се преобраћа у Шамбалу ,,А да би руски народ био спреман да испуни своју 



 

 

општеспасилачку мисију, „обучавале“ су га и калиле татарско-монголеке хорде и 

револуције. Та обзнанио је велики евроазијац П. Н. Савицкш „Без татарштине не би 

било Русије“. 

Уосталом, изгледа да је већ дошло време да се изнова пренесемо у сива мучилишта 

ОГПУ. Тја, вратимо се онда нашим „јунацима“. 

 

 

ГЛАВА III 

БОЉШЕВИЦИ УСХИЋЕНИ МИСТИКОМ 

БЉУМКИН ЈЕ „ПРОПЕВАО“ 

 

Сама чињеница Бљумкиновог учествовања у тибетанским експедицијама није 

давала мира ОГПУ, он је знао нешто изузетно, што су Јапанци, а затим и Немци толико 

штедро плаћали. Какве тајне је Бљумкин продао најпре тајним службама Јапана, а онда 

резиденту немачке војне обавештајне службе у Русији? Чиме се тако интересовао 

Троцки? Тридесетог октобра 1929. године Јаков Гершевич Бљумкин је „пропевао“. Да 

ли до краја? На то питање нема одговора. Пре ће бити да Бљумкин ни издалека није 

рекао све, те да је притом напричао гомилу неистина како би се извадио и сачувао 

шансе да преживи. Јер он ћуди ОГПУ није знао по чувењу. Па и сам је не једну душу 

отправио на онај свет својим доставама и лагаријама. Тешко је време, пријави 

неугодног коме треба, и човека нема. Револуционарна целисходност. Но, истрази је 

ипак посао кренуо с мртве тачке. Бљумкин је, држећи се пређашње линије одбране 

непризнавања своје кривице решио да с истрагом „подели“ најважније информације, 

које су, по његовом мишљењу, морале заинтересовати руководство не само ОГПУ, 

него и земље. Природно, планирао је информације давати дозирано, како би добио на 

времену. И највероватније се уздао у помоћ својих покровитеља, који су заједно с њим 

сносили одговорност. Та није он сам организовао поход на Тибет, сусрет с Троцким, 

стварао легенду о његовом пребивању у Авганистану. Али овде се „комбинатор“ 

прерачунао. Одстрањивање Јакова Гершевича за његове покровитеље и саучеснике 

било је најбољи излаз. При чему одстрањивање што се може скорије, док Јаша не 

исприча сувише. У својим исказима он се засад само позивао на своје безимено 

руководство или на оне што се опростише од света. Но, могао је навести конкретна 

имена и презимена, показати којекакве документарне чињенице, сведоке итд. 

Истражном одељењу су одозго дата упутства да се што је могућно брже заврши с 

истрагом и предложи казнена мера. Таквом је могло бити само погубљење, како би се 

заметнули трагови. 

Током истраге се испоставило да је септембра 1925. године била организована 

експедиција на Тибет десеторице људи на челу са Бљумкиним, који је радио у научној 

лабораторији ОГПУ у Краскову (под руководством Ј. Гопуса). Лабораторија је улазила 

у састав специјалног бдела ОГПУ Г. Бокија. Циљ експедиције били су утачњавање 

географских маршрута ка Тибету, потрага за „градом богова“, добијање информација о 

технологијама раније непознатог оружја (информација о таквом доспевала је у Русију 

из разних извора), као и револуционарно-агитациона пропаганда која, како је следило 

из Бљумкинових извештаја, не налазаше „одговарајућу потражњу“ међу властима 

Тибета. Али, уједно с тим, било је испољено изузетно интересовање тибетанских лама 

према Бљумкину. Шта је овде одиграло кључну улогу, тешко је рећи раније занимање 

за револуцију у Русији, Бљумкиново обећавање помоћи Тибету или 100.000 рубаља у 

злату, којима га је снабдело руководство. Ј. Г. Бљумкину одиста беху предане тајне 

изузетне важности, чији знатан део није допао Русији не само због Бљумкинове издаје, 

него и услед разгранатог присуства у руководству земље, а пре свега у тајним 



 

 

службама, космополита, који у први план своје делатности стављаху не интересе 

Русије (СССР), већ решавање задатака светске револуције у име успостављања светске 

власти ционистичког капитала. Русија за њих, по изразу Троцког, беше само пруће за 

распаљивање светског револуционарног пожара. И никако није случајно Ј. Бљумкин 

свој први извештај о резултатима похода у ЈЈасу поднео управо „демону светске 

револуције“ Лаву Троцком, па тек онда дошао у Москву. 

После наредног саслушања иследник Черток је дао на слагање тајни записник. 

Черток је био одушевљен и наредио је: „Прештампати у петнаест примерака и 

разаслати по инстанцама“. Трилисер, Јагода, Агранов, Менжински и остали познати 

другови прочитали су следеће: 

„1929. Године, октобра 30. дана. 
ОГПУ. Записник саслушања окривљенот Бљумкина. Изјава по предмету. 

Питање: Какве карактеристике оружја које сте пронашли на Тибету сте предали 
Немцима? Какво је то оружје, где сте га видели? Какав је метод његовог дејства? 

Одговор: Као што сам већ рекао мом иследнику, по наредби поглавара тибетске 
државе далај-ламе XIII (Тћићшп СуаЗхо), провели су ме у подземне сале и показали ми 
неколике такозване артефакте оружје богова, сачувано на земљи од 15-20 хиљада 
Година пре наше ере. То се оружје чува у засебним одајама. Подробно сам о томе 
писао у својим исказима. Један исказ је рукописан, одштампан на писаћој машини, 
отприлике 20-25 страница сваки. Где су они сад, не знам. Карактеристика оружја је 
отприлике следећа: 1. Џиновске машице „Вађрст. Помоћу њих се врши топљење 
племенитих метала. Ако се топи злато на температури површине Сунца (6 хиљада 
степени С), онда се злато за седамдесет секунди распламсава и претвара у прашак. Тај 
прашак је коришћен приликом изградње огромних покретних камених платформи. Кад 
се на платформу поспе тај прашак, њена тежина се губи до минимума. Прашак је 
такође примењиван у медицини при лечењу неизлечивих болести, и за изабране 
углавном су га вође додавале храни, да би продужиле себи живот. 

2. Звоно такозвани „Шу-дзи“, помоћу којег се привремено може ослепети велика 
војска или цела армија. Начин његовог дејства састоји се у трансформацији 
електроматетних таласа на одређеној честини, коју не регитрује људско ухо, а зрачи 
непосредно на мозак. То је врло чудно оружје. Помоћу њега је индијски пророк Арђуна 
добијао велике битке, доводећи непријатеље у панику. 

Како делује то оружје, ја нисам видео. Видех саме атретате у подземним одајама, а 
члан Савета Тибета давао ми је појашњења односно техничких карактеристика, које 
сам предао Немцима, тачније представнику немачке војне обавештајне службе 
Тосподину Штилхеу. Са Штилхеом сам се упознао у Европи на службеном путу. Осим 
техничких карактеристика та два атентата, Штилхеу сам исто предао податке о још 
једном оружју ботва (обратимо пажњу на Бљумкинову фразу: „техничких 
карактеристика, које сам предао Немцима “ Л. И.). То је оружје остало од отприлике 8-
10 хиљада година пре наше ере, пронађено је било под ледом Антарктика у области 
Земље краљице Мод. Како сам дознао, да би се доспело тамо неопходан је кључ и 

обред посвећивања, пошто је то место под стражом. Ти уређаји могу се кретати 

како под водом, тако и кроз ваздух, при чему то раде с огромном брзином. Превозе 

се нарочитим летилицама округлог облика, које нису налик нама познатим 

авионима и аеропланима. Њихове техничке карактеристике сам такође сопштио 
Шилхеу. Он, Штилхе, предложио ми је да поведем нову експедицију на Тибет и на 
Антарктик у научне сврхе. Приспшо сам, али нисам имао намеру да извршим бекство, 
пошто сам о тим контактима и намерама извештавао своје руководство. У томе се и 



 

 

састојао мој посао. Штилхеу сам такође саопштио о објектима који су смештени у свим 
деловима света у планинама. Помоћу тих објеката могу се у једном тренутку 

уништити на земљи сви градови и индустријски центри свих земаља, независно од 

државноГ и друштвеног уређења. Колико сам схватио из објашњења  у Штабу и како 

сам на то указивао у својим чланцима, у свим деловима света размештене су у планинама укопане сфере од посебно 

чврстоТ метала, који није моТуће ни распилити, ни дићи у ваздух. Унутар тих сфера налазе се одређени механизми, који 

кад се укључе производе облак налик на сунце. Тај облак се откида у атмосферу, он је управљив, тј. може се померати 

одређеном путањом. На потребном месту он експлодира. То се десило 1904. Тодине у Тушуску, тамо се управо 
распрсло такво једно облак-сунце, које је излетело неколико часова раније из 
подземне сфере у Јакутији. Ко и како управља тим оружјем мени је непознато. 

 
Питање: 

Ко још познаје карактеристике тих објеката и оружја осим Вас? 
Одговор: 

У ОГПУ знају моји руководиоци. Знају практично сви моји претпостављени, пошто смо 
о томе често разговарали. У другим земљама тешко да неко поседује те информације. 
Колико је мени познато, тамо тек покушавају изанализирати ситуацију. Моје начелство 
и ја, ми полазимо од тога зашто би СССР тратио народне паре, уместо да се опреми 
експедиција од Немачке и с њеним финансијама. 

Питање: Шта Вам је познато о господину Штилхеу? 
ОдТовор: Он често борави у Русији, у Москви, Лењинграду, Кијеву. Добро је познат 

међу научницима који се код нас баве истраживањима у областима електромашетних 
таласа и физике. Завршио је Нирнбершки универзитет. Биолог је, и више научник, 
него војник. Њега угпавном занима наука, за њеТова истраживања влада и армија 
Немачке издвајају огроман новац. 
 То је необичан човек, који је врло занимљив за нас. Уз то ми је званично предлаТао 
да остваримо заједничке пројекте с њиховим учешћем и финансирањем. Као потврду 
тот, нудио ми је 2 милиона и 500 хиљада долара, који су и заплењени у мом стану. Тај 
новац сам био дужан предати начелству. Поднео сам и извештај о томе, али ми је 
речено да је неопходно све саопштити другу Менжинском и деловати по његовом 
нахођењу, али затим су ми подметнули и ухапсили ме. 

Питање: Ви тврдите да Вам је Ваше начелство наложило да предате господину 
Штилхеу информације с којима сте се упознали током путовања на Тибет ? 

Одговор: Деловао сам по свом нахођењу. Имао сам одобрење за сарадњу са 
Штилхеом и коначни циљ нова експедиција на Тибет, на Антарктик о трошку Немаца 
што се, у суштини, и остварило. Како сам га (Штилхеа) могао заинтересовати не 
испричавши му иине показавши извештаје о експедицији нисам имао представу. 



 

 

Питање: Ко Вам је дао на руке копије Ваших извештаја ? 
Одговор: Узео сам их сам и изнео из зграде. Сматрао сам да ми за то није 

поплребна посебна дозвола, пошто сам ја био њихов аутор и могао бих по сећању 
испочетка обновити све што је у њима било написано. 

Питање: Када се Штилхе спремао да дође у Москву ? 
Одговор: Крајем новембра ове године. О томе тачно треба да сазнам у немачкој 

амбасади. 
Питање: Признајете ли да сте криви за шпијунажу ? 
Одговор: Не, не признајем, деловао сам по свом плану и хтео да урадим тако да 

Немци исфинансирају нову експедицију. Обећали су да за то издвоје 500 милиона 
рубаља у злату. Не осећам се кривим“. 

Дакле, сензација! Бљумкин је из Ласе довезао изузетне податке, који су, правилно 

искоришћени, могли претворити СССР 174 у неприступачну тврђаву, узвисити 

совјетског човека над целим човечанством и спречити Други светски рат. Свет би 

почео да се развија сасвим другачије, по новом технолошком и научном поретку, без 

криза и ратова. Могли су бити решени многи проблеми, као што су обезбеђивање 

енергије, медицина, трајање човековог живота. Социјализам, као праведнији и 

безопаснији систем, доминирао би на планети Земљи. Наука би извршила скок у свом 

развоју, истина, не напред, него уназад, ка знањима древних цивилизација. Наравно, 

ваљало би на коренит начин мењати светоназорске основе човечанства, историју и 

политику, уносити кардиналне промене у методологију научних истраживања, 

једноставније речено, признати енергију, а не материју, главном супстанцијом 

космичког и земаљског живота. И најзад, била би успостављена веза и тесно узајамно 

деловање с представницима других, развијенијих цивилизација које обитавају у 

унутрашњем гротлу Земље и редовно посећују нашу немирну и не сасвим разумну 

животну средину „хомо сапиенса“. Све то је, природно, захтевало озбиљно 

преосмишљавање историје човечанства и битка човека, ломљење створених стереотипа 

у науци, религији, системима знања. Десетине тисућа научних трактата и дисертација, 

теорија и на њиховим основама формулисаних закона и метода ваљало би признати као 

неосноване. У религијским доктринама такође би била потребна кардинална промена 

божанских начела настанка и развоја космичког и земаљског живота, суштина Бога би 

стицала реалнији, енерго-материјални смисао. Наука, религија и езотерија би се 

објединиле у један систем спознавања света, створиле би основу за развој разума, и 

овај би собом заменио политику. Тачније, деловала би политика надљудског разума. 

Но, вратимо се једном од најфантастичнијих Бљумкинових исказа, чија важност је 

актуелна и данас. 

„Помоћу тих објеката могу ее у једном тренутку уништити на земљи сви градови и 

индустријски центри свих земаља, независно од државног и друштвеног уређења. 

Колико сам схватио из објашњења у Штабу и како сам на то указивао у својим 

чланцима, у свим деловима света размештене су у планинама укопане сфере од 

посебно чврстог метала, који није могуће ни рашилити, ни дићи у ваздух. Унутар тих 

сфера налазе се одређени механизми, који кад се укључе производе облак налик на 

сунце. Тај облак се откида у атмосферу, он је управљив, тј. може се померати 

одређеном путањом. На потребном месту он експлодира. То се десило 1904. године у 

Тунгуску, тамо се се управо распрсло такво једно облак-сунце, које је излетело 

неколико часова раније из подземне сфере у Јакутији. Ко и како управља тим оружјем 

мени је непознато“. 

Зар се таква информација може ставити у ладицу, а у лабораторијама НИИ 

скрупулозно бавити стварањем оружја за масовно уништење и заштите од њега? Какво 

је то оружје способно да уништи све градове и индустријске објекте на планети, у 



 

 

чијим рукама се оно налази, неће ли доспети у руке нових хитлера и бушева? Ако је 

Бљумкинова информација тачна (а измишљати нешто слично у његовој ситуацији није 

имало никаквог смисла), онда се човечанство налази под нечијом управом, под 

непрестаним надзором, и у сваком тренутку може бити сурово кажњено за своју 

неразумност, све до потпуног физичког уништења. Зато што човек престаје да се 

уклапа у хармонију васионе и земаљске природе, не врши задате му функције, а 

својства и потенцијал разума користи на штету не само себе, него и свемира што га 

окружује. 

Ето таквом је информацијом, способном да на коренит начин измени светску 

историју, располагао Јаша Бљумкин. И тибетански мудраци никако нису зарад обећања 

о доставци оружја и златан кредит предали део скривених знања управо представнику 

(како су они сматрали) нове, социјалистичке Русије. Због чега? Шта су они преко 

Русије желели да саопште целом човечанству? И нису ли данас актуелне њихове 

пређашње намере? Али каквој земљи, каквом народу се могу поверити сакралне тајне 

кад се сви налазе „под капом“ финансијског „милера“. Свако ново знање биће 

искоришћено за јачање доларске диктатуре, за нова богаћења, за окрутну светску власт 

финансијског капитала. Кини, која иде капитал-социјалистичким путем, због 

историјске сучељености с Тибетом и неједнократних безуспешних покушаја да силом 

овлада знањима древних цивилизација, мудраци из Шамбале та знања неће дати ни под 

каквим условима. Данашњој Русији, под управом грабљивих олигараха, тешко да 

нешто од древних знања могу подарити; они су засад потчињени део светске империје 

долара, тим пре што је Бљумкин својим издајством задуго дискредитовао не само 

социјализам, него и Русију. Мада се може претпоставити да је Тибет учествовао у 

Другом светском рату на страни СССР, на пример, у боју под Москвом, у бици под 

Стаљинградом, на Курском луку. 

Но, вратимо се Јакову Бљумкину, његовој судбини. Убрзо након последњег 

саслушања изашла је по свој прилици за Бљумкина неочекивана наредба: „Бљумкина 

Јакова Гершевича за контрареволуционарну делатност, поновљену издају пролетерске 

револуције и совјетске власти, за издају револуционарне чекистичке армије и 

шпијунажу у корист немачке војне обавештајне службе стрељати“. 

Али чак из тог записника је произилазило да је Бљумкин тек почео говорити, и 

задатак истраге био је да га стрпљиво „цеди“, да му пружи наду у очување живота за 

поштену сарадњу с истрагом. 

У свакој другој земљи света Бљумкина би до краја искористили. На пример, зашто 

се преко Бљумкина не би могли наставити контакти са Тибетом у циљу задобијања 

занимљивих информација и древних знања (чему је иначе служило слање те 

експедиције и трошење огромних средстава 100.000 златних рубаља у изнуреној 

земљи); чему запуштање игре с немачким политичарима? То је била 1929. година, кад 

СССР с Немцима имађаше скоро савезничке односе. Рапалски споразум између 

изоловане од западне заједнице совјетске републике и поражене у Првом светском рату 

Немачке извлачио је обе стране из најдубље кризе. Стране су до Хитлеровог доласка на 

власт имале поверљиве односе у војној области. Берлин је повлашћеним кредитима 

финансирао развој совјетске индустрије. СССР је заузврат помагао Немцима да обнове 

војну моћ. Чак су и немачки „Јункерси“ произвођени у московском заводу у Филама. 

А какве су се могућности отварале за организовање двоструке игре с тајним 

службама Немачке и Јапана, који ће буквално кроз 5-6 година постати наши најљући 

противници. До тог времена већ је (1925.) био издат програмски рад А. Хитлера „Мајн 

Кампф“, где је он разговетно Русију и Француску означио као главне противнике, а 

Британију као савезника Немачке. Могло се Бљумкиново издајство с великом коришћу 

искористити за рад с Аненербе. Јер, Немци нису могли знати који део тајни је Бљумкин 



 

 

њима предао, а који је оставио у Русији. Како сведоче документи, немачки 

истраживачи из Аненербе упорно су покушавали да совјетске стручњаке привуку 

заједничком раду. Разлози томе се виде у следећем: Бљумкин је немачком војном 

аташеу предао заиста вредну информацију. Хитлеровце су нарочито занимали нови 

видови наоружања атомско, ракетно, ваздухопловно (летећи тањири). Али подаци су 

носили општи, описни карактер деловања тог оружја, његове бојевне и техничке 

могућности. Недостајали су подаци о технологијама његовог прављења. Немци 

сматраху да су их „совјети“ утајили за себе. У следећој глави ћемо видети показано 

немачко интересовање за совјетска знања о Тибету. 

И најзад, преко Бљумкина се потпуно могао нанети моћан удар по антисовјетској 

агентури Троцког у Русији и тој истој Немачкој, па и у Европи у целини. Али то у 

случају кад се говори о интересима Русије. Ако се размишља у интересима светске 

револуције, онда је било неопходно хитно замести трагове, иначе ће Јаков Гершевич 

испричати нешто занимљивије. Ну, на пример, ко је из ОГПУ одобрио његов сусрет са 

Троцким, каква грађа је предата Лаву Давидовичу, каква упутства су од њега добијена 

и штошта друго. 

Зато стрељати. Што се може пре. 

Приликом гласања у ОГПУ гласови су се поделили. За затворску казну су се 

изјаснили Трилисер, Берзин, његов заменик у обавештајној служби Артузов. За смртну 

казну гласали су Јагода, Агранов, Паукер, Молчанов и други. Менжински се уздржао. 

Због шкакљивости и важности ситуације у ОГПУ решише да се осигурају: не 

реферишући о суштини предмета истраге, добити у Политбироу ЦК ВКП(б) одобрење 

за смртну казну. 

Рекло би се, да су Стаљин и његове присталице у Политбироу знали материјале 

кривичног дела у детаљима, нарочито што се тиче војних технологија и раније 

невиђених типова оружја, то у најмању руку не би журили с погубљењем Бљумкина, 

јер у том погубљењу никакве користи за совјетско руководство и земљу није било. Ко 

зна, да су Бљумкина зналачки и далековидо искористили, а не погубили, можда би 

историја кренула по другом сценарију. Не би било 1937. године, па и односи са 

Немачком би се сложили другачије, о чему сам расуђивао у претходној глави. А сад 

покушајмо да у једно повежемо историјске артефакте и древна знања, наведене у 

својству примера у првој глави, са сведочењима Ј. Бљумкина. Та Бљумкин није могао 

сам измислити те податке, они су се као историјски артефакти и научна открића 

појавили далеко касније у другој половини XX века, или чак на почетку века XXI. У 

исказима Ј. Бљумкина реч је била о нуклеарном оружју, моћним ласерским 

постројењима, средствима деловања на људски мозак (психолошко оружје за промену 

типа свести), летилицама на новим принципима аеродинамике, с применом непознатих 

видова енергије (летећи тањири, по староиндијским еповима вимани). Зар то није 

могло заинтересовати политичаре и стручњаке мислеће о интересима отаџбине, њеној 

одбрамбеној способности? А и уопштено, продуживши сарадњу с Тибетом, истакавши 

циљеве промене стања целог човечанства набоље, сјединивши у оквирима једног 

пројекта тајна знања Шамбале и идеологију руског социјализма, могао се читав свет 

преуредити на принципима добра, правде, лепоте и склада. Нови светски поредак, без 

ратова и насиља, напојен високом наравственошћу и духовношћу, изграђен на 

сакралним знањима и традицијама пређашњих цивилизација, вратио би човека његовој 

првобитној задатости, функционалним својствима усађеним у њега приликом 

образовања разумног бића (хомо сапиенса). Но, све је било сместа скривено, знања 

добијена од Бљумкина прешла су у ред езотеријских и највероватније се користе у 

некаквим тајним друштвима масонског типа. Тамо све такво цене, свето чувају и 

користе против човечанства, против Русије у првом реду. 



 

 

 
Папир одлуке истражног предмета против Бљумкина легао је на Стаљинов сто: 

ЦК ВКП(б) Другу Сшаљину 

На основу Заседања Колетјума ОГПУ од 3. новембра 1929. године сматра се кривим 
за извршење злодела предвиђених члановима 58.1, 58.10 КЗ РСФСР бивши службеник 
иностраног одела ОГПУ Бљумкин Јаков Гершевић, 1898. године рођења, раније 
осуђиван за контрареволуционарну делатност 1919. године. Истрагом је установљено 
да је Бљумкин умишљајно предавао представнику немачке војне обавештајне службе 
важне државне тајне СССР. У мају ове године он, Бљумкин, имао је неодобрен сусрет с 
Гроцким на Кипру. 

Молим да се потврди пресуда. 
Зам. Пред. ОГПУ Јашда 3. 11. 1929. 

Шта сте, поштовани читаоче схватили из нацрта одлуке Политбироа? Ама баш 

ништа. Још један народни непријатељ који је Немцима издао апстрактне државне тајне. 

Који је, штавите, раније готово осујетио Лењинов план о закључивању мира с 

Немачком хицем у немачког амбасадора Мирбаха, контрареволуционар, есер и остало. 

Је ли било неопходности разабирати предмет подробније? Апсолутно није. Помислило 

би се да су и Стаљин, и остали чланови Политбироа са задовољством потврдили 

смртну пресуду Јакову Бљумкину. Они су били потпуно необавештени у вези 

екпедиције у загонетну Шамбалу (о томе у Јагодиној белешци ни речи), о карактеру 

државних тајни предатих немачком војном аташеу, о подацима што се тичу непознатих 

видова оружја. Неко, укључујући и Јагоду, није желео да такви подаци остану у Русији 

и буду искориштени у инересима њене безбедности и развоја. И опет сврби мисао: а 

уколико би те техничке карактеристике и подаци, које је Бљумкин предао Немцима, 

били у резултату истраге васпостављени (јер Бљумкин је тврдио да их може по сећању 

обновити) или поновно добијени од Тибетанаца, па чак и предложени заједнички 

радови по њима с Немачком, могуће је, чак је и највероватније, да би се трагедије 1941-

1945. успело избећи. Да, историја не воли погодбене глаголске облике. Али свеједно, 

читаоче, хајде да покушамо представити себи такву ситуацију. Нацистичка врхушка 

није добила сазнања са Тибета, осим зар антрополошких података по лобањама у 

потрази за изворима германске расе. Али нека би Аненербе тражио своју Хипербореју. 

Истовремено би совјетска република покренула не само индустријализацију, него и 

преузела иновациони програм развоја технологије на новим физичким принципима, 

јачала своју одбрамбену моћ на основи раније непостојећих у наоружању ниједне 



 

 

армије света видова оружја: атомског, ласерског итд. Да ли би се Англосаксонци и од 

њих контролисани Хитлер усудили започети напад на СССР? Веома сумњам. Стога 

изводим закључак: предмет Ј. Г. Бљумкина је наставак глобалне тајне завере против 

Русије, остваривања давног англосаксонско-ционистичког сна гурнути континенталне 

Немачку и Руску Империју (сада већ у лику СССР) у међусобни рат до уништења. И 

опет у циљу светске владавине финансијског капитала. У потпуном складу с формулом 

светске финансијске олигархије (Марбург план): „Власт је роба, макар и најскупља. 

Зато светска власт мора припадати финансијерима“. Притом, које су националности 

„међународни финансијери“, управо светски револуционари, „истински“ бољшевици-

лењинци јасно је без коментара. Наравно, Бљумкин је деловао не као појединац, па чак 

ни у саставу мале завереничке групе он је био један од извршилаца коварног плана за 

изазивање рата између Немачке и Русије, и предавао је податке немачком резиденту 

војне обавештајне службе никако не по својој вољи, него понајпре према одлуци 

Троцкога, руководиоца подсистема глобалне ционистичке завере... 

Дакле, Стаљин и Политбиро ЦК партије потврдили су пресуду. 

Када га је 3. новембра 1929. године вод заштитно-контролне службе под вођством 

Агранова (прилично висока дужност за стрељање) узео на нишан, Бљумкин је, како су 

се „стрељачи“ сећали, стигао да викне: „Пуцајте, момци, у светску револуцију! Живео 

Троцки! Живела светска револуција!“ То су биле његове последње речи. Њима је он 

потврдио своју приврженост идејама троцкизма о светској власти путем револуције, 

свој однос према Русији, за коју му се фућкало против ње се борио читавог свесног 

живота. Грунула је паљба. Заједно са Бљумкиним пале су у заборав и велике тајне, које 

је после много година нашем „Смершу“ ваљало освајати с ризиком по живот у 

завршној етапи Другог светског рата; а које су допринеле његовом започињању. 

Можда су атомска бомбардовања Хирошиме и Нагасакија, трка у ракетно-нуклеарном 

наоружању у годинама хладног рата такође повезани с именом Јаше Бљумкина. Нешто 

је он предао Троцком, а овај није могао да не искористи сазнања за своју добит и 

против Стаљина. Па и историја прављења англосаксонске нуклеарне бомбе је 

покривена и легендирана тајном. Као и добровољни помоћници СССР из „кембриџске 

петорке“ по питању прављења совјетске атомске бомбе. Но, то су само нагађања и 

размишљања аутора, не више од тога. 

Судбина кобне Маргарите била је не мање трагична. Одлуком „тројке“, Полежајева 

М. Н. била је осуђена на десет година затвора. 11. децембра 1929. године су је нашли 

обешену у сопственој ћелији. 

Данас, после много година, Бљумкинова Тибетанска експедиција још увек чува 

своје неодгонетнуте тајне. До краја Другог светског рата Немци су сматрали да је већи 

део грађе, довезене Бљумкиним од тибетанских лама, ипак сачуван у Русији, те да је 

Бљумкин предао Немцима само невелики део својих извештаја и записа. Истовремено 

је познато да у Русији скоро ништа од те грађе није пронађено. До дан-данас остаје 

загонетком какву је грађу приликом последњег сусрета Јаков предао Троцком, шта је 

могао предати Немцима, шта Јапану? Без остатка веровати материјалима са 

Бљумкинових саслушавања, наравно, не стоји. Из горе наведених сачуваних 

докумената се види како је он до последњег трена ограђивао себе. Дабоме, Јаков се 

уздао у свог моћног покровитеља, веровао је да га Троцки неће оставити, да је Троцком 

неопходан, да је он, „светски политички терориста“, јединствен, незамењив. 

Чудовишно самољубље на крају је и погубило Бљумкина. Био је само пешак у игри 

краљица... 

Верујем да су саслушања Бљумкина и без тога довољно заинтригирала читаоца, па 

је можда дошло време да се исприча и о тој другој страни „тибетанског случаја“ 

мистичкој, која, како ћемо се уверити, у неким околностима носи не толико 



 

 

егзистенцијални, колико политички карактер. Дакле, Шамбала мистика и политика. 

 

 

 

 

 

 

МИСТИКА И ПОЛИТИКА, ИЛИ ПОЛИТИЧКА МИСТИКА ТИБЕТА 

 

XIX век је произвео бујицу окултизма. Ницала су најразноврснија затворена 

друштва, постале су модерне спиритистичке сеансе и окултне науке. Процветали су 

нови розенкројцери, темплари и масони. Током прве половине 1920-их трајао је 

такозвани „окултни рат између окултних друштава и тајних ложа.  

 
Одред шкошске високе лозе масона 
 
Државе су се озбиљно бориле за Исток. Беше то сурово и безнагодбено сучељавање 

представника тајних служби за право овлађивања магичним знањем. Управо тамо, у 

пределима тајанственог Тибета, оне су тражиле кључеве оностраних светова, који 

чувају посебна, доселе невиђена знања о путевима достизања светског 184 господства 

и власти. Путовања у Индију и на Хималаје постадоше редовна. Тамо, у земље 

загонетне Шамбале, устремљивао се невидљив број „невидљивих“ људи, који 

покушаваху да се докопају заветне „тајне“. 

Много је иностраних митова настало око полубајковите земље Шамбале. Легенде о 

Земљи богова могу се пронаћи у разноврсној и многобројној литератури. Послужена с 

овим или оним сосом, тумачена невероватно шаролико, та легенда се показала толико 

замршена, да докопати се истине данас, ваљда, више и није могуће. Неки од митова су 

распрострањивани у циљу задобијања војне или политичке подршке на пример, 

поистовећивање са Шамбалом земаља као што су Русија, Монголија и Јапан. Други су 

ницали унутар окултних токова, мешањем будистичких идеја с концепцијама иних 

религијских система. Поједина лица, посебно обузета овим замамним феноменом, чак 

су предузимала дуге походе у циљу проналажења те бајковите земље, држећи да она 

постоји у стварности. Докле само неће стићи похотан до забрањених знања људски ум, 

каквим странпутицама неће кренути у трци за неспознајним, коме неће продати душу? 

Но, како говораше легендарни и најмудрији владар цар јединственог Израиљског 



 

 

Царства Соломон: „Што је било, то ће и бити; и што се чинило, то ће се и чинити; и 

нема ништа ново под сунцем“. Последоваћемо стога Соломоновој мудрости и нећемо 

се чудити ничему. 

Уосталом, основне тенденције се ипак могу издвојити. 

Око многобројних приказа и тумачења Шамбале образовале су се две групе назора. 

Један од њих је тајанствену земљу разматрао као утопијски рај, чије становништво ће 

спасти свет. О томе смо већ говорили. Али, размотримо и друге представе о Шамбали. 

Образовала се друга група „истраживача“ која Шамбалу сматра земљом злих сила. Да 

би схватили општа стремљења у сложеном процесу митотворства, размотрићемо само 

нека од могућих тумачења, будући да пред собом не постављамо за циљ проучавање те 

сложене појаве, што би с наше стране било веома самоуверено, а главно је и 

бескорисно. 

У први озбиљни покушај искориштавања легенде о Шамбали у политичке сврхе 

била је увучена Русија. Већ смо спомињали улогу Агвана Доржијева у том послу. 

Суочен са чињеницом да су Британија и Кина водиле активне закулисне радње за 

успостављање контроле над Тибетом, он је предложио далај-лами да се обрати Русији 

за војну подршку, убедивши га да Русија и јесте Шамбала, а Николај II реинкарнација 

ламе Џонг-капе. 

Следећи покушај политичке експлоатације легенде о Шамбали десио се у 

Монголији. Барон фон Унгерн-Штернберг Немац са боравиштем у Русији, бејаше 

јаросним антибољшевиком. Неславно познат по својој окрутности, Унгерн је побио 

тисуће Кинеза, Монгола, руских бољшевика и Јевреја, зарадивши тиме себи надимак 

„Луди барон“. Унгерн је био убеђен да су сви Јевреји бољшевици и да га у његовом 

животном делу воде тајне силе које допиру са Тибета. 

Сухбатор је у Бурјатији успоставио привремену комунистичку владу и повео 

монголску војску против Унгерна. Сухбатор је своје трупе надахњивао обећањем да ће 

се, борећи се за ослобођење Монголије од јарма, реинкарнирати у војнике армије 

Шамбале. 

После јапанског заузимања Унутрашње Монголије 1937. године, Јапан је такође 

почео користити легенду о Шамбали за свој политички пробитак. Да би се освојила 

преданост Монгола, вођена је пропагандна кампања са тврдњом како је баш Јапан 

Шамбала. 

У књизи „Звери, људи и богови“ из 1922. године Фердинанд Осендовски (1876-

1945), пољски научник што је проживео већи део живота у Русији, описао је своја 

путовања по Спољњој Монголији. Мада текстови који се односе на тантрички систем 

Калачакре никада нису описивали Шамбалу као подземно царство, у извештају 

Осендовског постоји очигледна паралела садржаном у тим текстовима опису тога како 

владар Калки из Шамбале прискаче у помоћ свету како би зауставио рат који води ка 

смаку света. Појављивање Агарти овде је свакако упадљиво. Тај назив се не јавља у 

литератури, посвећеној систему Калачакре. 

Први пут се реч „Агарти“ појавила у француском роману „Синови Бога“ написаном 

1873. године од писца Луја Жаколија. У будућем, нарочито у грађи Аненербе, Агарти 

прелази у Агарту. Ми ћемо се служити и једним и другим именом „Колевке 

човечанства“. Други француски писац Жозеф Александар Сен Ив д“ Алведре, додао је 

легенди о Агарти на популарности, поменувши је у свом роману из 1886. године 

„Мисија Индије у Европи“. Он тамо Агарту описује као подземно царство, на чијој 

територији се налази неки универзитет, који представља хранилиште тајног знања. 

Као објашњење појаве феномена Агарте свакако може служити то што је 

Осендовски мит о Агарти искористио да би освојио симпатију Унгерна. Барон Унгерн 

би несумњиво поистоветио материјалистичке силе Антихриста, које би Агарта помогла 



 

 

да се преодоле, са бољшевицима, против којих је он ратовао. Исто као што је Сухбатор 

искористио легенду о Шамбали да би збио своје редове, Унгерн је на сличан начин 

могао искористити причу о Агарти за сопствену добит. Ако је ова претпоставка тачна, 

одавде можемо испратити настанак ине верзије легенде о Шамбали, верзије која 

Шамбалу представља пре у неповољном светлу. 

У потрагу за Шамбалом одлазио је и Рерих (1874-1947), познати руски сликар и 

страствени следбеник теозофије. Рериха је, можда, својом књигом делимично надахнуо 

Гринведел. Књига се називала „Пут у Шамбалу“, и садржала је превод „Водича кроз 

Шамбалу“, написаног средином XVIII века Трећим Панчен-ламом (1738-1780). 

Панчен-лама је ипак објаснио да се путовање у Шамбалу не може остварити тек само 

кретањем у простору. Да би се достигла та чаробна земља, неопходно је свршити 

огромну количину духовних пракси. Друкчије речено, путовање у Шамбалу 

представља ништа друго него унутрашњу духовну потрагу. Но, то објашњење, изгледа, 

није задржало одважне путнике, каквим беху Рериси, од покушаја да стигну до 

Шамбале једноставно пешке или јашући. 

 
Руски сликар Николај Рерих 

Насупрот Рериховој представи о Шамбали као благој земљи, они што се држе 

алтернативне иначице стављају нагласак на оне стране легенде које су везане с 

апокалипсом. Они су Шамбалу повезивали углавном с рушилачким силама препорода, 

које ће уништити устаљене старомодне погледе и установити нови светски поредак. 

Тако рушилачка сила Шамбале на крају испада благосна. Те верзије такође потичу из 

теозофије. 

Рудолф Штајнер (1861-1925) је аустријски спиритуалиста, челник немачког 

теозофског друштва, које је напустио 1909. године углавном зато што се није могао 

сложити са тим што су Безант и Лидбитер прогласили шеснаестогодишњег 

Кришнамуртија месијом. У серији предавања, одржаних у Берлину и Минхену 1910. и 

1911. године, Штајнер учаше ономе што доцније неки означише као „христијанизирану 

иначицу теозофије“. Штајнер је, међутим, изјавио да су његова учења настала као 

резултат откривених му посредством јасновиђења „записа акаше“, а не из теозофије. 

Акаша (аказћа) је санскртска реч која означава „пространство“, и та окултна знања по 

свој прилици садрже сву мудрост човечанства. Текстови тичући се система тантре 

Калачакре спомињу потпуно прочишћену, најфинију разину умне 188 делатности, која 

је основа за свезнајућу свест Буде као „свеобухватно пространство“. У њима се ипак 

ништа не говори о томе да та умна делатност служи као врело свих знања и да може 



 

 

бити „рачуната“ помоћу психичких надспособности. 

Штајнер је себе назвао „луциферијанцем“ и, по његовој логици, Буда Маитреја је 

Антихрист. Како су људи изопачили право Христово учење, Маитреја ће, као 

Антихрист, да дође из Шамбале, очистиће свет од греховности и проповедати праву 

посланицу Христа. Штајнерови следбеници су 1913. године основали Антропозофско 

друштво, мада сам Штајнер није у њега ступао док га самостално није реорганизовао 

1923. године. 

 
Велика статуа Буде Маишреје, Тибет 
 

Обратимо се неколиким пророчанствима будистичког писма. 

Тако, сагласно Тантри Калачакре, Рудрачакрин двадесет пети владар-калки из 

Шамбале, победиће освајаче који ће покушати да освоје свет. Ови окупатори 

неиндијског порекла ће да следе учења линије осам пророка: Адама, Авраама, Ноја, 

Мојсеја, Исуса, Манија, Мухамеда и Махдија. Историјска анализа претпоставља да 

праузор тих освајача беху исмаилити и шиити, који крајем X века насељаваху државу 

Мултан (у наше дане Пакистан). Али предсказани сукоб и пораз освајача беху духовна 

метафора, символизујућа унутрашњу борбу против страха и незнања. Примена такве 

метафоре била је врло делотворна метода, која је омогућавала људима што живљаху у 

то немирно доба да савладавају неспокој, којим беху растрзани. 

Штајнер можда није знао за историјски контекст и метафорички смисао легенде о 

Шамбали, ама њему то није било ни потребно да зна, јер је нашао што је тражио и био 

веома срећан. Тако су током наредних десетлећа луциферијанци и прочи служитељи 

Сатане Шамбалу разматрали као обитељ тајанствене силе, откуд ће понићи реформа 

хришћанства. Баш ова чињеница објашњава тако нетремично интересовање према 

Истоку на прелому векова. Дакле, „оружјем богова“, које се чува у подземљима 

Агарте, окултне силе света називале су оружје кадро да уништи никога другога, до 

Самога Христа. Али о томе нам тек предстоји засебно да поговоримо. 

Немци су, са своје стране, Шамбалу схватали као место боравка мрачних сила, које 

је подржавало изузетно материјалистичку „јеврејско-марксистичко-либералну науку“. 

Са својом антикомунистичком настројеношћу, Хитлер је новембра 1936. године с 

Јапаном потписао Антикоминтерновски пакт, у коме су обе стране објавиле своју 

непомирљивост према међународном ширењу комунизма. Стране су се договориле да 

неће потписивати никакве политичке уговоре са Совјетским Савезом. Уза све то, 

августа 1939. године, како би избегао дељење војних дејстава у Европи на два фронта, 

Хитлер је ипак са Стаљином потписао совјетско-немачки пакт. И опет је сам нарушио 



 

 

тај пакт јуна 1941. године, када су немачке трупе упале у Совјетски Савез. 

Са тачке гледишта окултизма, такав Хитлеров „маневар" може се објаснити путем 

следеће алегорије. Шамбала (Совјетски Савез, комунизам и Јевреји) је у суштини била 

оваплоћење зла (чињеница зацементирана Антикоминтерновским пактом). Па опет је 

Хитлер спочетка тражио алијансу с њом (совјетско-нацистички пакт). Шамбала је 

одбила (Хитлер је кривицу за сопствено нарушавање споразума пребацио на Совјетски 

Савез). Онда се Хитлер обратио Агарти и добио од ње подршку; следбеници Агарте су 

се сложили и вратили с нацистима у Немачку. Овладавши силом Агарте, Хитлер ју је 

искористио у својству „оруђа мрачних сила“ за битку с „Енергијом Светлости“. 

Објашњење горе наведене теорије може се наћи у књизи немачког истраживача 

Вилхелма Филхнера. У својој књизи „Бура над Азијом“ („бшгт ићег А81еп“, 1924) он је 

совјетску кампању за припајање Средње Азије повезао са испољеним почетком столећа 

занимањем династије Романових за Тибет. Рериси су 1926. године совјетском 

министру иностраних дела Чичерину доставили шаку земље, предату претпостављено 

од махатми Тибета зато да би је он положио на Лењинов гроб. Јелена Рерих је и 

Маркса и Лењина убрајала у Махатме и тврдила да су се изасланици хималајских 

махатми сретали с њима: с Марксом у Енглеској, а с Лењином у Швајцарској. Махатме 

су подржавале комунистичке идеале светског братства и делили антицрквену политику 

совјета. 

 
Спиритискиња Хелена Петровна Блавацка 

И то је било сасвим логично, јер тибетански пророци најављиваху ширење „жуте 

вере“ по читавом свету. Још је Владимир Соловјев запажао да теозофско друштво 

Блавацке размиче завесу над насртљивим тежњама будизма према хришћанским 

земљама: „Како год, уза све теоретске и наравствене мане у теозофском друштву, ако 

не њему самом у његовом садашњем виду, онда од њега изазваном необудистичком 

покрету предстоји по свој прилици важна историјска улога у недалекој будућности. 

Књига Ј. П. Блавацке ,Тајна доктрина‘, исто као и друга дела ње и њених 

истомишљеника, особито су занимљива, по нашем мишљењу, зато што представљају 

будизам са нове стране, коју једва да је ко у њему и наслућивао наиме као религију, 

макар и без чврстих догмата, али с врло одређеном и, у суштини, искључивом 

усмереношћу ка самообоготворавању човека и против свих надљудских начела 

устремљену притом ка распрострањивању, ка прозелитизму“22. Сложићете се да је 

ратоборно-нападни карактер за медитирајуће-безазлени будизам скоро исто што и 

                                            
22 СоловБев В. С. Рецензим на кншу Е. П. Блаватскоп „Нге кеу 1о Тћеохорку", 1892, стр. 291-292. 



 

 

летећи слон. Није ли се ту десила подмена саме суштине? У другом чланку, 

настављајући необудистичку тему, Соловјев примећује: „Овде имамо посла са 

занимљивом појавом нападног кретања будизма на западни свет. Утврђивати 

немогућност таквог покрета на основу мирног и пасивног карактера будизма, коме је 

тобоже туђ сваки прозелитизам, јесте очигледна бесмисленост. Јер, без прозелитизма 

религија, поникла на обалама Ганга, не би могла да се распространи до Малакија и 

Филипинских острва, до Јапана и Сибира“23. Шта ћете, примедба чувеног мислиоца 

има под собом озбиљне основе. Покушаћемо разабрати какве везе са будизмом има 

такозвани необудизам то ново, врло агресивно окултно учење Тибета. 

 

ДРУКЧИЈА ШАМБАЛА 

 

Већ почетком XX века тибетанске ламе одлучише да су векови очекивања прошли, 

дошло је време деловања. Како пише Н. Рерих, „од 1924. шдине по тибетанском 

рачунању времена почела је нова ера. Век се не рачуна у сто година, него у 

шездесет“24. Вековима се служба с учешћем далај-ламе завршава тиме што „Живи Буда 

благослови присутне, окрећући се редом на све стране света и, најзад, замире, 

пружајући дланове ка северозападу, то јест према Европи, куда ће се, према заветима 

Жуте вере, ширити учење најмудријег Буде“25. Као своју победу, одушевљено беху 

тибетанске ламе прихватиле совјетску револуцију, која имађаше намеру да разори 

хришћанске темеље друштва. У вези с тим знаковитим бива више него емотивно писмо 

тибетанских махатми вођама Совјетског Савеза, донето 1926. године Н. Рерихом. У 

њему поштоване махатме клицаху: „Ми на Хималајима знамо ваша дела! Укинули сте 

цркву, која постаде расадником лажи и сујеверја; уништили сте грађански сталеж, који 

постаде проводником предрасуда; срушили сте тамницу васпитавања; уништили 

породицу лицемерја; спалили војску робова; признали да религија јесте учење 

свеобухватне материје; признали ништавност личне својине; погодили сте еволуцију 

Заједнице, преклонили се пред лепотом; донели сте деци сву моћ свемира. Признали 

смо благовременост вашег покрета и шаљемо вам сву нашу помоћ“26. 

                                            
23 Соловвев. В. С. Е. П. Блаватскал //Критико-биоТрафическип словарв русских писателеп и учених С. А. 

Ветерова, т. 36, Спб, 1892. стр. 317. 

24 Рерих Н. К. Алтап-Гималаи. Путевоп дневник, Рига 1992, стр. 45. 

25 Оссендовскии Ф. И звери, и лгоди, и бот. М., Пилтрим, 1994, стр. 291- 292. 
26 Публ.: Беликов П. Ф., Кнлзева В. П., Рерих. М., 1972, стр. 178-179. 



 

 

 
 

 

Доцније, коментаришући посланицу Махатми, познати следбеник Рериховог учења В. 

Клешћевски додаје ватру: „Скорушена ,библијска идеологија‘ постала је кочница на 

путу и науке, и наравствености, мртве догме је требало уклонити. 

 Хималаји 
По сваку цену. Православље је затарабило ум и душу човека у помрчини... Лењинов 

конкретни задатак био је ,уништити цркву‘“27. 

„Окултизам, магија, што је једно те исто, и сатана то су две складне, 

заимноделујуће, нераскидно савезничке силе. Тамо где расте вера у сатану, расте и 

магија. И обратно тамо где расте потреба за магијом, нараста и вера у сатану“ о томе 

писаше врсни домаћи мислилац В. Амфитеатров у књизи „Ђаво“. Дакле, средиштем 

                                            
27 Из књиге В. Клешћевског „Тапна Ј1енина“// Знами мира 4 (29), 1995.  



 

 

магије за следбенике сатанизма свих врста и масти, укључујући познато масонство те 

интересујући нас фашизам, постао је управо Тибет с његовом мрачном и пуном тајни 

историјом. Ништа, обратимо се историји верског учења Тибета. Али нећемо се 

заносити том сложеном темом у којој, не будући сасвим меродавни, можемо заблудети, 

или почети да идемо у круг, као што нам се дешава у тамним, густим прашумама, јер 

погружавати се у учења сатанска је ствар, незахвална и за хришћане, право да кажемо, 

никако не корисна. Па ипак, премда историја религије Тибета није предмет нашег 

проучавања, без кратког излета у њену особеност слика истраживања би се показала 

непотпуном. 

Дакле, до VII н.е. религија која неоспорно преовлађаваше на Тибету до доласка 

будизма позната је као бон спој шаманистичких веровања, фетишизма и демонологије. 

Свештенослужитељ бона бејаше својеврстан врачар, у чију праксу је улазило певање 

магијских бајалица и вршење разноразних обреда. Изводио је за непосвећене 

несхватљиве плесове и неустрашиво ступао у општење с невидљивим демонима који 

окружаваху њега и сав тварни свет. Бонске религиозне радње имађаху веома сложену 

структуру. Састојаху се не само из „произношења бајалица“, него такође укључиваху 

разне ритуале, плесове и жртвоприношења. Спектар улога бонског 

свештенослужитеља бејаше врло широк: иступаше истовремено као маг и некромант, 

шаман и волшебник. 

Народи Тибета још нису изашли из стадијума шаманизма кад су окушали на себи 

утицај будизма. Шамански култ, поткрепљен будистичком философијом, поричућом 

свако божанско начело, породио је религију која је добила, право да кажемо, веома 

злокобан садржај. Уза све остало, важном се показала чињеница да будистичко-

шамански савез би оваплоћен у најспореднијем облику будизма његовој тантричкој 

подврсти, која представља праксу ритуалног контакта непосредно са силама таме. 

„Тантра је буквално, закон, или ритуал; одређене мистичке и магијске радње, чија 

главна особеност јесте поклоњење женској сили, оличеној у Шакти. Деви или Дурга 

(Кали, Шивина супруга) јесте особита енергија, повезана с полним ритуалима и 

магијским силама, најгори облик црне магије и врачарства“28. Већ од VIII века у 

релишјским учењима Тибета запажа се нагли заокрет ка тантризму, окретање на страну 

чарања, свакојаких сујеверја и магловитог символизма. Отад се сматра да „уместо 

дугог ланца преваплоћавања човек нирвану може достићи путем једне кратке тајне 

басме дарани. Тако се будизам од философског система израђао у обично 

врачарство“29. Управо магијом будистичке ламе беху покориле срца и уобразиљу 

најпре тибетанских житеља, затим монголских номада, и преко Запада (они су 

фактички агресију хитлеровске Немачке искористили за своје циљеве) сањали су да 

крену на Русију. 

Испало је да је историја продирања будизма на Тибет везана за подизање 

знаменитог манастира Самје, коме у будућности би суђено да постане својеврсним 

окултним средиштем света. То је место где први санскртски текстови беху преведени 

на тибетански језик. Више од тога, што је за наше истраживање најважније Самје је 

доцније испотиха стекао статус тајног научног центра. Столећима су индијски и 

тибетански „научници“ тамо прикупљали разноврсна знања. Најпознатији „научници“ 

свих главних секата будизма – Sakyara. Lagyapa и Geluapa – у подземним 

„лабораторијама“ Самјеа вршаху различите огледе, извођаху опите (који у будућости 

посташе модел за хитлеровске концентрационе логоре с њиховом експерименталном 

научном базом), савлађиваху разне будистичке дисциплине, укључујући истраживање 

                                            
28 Блаватскал Е. П. Теософскип словарв, М., 1994, стр. 385. 

29 Токарев С. А. Релшип в исшории народов мира. М„ 1964, стр. 452. 196 



 

 

будистичке Сутре, Тантре, проучавање санскрта, будистичке логике, археологије, 

медицине, астрологије, поезије, терминологије и остале. Управо се овамо на прелому 

векова за тајним знањима, како смо горе видели, устремише најнапредније државе 

света. 

С историјом образовања тибетанског учења везана је легенда о изградњи тог 

јединственог манастира. Његово подизање започео је неки монах Сантаракшита, један 

од старешина индијског манастира Наланда, који проповедаше у првом реду будизам 

сутре. Легенде подизање манастира-лабораторије везују с подвалама бонских демона, 

који вишекратно рушаху подизане зидове. Сматрајући место за изградњу подесним, 

Сантаракшита послено приступи к изградњи, али се кроз неко време здање обруши. 

Тада у помоћ би позван познати тантрички мајстор и велики махасида Падмасамбхава. 

По доласку на Тибет Падмасамбхава је нашао себи нову жену, Јеше Цођал. После 

упражњавања тантричког секса с њом, он је извео шест мајмуна и с том војском кренуо 

у борбу с бонским демонима, који рушише манастир Самје. Учени пандита, он је лако 

победио у теолошкој расправи са жрецима, а одмах затим показао и надмоћност своје 

магије. После тога сви демони су признали Падмасамбахву за свог господара, па се чак 

латише да помажу изградњу манастира Самје. Од тог тренутка демони постадоше 

пуновредни учесници култова тибетанских лама, штавише, ослобођени демони по 

убеђењу ових последњих су постали заштитници необудистичког правоверја. 

Опирући се на философско учење тантризма, нашавше отеловљење у овом древном 

предању, додворавање окрутним и крвожедним духовима заузело је првенствено место 

у тибетанском култу. У будистичким манастирима Монголије и Тибета свакодневно 

јутарње служење почиње с приношењем крваве жртве чувару вере Џамсарану и другим 

свирепим божанствима и духовима, божанским целатима и смртоносцима за 

непријатеље вере и врлине. 

Ево како те обреде описује руски етнограф А. М. Поздњејев у свом истраживању, 

које су 1993. у Калмикији поново издали сами будисти: „Хувараци приносећи балин 

пред почетак служења, обавезни су пре свега да сазрцавају Џамсарана и да замисле 

како је читав простор света празан. У простору те празнине дужни су замислити 

безгранично море од људске и коњске крви, у коме се ваљају троугласти вали; у самој 

средини тих валова четвороугаону бакарну планину, а на врху њеном сунце, људски и 

коњски леш, и на њима Џамсарана. Његово лице је црвено; у десној руци што испушта 

пламен он држи бакарни мач, упирући њим у небо; тим мачем он сече живот оних што 

су нарушили завете. У левој руци држи срце и бубреге непријатеља вере; под левом 

мишком стегао је кожну црвену заставу. Уста су му страшно отворена, четири оштра 

очњака обнажена; има три ока и ужасно гневан изглед. Крунисан је са пет људских 

лобања. Стоји посред пламтећег огња премудрости“. 

 



 

 

Приневши овом и армији других демона пехар крви, призивају их да униште 

непријатеље, а нарочито оне што ограничавају ширење вере и светости будистичке. 

Ево „молитвеног“ вапаја, којим им се обраћају: „Призивам господара живота, који 

своје вечно пребивалиште основа у југозападној земљи Идол Џамсаран, Мотолија 

лешева велике црвене џелате и шимнусе што не одступају од заповести Џамсарана, 

дођите према обећању... Да обрадујем Џамсарана и његове саборце, одајем им почаст 

великим морем разне крви. Ом-ма-хум... Све враждебне силе и препреке, сагласно 

својим строгим и свирепим законима, претворите у прах. Отворивши уста и 

обнаживши очњаке, имајући три ока на свом страшном лицу, свезавши у кику своје 

тамноплаве косе, метнувши на себе круну од лобања и бројаница, величанствени диве, 

обдарени лицем у које је немогуће гледати, тебе славим! Стојећу са твоје десне стране 

Ухин-тенгри, која у својим рукама држи мач и чавао, има плавичасто тело и 

црвенкасто лице славим ја!... Царе чувара-јакшаса, мајко црвенолика, господаре 

живота, свирепих осам маченосаца и ви, страшни џелати, умножите вашу енергију! 

Грешнима што дижу преграде ламству, свима што се држе јеретичког учења, покажите 

вашу снагу и спасите, о спасоносни. Ниспославши одозго шимнусе, који баратају 

ножевима, ухватите непријатеље мрежом, прибодите их чавлима, исеците мачевима, 

прострелите стрелама, прободите копљима, исисајте им срце! Али, натеравши их да 

заврше своје садашње опако битисање, спасите њихове душе! Прекратите живот тих 

злобних непријатеља! Тело, крв и кости њихове кусајте устима вашим! Примите ову 

жртву тела и крви мрских непријатеља! Усмерите ме на пут врлине, али казните 

непријатеље очигледним знамењима! Уништите непријатеље ламства и вере уопште, 

јер само тим путем ћете сачувати веру и свештено учење!“30 

Особена за будистички култ је такође древна медитација, рачунајући и праксу 

извесне јоге, која је плод невисоког стања ума, још недовољно развијеног и 

неспособног за анализирање појава. 

Древна философија бивствовања, поникла на основи једноставног посматрања 

природе, започела је с такозваним предањем „посвећених“, и у стопу за методама 

понирања у тобоже натчулно (усвојено код мистика паганства, гнозе, кабализма, 

окултизма и теозофије) с протоком времена се огрнула поњавом замршеног мистичког 

учења, с карактеристичним за окултизам и масонерију степенима посвећености и 

постојањем изабраних посвећеника. Оно што некада беше творевина философствујуће 

свести древног будизма, сад се одражаваше у вештачком погружавању у бесвесна 

стања, у која су доводили и доводе себе трагачи за мистичким натчулним начелом. 

По тврдњама лекара та стања се могу, између осталог, пратити у хипнотизму, 

месечарству и различитим душевним обољењима, као што су хистерија, падавица итд. 

то јест, у човековим душевним стањима везаним за парализован и отежан рад мождане 

коре органа наше свести. 

Тако у понашању најновијег индуског „свеца“ Рамакришне, који се прославио 

својим понирањима у област тобоже натчулног, психијатри налазе све признаке 

хистерика. Он је, на пример, у свој транс („самадхи“, тј. сазрцање) упадао након 

фиксирања очију тачно таква појава се запажа код хистерика.  

                                            
30 Позднеев А. М„ Очерки бита буддипских монастиреп в буддипскоГо . духовенства в Мошолии в свлзи с 

отношением сеТо последнеТо к народу, 

Спб. 1887, стр. 329-338. 



 

 

 
Фрагменш шексша сшароиндијске Веде 
Код њега је испољен и сасвим типични признак хистерика: осећај као да му се кугла 

котрља одоздо ка грлу. 

„Између сведочанстава наших месечара и оним што је речено у Ведама о јогама 

вели немачки окултни писац Карл Ду Прел тако је много паралела, да се у оба случаја, 

очигледно, говори о једном те истом. Кад се у Ведама каже да, кад се неко сједињује са 

Брамом, у њега је поглед усмерен ка повијама то се већ по том једном спољашњем 

признаку може досетити да је реч о месечарству, код кога су видне осе увек усмерене 

ка преконосници. У таквом стању према Ведама се у ,лону срца‘ буди унутрашња 

личност, различита од личности што живи на јави“31. 

Међу средствима за достизање „самадхија“ Макс Милер такође бележи: 

задржавање дисања, одржавање тела у непокретном положају, фиксирање очију на 

једном предмету итд. Таквих вежби је мноштво. На пример, такозвана поза „лотоса“ 

представља собом следеће: десна нога се меће на леву бутину, а лева на десну, руке су 

скрштене, два палца се чврсто држе један за други, подбрадак се спушта на прса; 

седећи у таквом ставу, човек усмерава поглед на вршак носа. Уопште, Макс Милер 

налази да „јогији изазивају вештачко хипнотичко стање“32. 

У неким случајевима таква самохипноза доспева до хистеричне летаргије. То је 

знаменити „сан јогија“, поштован будистима као достигнуће највишег савршенства и 

блаженства, када човек, не будући мртвим, не увиђа више ништа из околног света. 

Вежбе за достизање тога су разноврсне, али суштина свих је једна: уморити свест 

једнообразним напрезањем тела, којим се спутава крвоток. После низа таквих вежби 

приступају задржавању дисања, које се доводи до скоро потпуног заустављања. У 

резултату се добија стање у коме јоги ништа не осећа и не схвата. Према одређењу 

баварског лекара Макса Шлајса фон Левенфелда то и јесте хистерична летаргија. 

Јогији се у њој могу налазити читаве месеце, при чему се могу чак закопавати у земљу, 

а затим опет ископавати и враћати у живот. 

Кад је већ реч о начинима достизања медитативног стања, веома траженим су се 

овде показали методи деловања на мождану кору различитим наркотичким и 

алкохолним средствима. Тако се опис тибетанског „свеца“ из реда оних што се не гаде 

дружења с „ружичастим слоновима“ може наћи у књизи Осендовског. Светјејши 

пријатељ Џа-ламе Џебтсунга: „Живи Буда, Његова Светост Џебтсунг Дамба хутухта-

кан... Личност Живог Буде на мене је произвела двојак утисак, али све у ламаизму има 

двојаку страну. Паметан, проницљив, енергичан, али истовремено подложан 

необузданом пијанству, од чега је и ослепео... Тај вечно пијани слепац, који с 

                                            
31 К. ДгопрелБ. Философил мистики, стр. 140. 

32 Макс Мголлер. ШестЂ систем индипскоп философии, стр. 301-302, 307. 200 



 

 

одушевљењем слуша несносне оперске арије, воли да поплаши своје слуге струјом из 

динамо-машине, окрутни старац што не трепнувши уклања своје политичке 

противнике, држи народ у незнању и обмањује га својим пророчанствима и 

предсказањима обдарен је ипак натприродним способностима“33. 

С таквим „молитвеним делањем“ које уништава личносно начело у човеку, више 

него умесном испада традиција приношења жртава, која тибетанске ламе врше у стању 

транса и приписују их, као самоподразумевајућу ствар, не себи, него вољи власт 

имајућих духова. По сведочанствима очевидаца, традиција жртвоприношења се код 

будиста исповедника тантре сачувала све до XX века, и није искључено да постоји до 

данас. Обратимо се неким изворима. 

„После боја у кинеској тврђави Кобдо августа 1912. године Монголи ухватише 35 

кинеских трговаца (не војника, пазите трговаца). Одлучено је да се над њима изврши 

древни тантристички ритуал ,освећивања застава‘. Сазивајући народ брујем шкољке34, 

ламе изнеше пресвучене људском кожом дамару-добоше, музичке инструменте од 

шупљих људских костију и грнад са крвљу за демоне. Ламе високог и ниског ранга се 

једнако с муком пробијаху кроз гомилу... Окретно догола скинуше жртве. Руке и ноге 

им заломише за леђа, главе забацише уназад, привезујући перчине уз свезане руке и 

ноге тако да напред штрче прса жртава. Ламе гласније замумлаше молитве и басме, 

убрзаније постајаше језиво појање. Напред изађе Џа-лама (оваплоћење великог 

Махакале, илити Црнобога), као све ламе с непокривеном главом и у црвеној мантији. 

Промрмљавши речи молитве, он клече пред првим од везаних Кинеза, узе у леву руку 

кратки, српасти жртвени нож. Магновено му левом руком заривши нож у груди, Џа-

лама десном ишчупа још увек дрхтуреће срце. Шикнулом крвљу Хајлар-Монголи 

написаше на комаду платна ,формуле басми‘, које би Монголима јемчиле помоћ 

Докшита, који су оценили њихову победу. Потом је Џа-лама окрвављено срце ставио у 

припремљену габалу пехар, који у самој ствари бејаше сребром опточени горњи део 

људске лобање. И снова крик нове жртве док, најзад, свих пет застава не беху исписане 

крвљу срдаца. Кратким ударцем ножа у лобању ламе је отвараху, спуштајући одмах 

топле мозгове у габалу к мртвим срцима... Испочетка ужаснуто узмичући, посматрачи 

узвикиваху нешто у знак одобравања, као да пале у души свој мали огањ... Дође ред на 

следећих пет жртава, међу њима на заробљеног Сарта. Џа-лама прво приђе њему. 

Продорно ,аллах-ил-аллах‘ се пронесе долином кад он шилоликом људском кошћу 

отвори Сарту артерије и поче пуштати шикнулу крв у габалу. Сарт умираше као прави 

муслиман: мрмљао је предсмртну молитву, обративши поглед ка родним местима док 

не паде у траву. Његовој четворици другара није било боље: полако су крвавили. Џа-

лама попрска њоме, крвљу умирућих непријатеља, цирике (војнике) што у близини 

стајаху и дрхтаху од страха. Беживотне жртве бацаху на ломачу“35. 

Уосталом, свако злодело се у традицијама служитеља сатане облачи у беле одежде 

и налази оправдање искључиво у области врлине. Тако се овакви поступци могу 

објашњавати врло једноставно: „они што су достигли савршенство служе за добробит 

људи, убиствима чисте душе грешника за боља преваплоћења, узимају њихове грехе на 

себе“36. 

Постоје сећања на саборца Џа-ламе Максарђава. Он 1921. године не само да је убио 

гарнизон белих официра, него је над јесаулом Вандановим извршио древни тантрички 

ритуал, на чијем крају је било поједено срце непријатеља: „С појавом Ванданова у 

                                            
33 Оссендовскии Ф. И звери, и лмди, и бош. М., ПшшГрим, 1994, стр. 285- 291. 

34 У питању је највероватније нека врста конхе - ритуалног дувачког инструмента направљеног од шкољке 

морског пужа - прим. прев. 

35 ЛомакинаИ. Голова Джа-лами. Улан-удз-Спб., 1993, стр. 74-76. 

36 Ломакина И. Голова Джа-лами... стр. 38. 



 

 

логору чеђин-лама је сместа пао у транс, утеловљено у њега божанство захтевало је у 

жртву себи трепетљиво срце непријатеља. Ванданова су стрељали, а извађено срце 

поднесоше бесомучном чеђину, који га у екстази поједе. Касније је говорио да током 

транса делује божанство, а не он, оно је и појело Вандановљево срце“37. 

Штавише, Џа-лама (узгред речено, добитник Нобелове награде за мир) чак и не 

скрива своју страст према општењу са демонима и „божанским џелатима“, што је чак 

јавно изјављивао у интервјуу: „Да би имали посла с такозваним гневним 

заштитницима, ми сами смо дужни достићи одређени степен унутрашњег развоја каже 

Џа-лама. Када човек постигне неке резултате или стабилност у својој јоганској пракси, 

нарочито у јоги божанстава, и развија у себи гордост тог божанства, онда он стиче 

способност да користи разне заштитнике и божанства. Е, то је прави пут... Вршио сам 

посвећења у Калачакри. Притом сам увек у мислима представљао разне заштитнике 

тибетанског народа, тибетанског друштва... Та божанства могу да врше утицај на 

догађаје што Џалама  се збивају у свету“38. 

 Џа-Лама 

Није ли та веза са демонима „могућим да врше утицај на догађаје што се збивају у 

свету“ недољиво привлачила силнике овог света на Тибет? Није ли тантричка методика 

општења са злим дусима легла у основу расолошког учења са свим проистичућим из 

ње крвавим последицама, које представљају ништа друго до окултно 

жртвоприношење? Тја, мислим да наш излет у демонологију Тибета можемо завршити. 

Прича о продаји душе ђаволу има дугу историју, и удубљивати се у њу нема смисла. 

Слаб је човек. Лукав је ђаво. 

У вези с овим остаје нам једино да се сетимо вечите Јеванђељске приче везане за 

три Христова искушења у пустињи, кад ђаво машташе да одврати Исуса од Његовог 

позвања савршења воље Оца Небеског о спасењу човечанства крсним животом и 

крсном смрћу... Шта је с тим циљем чинио кушач? Уздигао је Спаситеља на високу 

гору, у трену Му показује сва царства васељене и славу њихову, па Му говори: „Теби 

ћу дати сву власт ову и славу њихову, јер је мени предана, и коме хоћу дајем је. Ти, 

дакле, ако се поклониш преда мном, биће сва Твоја“ (Лк. 4: 5-7). 

                                            
37 Бурдуков А. В. Человеческие жертвоприношенин, стр. 188. 

38 Интервју Џа-ламе // Пушв к себе, 1995, бр. 4, стр. 31. и 39. 204 



 

 

 
Хрисшос на Гори кушања, ман. Дионисијаш 
И памтите шта је коварном кушачу одговорио Господ? 

„Иди од мене, Сатано, јер је написано: Господу Богу своме клањај се и њему јединоме 

служи“ (Мт. 4: 10). Тако је Бог заповедио да поступају сви Његови верни, јер нема 

дозволе да се служи двојици господара духовни закон је суров. 

Међутим, до времена Другог светског рата несрећна Европа већ је дошла до 

крајњег ступња безбожја, које називају војинствујућим. То јој је омогућило да постане 

овим опустошеним, безвољним телом у које су, као у јеванђељске свиње, с махнитом 

љутином провалили духови зла. И појурили помамни и бесни да се свом силином баце 

на растрзану, али још увек противећу се богоносну Русију. 

И тако, изводећи међузакључке у вези карактера однеговане на демонологији 

Тибета нацистичке идеологије, може се рећи следеће. У историји човечанства десила 

се уистину јединствена појава на неко време у Немачкој се учврстила цивилизација 

тотално другачија од свих осталих. Зачетници те цивилизације покидали су како 

моралне, тако и духовне везе с другим културама и цивилизацијским матрицама. Први 

пут у историји човечанства напредна наука била је заснована на знањима древних 

цивилизација с њиховим, у првом реду, мистичким опитом општења с тамним дусима. 

Сложићете се, сви свакидашњи порицатељи и противници хришћанске цивилизације 

теозофи, окултисти, хиндуисти и прочи, који су се вратили, или су се трудили да се 

рате духу древних паганских векова увек су били непријатељи техничког напретка, 

што се чинило потпуно закономерним и оправданим. Идеолози фашизма пошли су 

савршено новим путем. Магијски дух фашизма показао се наоружаним свим полугама 

материјалног света, последњом речју технике. Зашто се претварати? Нацисти су 

остварили збиља најважнији научни пробој у историји човечанства, у првом реду 

повезан с вештином управљања масама. Нацизам је у својој врсти снага магије плус 

најновије оружје и напредне научне разраде у области утицања на свест и подсвест 

човека, које има корене у том истом стању транса којим су, како смо видели горе, 

савршено владале тибетанске ламе. Историја је показала да су нацисти овладали 

ваистину најмоћнијим оружјем психичког утицаја, показали су се кадрим да уведу у 

транс читаву нацију. Физичка принуда у делу покоравања света и истребљења 

непожељних народа постала је просто непотребном, преживелом и отишлом у 

историју. „Истинско достигнуће биће када дух замени све апарате. Опремити човека 

без иједне машине, зар то није достигнуће?“39 

„Ми нисмо насилни завојевачи, но ипак имамо процену непријатеља наших и не 

варамо се у њиховој многобројности. Зраци, гасови и ваздушно извиђање биће најбоља 

спољашња средства, али најделотворније ће бити у производима психичке енергије. 

Никако немамо намеру да приказујемо призор незаштићених овчица! Немамо разлога 
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плашити био кога, али смо дужни упозорити: ,Чувај се, незналицо‘!“40 О томе је брачни 

пар Рерих само сањао, а Хитлер оваплотио у стварност. 

У Њујорку је 1989. изашла књига „Месијанско завештање“. Њени аутори цитирају 

једног од тужилаца са стране савезника у Нирнбершком процесу. По његовим речима, 

из докумената процеса била су свесно уклоњена сведочанства о ритуалним и окултним 

странама Трећег Рајха. Хитлер је свој покрет називао револуцијом. И то је била 

нечувена конзервативна револуција. То је била револуција окренута прошлости! Данас 

се откривају заиста изузетне чињенице! За окултне програме 83 у Немачкој радило је 

50 установа. Послератна истраживања су показала: фашисти су потрошили на 

Аненербе отприлике онолико колико Американци на атомски Менхетенски пројекат. И 

тешко је претпоставити да је то била цена бунила, макар и великог. Фаптистичким 

„маговима“ је заиста успело произвести у недрима немачког народа психофизички 

прасак невиђене снаге, пред којом бледи сва моћ атомског оружја. 

Но, чиме су завршене сеансе хитлеровске магије Русима је врло добро познато. Ако 

је Хитлер имао тибетанско „оружје богова“, онда се и код Стаљина, како се касније 

испоставило, такође понешто нашло... Али о томе ћемо попричати мало ниже. А нама 

засад ништа друго не преостаје, него само да кличемо заједно с јунаком изванредне 

драме „Разбојници“ Карлом Мором: „О, људи, људи! Крокодилски породе! Ваше сузе 

су вода! Ваша срца од тврдог челика! Пољупци каме у грудима! Лавови и леопарди 

хране своју младунчад, грабљиве вране се брину о птићима, а он, он!... Зар је то љубав 

за љубав? О, кад бих могао бити хијена! О, кад бих могао помамити против тог 

пакленог накота све крвожедне становнике шума!“ Боље се, право, и не може рећи, а то 

је међутим написао чувени немачки песник, философ, теоретичар уметности и 

драматург Јохан Кристоф Фридрих фон Шилер. О, кад бих могао!... Али, док се ми ту с 

Карлом Мором бусамо у груди, окултна већа су се занела шта мислите чиме? О, 

ђаволе, о, бездне најпревејаније фантазије, о, највећи од лажова, чиме све ниси ловио 

несрећне људе како би их покорио једном засвагда? Твој смех је саркастичан... Сети се 

онда, мој драги читаоче, цара Соломона и ничему се не чуди, јер се за то време ОГПУ 

занео чиме би помислили? Људи критичког материјализма окренули су своје 

усредсређене погледе ка средњовековној алхемији... 

 

В0ЂИНИ ДВОРСКИ АЛХЕМИЧАРИ 

Са стрељањем Бљумкина интерес та Тибет код совјета је унеколико утихнуо. 

Потрага у области непознатог и неиспитаног ипж није престајала. Совјетска влада, 

тачније, онај њен део који би, према одређењу нациста, могао припадати моћном 

„јеврејско-марксистичко~либералном“ крилу, озбиљно се занела потрагом за тајним 

знањима, способним да буквално преокрену свет. Совјетско-јеврејски „мистици“ су 

изумевали, и право да кажемо, поражавали су својим изумитељством. Обратимо се 

чињеницама. 

2. фебруара 1933. године у Главнауци и Наркомпросвети је утврђен и послат у 

централни апарат ОГПУ списж службеника радне групе „Андроген“ у броју од 6 људи. 

За руководиоца групе назначен је Зубакин Борис Михајлович. На етапи научних огле- 
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Борис Михајлович Зубакин 
да и испитивања добијених резултата групи је прикључен будући академик Савељев, 

који је стао на чело тајне лабораторије „Андроген“. Почео је рад. Касније, поводом 

великог интереса што се појавио код руководилаца партије и владе Совјетског Савеза 

према раду Савељева, њему је било предложено да у року од три дана припреми 

извештај, који би он лично изнео у Кремљу. Узбуђени Савељев пише молбено, 

усхићено писмо Секретаријату наркомата унутрашњих дела. Навешћемо га у 

потпуности, јер тај документ може дочарати атмосферу псевдонаучне, у суштини 

секташке грознице, карактеристичне за ово мистичко друштво, маскирано под видом 

научне лабораторије: 

Другу Буланову 
Секретаријат наркомата унутрашњих дела 
Ја сам крајње тронут, срећан сам што су се руководство ЦК ВКП(б) и чланови владе 

заинтересовали оним што ми овде изумевамо. 
Ја скоро да сам већ „адепт“ (шала), али надам се да ћете ме разумети. Стога, да 

бих изазвао сензацију код аудиторијума, да мој извештај не би био досадним, хтео бих 
вас дрзновено замолити (осмелити се) да се у ЦК партије проконсултујете о могућном 
одлагању времена извештаја, пошто за три дана ја ништа ваљано не могу описати, 
будући да све што ми овде проучавамо представља, пре свега, дубоку философију, 
практичну хемију, геофизику и, дабоме, све је то неизоставно кладенац богатстава 
могућних научних открића и перспективних истраживања наше совјетске науке и врло 
важно (архиважно) за индустрију и одбрану државе. 

За озбиљан извештај треба ми месец, а с урачунавањем путовања пола године. Реч 
је о истраживањима. Ми тек-тек што смо ступили у непознато. Изгубио сам сан. Сањам 
таблице, алхемијске једначине, формуле, будим се ноћу с мислима које ми помажу да 
радим. Слично се понашају и моје колеге. То је најзаносније истраживање. О томе се 
не може говорити 15 минута. Најмање пола сата. 

Невероватна открића десиће се, како ми планирамо, по нашем повратку из Европе. 
Морамо докучити истину, а потом приступити практичним опитима, кад будемо 
душевно спремни. 

Извештај ћу почети да спремам већ данас. Али опет, ако само наши генијални 
умови у ЦК ипак реше да ми (нам) одложе тако рок, ја бих био још срећнији и 
крилатији, и учинио бих за совјетску науку немогуће. Ја верујем у то. И вама су као 
никоме другом познате све ситнице и карактеристичне особености смера. 

Фактички (и практички) ми смо „дворски“ алхемичари, какви су били у служби код 
краљева и инквизиције. Проучавајући трактате философа и алхемичара старине, у 
првим редовима ми читамо скоро једно те исто о затворништву. Пре него што се 
приступи поступку „Великог Делања“, неопходно је оделити се од вањског света, са 



 

 

свим његовим проблемима и „хаосом“. Тек онда ће нам бити доступни „кључеви“ који 
силазе одозго. Ово је сликовито речено. Уопште не значи да ја морам позив у Кремљ 
доживљавати као непријатељски корак. Али опет, ако се то уради сада, у року од три 
дана, мој извештај ће бити досадан и наиван. 

Ми овде под вашим окриљем постижемо недостижно. Ако у нечему нисам у праву, 
ви ме, наравно, можете поправити. На крају крајева, налазим се код вас у служби, и 
трошкове нам плаћа НКВД. Но ипак, позивајући на разумевање, ради успеха, ради 
спознавања тајне коју ми покушавамо спознати овде, у дивној шуми, молио бих да се 
извештај ЦК партије одложи на каснији рок, када за то буде критичке неопходности. 

Ваш, искрено ваш, увек 
академик Савељев 28. децембра 1934. 

...Без коментара. 

Користећи поређење истраживача историје совјетских окултних наука Олега 

Шишкина41, може се рећи да је нова власт подсећала на средњовековне феудалне 

владаре који с једне стране беспоштедно прогањаху на својим поседима сваку јерес и 

отправљаху чаробњаке и вештице на ломачу, а са друге се бављаху тајним 

истраживањима, усмереним на потрагу за философским каменом, еликсиром младости, 

начином претварања обичних метала у злато и тако даље. 

Тако се, на пример, у децембарском броју часописа „Живот за све“ за 1911. годину 

појављује знаковит чланак Александра Барченка „Душа природе“. У њему се, како је 

указано у редакцијском осврту, дају подаци о преврату у научном светоназору, који за 

собом повлачи открића у области енергије зрачења. „Душа природе“ завршава се 

једном за њеног аутора веома значајном подбелешком: „Постоји предање да је 

човечанство на стотине хиљада година уназад већ доживљавало степен културе не 

ниже од наше. Остатке те културе преносе тајна друштва из покољења у покољење“. 

Да би задржали власт, бољшевицима је било неопходно понудити нешто начелно 

ново. Не чуди стога што су се вредно позабавили потрагом за идејама по духу блиским 

хиперидеји комунизма, али са развијенијом предисторијом. Делом решавања тог 

задатка био је задужен, између осталог, борбени орган пролетерске диктатуре ВЧК-

ОГПУ. 

Притом су руководиоци Обједињене државне политичке управе определили две 

основне смернице рада. У првом реду, било је неопходно разабрати се с тајним 

друштвима у свим облицима, пробирањем оних која би у нечему могла бити корисна 

совјетској власти од оних чије постојање је ступало у противречје с новим смерницама. 

Друга смерница подразумевала је коришћење постојећих тековина у области окултних 

наука. Радња се догађала на почетку XX века, кад су чак достигнућа велике науке од 

становништва доживљавана као чудо она разлика коју ми сада видимо још није била 

тако чврсто одређена, и чекисти се надаху да ће у окултним истраживањима пронаћи 

перспективне разрадбе које би било могуће користити на добробит пролетерске 

револуције. 

Спектар интересовања ВЧК-ОГПУ био је необично широк. Ту су и психотроно 

оружје, и коришћење јасновиђења у војне сврхе, и проучавање езотеријских обреда 

народа света, и трагање за древним окултним центрима, експедиције Александра 

Барченка и Николаја Рериха и, замислите, чак експедиције потраге за снежним 

човеком. Ниједна страна делатности државних окултиста није занемарена. Притом је, 

какав је и ред, одржаван режим повишене тајности. Резултате рада народ је могао 

видети само у егзотичној символици нове државе, наоко невезаној изравно за доктрине 
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проглашаване с високих места.42 

Данас, читајући архивске документе, тешко је поверовати да су се 

материјалистички совјети могли заозбиљно бавити таквим стварима. Али су заиста 

озбиљно, уз нездраву гозничавост, у подмосковском Краскову рађене савршено 

непојмљиве ствари. Тајно, у пратњи обезбеђења и сарадника НКВД, по требовању 

„мага“ Савељева за „научне огледе“ у Красково су вршене испоруке злата, сребра, 

огромног мноштва разних хемијских елемената, као и стакла, лужене храстовине, 

свеже отпиљене храстовине, свеже отпиљене брезе, прошлогодишњег дрвета брезе, 

вапна, шљунка, сирћетне киселине, винског сирћета, стипсе, кристал-шећера, цимета, 

пчелињег меда и много, много другог, врло разноврсног и неочекиваног, па чак и 

коњског ђубрива, с напоменом „што се може више“. 

Шта само није убележено по тим огромним списковима с ознаком „строго 

поверљиво“ ништа није совјетска влада жалила зарад одгонетања алхемијске тајне, али 

резултата није било. Савељев је кукао на помањкање тајних алхемијских текстова, који 

су се могли налазити у Европи. Алудирајући на неку међународну заједницу и 

солидарност научних удружења алхемичара у читавом свету, совјетски „маг“ тражи 

путовање у иностранство: 

19. 10.1934 
Поверљиво 
Наркому унутрашњих дела, другу Јагоди 
Писмена представка 
Група совјетских научника „Андроген“ успешно ради у правцу истраживања 

алхемичарских трактата и рукописа познатих алхемичара у циљу да се разабере и 
схвати на који начин су древни алхемичари добијали злато. У Спекућем моменту ми 
отприлике имамо представу да су при добијању праха философског камена 
алхемичари користили минерал антимонског железа, који се чистио винским сирћетом 
или винским каменом, затим се омекшава уз помоћ соли неког минерала, именованог 
„философским огњем“, а затим се дуже времена варио у нарочитој пећи са сумпором и 
живом до стварања камена карактеристичне црвене боје. Који су просушен и 
издробљен као катализатор додавали у растопљене метале: калај, олово, као и у живу, 
бакар, добијајући самим тим злато највишег узорка и по квалшпету боље и гипкије од 
обичног(...) 

Нашој групи су неопходна службена путовања у инотранство. Постоје кључеви које 
нећемо наћи у нашим фолијантима. Основна знања из алхемије накупљена су у 
Европи и чувају се иза седам печата. Ипак, научни свет је солидаран у открићима и ми 
држимо да ћемо у Европи наћи сараднике и истомишљенике у истраживањима. У 

Немачкој, Француској, Ентеској раде групе алхемичара. По нашим претпоставкама они 
имају некакве резултате и напредак у истраживањима. 
Руководилац Трупе академик Савељев 

Јагода без одлагања даје визу. „Научници“ одлазе у Европу ради „тајних текстова“. 

Треба рећи да су та загранична службена путовања имала свој резултат. Истина, не у 

области алхемије (философски камен никако није излазио из утробе тајних знања 

алхемије), већ поводом ваљано постављеног и од совјета унеколико позаборављеног 

тибетанског питања. Да, да, и подаци што их је Савељев донео беху, треба рећи, просто 

сензационални. Они се тицаху шта мислите? Наравно, експедиције Јакова Бљумкина! 

На једном од редовних путовања у Немачку Савељев је успео да добије у сваком 

погледу изузетне информације. Расветљавале су се нове чињенице, које су се 
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граничиле с фантастиком, јер онда, 1929. године, устима тибетанских лама Бљумкин 

извештаваше Немце о смаку света, о циклусима окретања Земље и о приближавању 

Армагедона, узгред речено, како се показало већ не првог. Ево текста тог истог папира, 

састављеног у НКВД на основу информација које је Савељев (узгред, неупознат с 

материјалом са Бљумкинових саслушања, па зато молимо опроштај за нека понављања) 

донео из Немачке: 

Бљумкин је првобитно наступао под легендом МОНГОЛСКОГ ламе, а по доласку у 
Ласу јераскринкан. Од хапшења и депортације спасло га је пуномоћје што му је издато 
с потписом друга Ђержинског и обраћањем далај-лами, на сусрет с којим је чекао три 
месеца. На крају се сусрет ипак догодио. Јануара 1926. године у дворцу у Ласи примио 
Га је далај-лама 13-ти. 

Бљумкин описује како га је пошто је прошао својеврсну процедуру „посвећивања“, 
обећавши далај-лами да ће организовати крупне испоруке оружја и војне технике из 
СССР на кредит, а такође помоћи одобравање златног кредита влади Тибета по личној 
наредби далај-ламе тринаест монаха спровело у подземље, где постоји сложен систем 
лавирината и отварања тајних врата. Да би се то учинило, сваки од монаха је заузео 
одређено место и наизменично, после дозивања, одређеним редоследом почео 
извлачити наниже са свода таванице карике с вертама, помоћу којих велики 
механизми, скривени унутар планине, отварају ова или она врата. Свега је у тајној 
подземној хали 13 врата. Бљумкину су биле показане две сале (...) 

Монаси под земљом чувају тајне свих минулих цивилизација које су икад постојале 
на Земљи. По тврдњи Бљумки на њих је било пет, заједно с овом цивилизацијом која 
постоји сада. Сагласно тајном учењу Ва-ђу, неизбежан узрок пропасти цивилизација на 
Земљи је окретање око Сунца још једне планете, трипут веће од Земље, с великим 
унутрашњим залихама топлоте и воде, по елипсастој орбити, с циклусом окретања око 
Сунца од равно 3600 година. Та планета се окреће у смеру казаљке на сату, за разлику 
од Земље и других планета; због тога кад она улази у раван кружења планета 
Сунчевог система, као резултат моћног електромагнетног олујног таласа, сваких 3600 
година се на Земљи догађају колосалне природне катаклизме, услед којих се неједном 
доТађала потбао човечанства и животиња. Притом сваки четврти циклус уласка те 
планете у Сунчев систем прети неизбежним светским потопом на Земљи и пропашћу 
цивилизације због карактеристичне динамике кружења планета, које се природно 
својим путањама постројавају одређеним редоследом. 

Тако ће Земља у овом случају према планети-дошљаку бити окренута не са 
копнене стране, већ са стране Тихог океана. Вода што се налази на Земљи на 
супротној страни од копненог дела, услед приближавања планете-дошљака, која 
пролази кроз појас астероида, збоТ њених џиновских размера и кружења биће 
потиснута на копна. Висина таласа је до 7 км, са брзином кретања до 1000 км/ч. 
Последњи (трећи) циклус кружења планете-дошљака око Сунца био је 1586. године 
пре наше ере, наредни улазак планете у Сунчев систем очекује се 2009. године 
следећег столећа и сагласно томе 2014. године (узимајући у обзир исправке на рачун 
разлике између јулијанског и грегоријанског календара, као и календаром Маја и 
тропском годином) по тврдњи тибетанских монаха десиће се пети АрмаТедон („смак 
света“), погибија садашње цивилизације и човечанства. 

Из тог истог разлога сви познати преисторијски календари: сумерски, вавилонски, 
мајански одликују се особитом тачношћу, окончавају се отприлике таквим датумом. 

Код тибетанских монаха постоји прописана одређена процедура „светог одабира“ 
изабраног дела човечанства, који ће Тибетанци морати спасти у подземним Градовима 



 

 

Антарктика и на Тибету, који су неком превлаком под земљом спојени међу собом. Као 
резултат пропасти сваке од цивилизација, Земљина оса се померала 6666 км од 
Васкршег острва (први праисторијски северни пол Земље у доба тзв. „протогирејске 
цивилизације“) у правцу супротном од сатне казаљке. Након предстојећег Армагедона, 
следећи северни пол Земље постаће Северна Америка. 

За извршење експедиције Бљумкину је додељено 100.000 златних рубаља. Његова 
маршрута међутим није била промишљена, коришћен је погрешан лажни идентитет, 
неодговарајући циљевима експедиције, што је њен успех довело у питање услед 
хапшења и могућне депортације. 
Начелник 5. ддела ГУГБ НКВД СССР 
Деканозов 

После овог Савељевљевог извештаја, тибетско питање у совјетима се почело 

разбуктавати с невиђеном снагом. Нове експедиције планиране су на највишим 

разинама власти, за подухвате је издвајан значајан део буџета. Совјетска влада је 

журила. И ево, већ 11. јануара 1939. године појављује се документ у коме се говори о 

планирању нове експедиције на Тибет, чији циљ је потрага за „оружјем богова“: 

При планирању нове експедиције предлажем да јој се да званичан статус, а 
Савељев снабде одговарајућим пуномоћјима, акредитивним писмима, те да му се 
делегира довољно овлашћења, како би у име совјетске владе могао разматрати свако 
питање са властима Тибета, рачунајући и питања војно-економског карактера. 

Као маршруту предложио бих да се изабере пут: авионом од Москве-Ташкент-
Стаљинабад. Даље возилима до државне Границе СССР у рејону прелаза Каши (Кина, 
што чини дужину трасе од отприлике 760 км); а даље колским друмовима и можда 
заобилазним путевима, којима су спојена насељена места дуж Хималаја до Ласе, с 
информисањем власти Велике Британије и Кине о проласку државне истраживачке 
партије на Тибет. Притом је неопходна Ваша наредба о издавању следећих возила: 3 
теретна возила ГАЗ-АА, 3 аутомобила Пикап ГАЗ-4 и 3 санитетска аутобуса. 

По бројности експедиције претпоставио бих да се остане на следећем саставу: 
 

Руководилац стручњак -1 

Лекар -1 

ЗоолоТ -1 

ВеТперинар -1 

ФотоТраф -1 

Сниматељ -1 

Носачи -3 

Преводилац/водич -2 

Возачи (сарадници) -18, 
18, они су и сшручњаци за коње, а владају кинеским борилачким вештинама 

Свега 29 људи. 
Финансијски део. Као најприхватљивију валуту за разне обрачуне, с обзиром на 

специфичност поднебља, предлажем да се изнађу златне царске рубље у своти 1000 
златних кованица. 

Као поклон од совјетске владе претпоставио бих да се регенту Тибета подари 
златна статуа молеће! се Буде, тежине од отприлике 5 КГ чистог злата, која се чува у 
препорученом складишту НКВД (инв. бр. 72989). Указана статуа била је заплењена 
1928. Тодине у Бурјатији током реквизиције црквених вредности и релтиозно-култних 
предмета. 



 

 

Начелник 5. ддела ГУГБ НКВД СССР 
Деканозов 

Експедиција у Ласу спремала се у условима посебне хитности. О великој 

обеспокојености руководства говоре сачувани документи од 16. јануара 1939. године: 

Регенту државе Тибет, Господину Ретишу Ринпочеу. Град Ласа, Тибет. 
Совјетска влада Вам изражава своје поштовање и моли да примите чланове научне 

експедиције шаснике политичке воље совјетског руководства, на челу са другом 
Савељевим С. А. 

Совјетска влада је спремна да размотри све предлоге и питања везане за 
дугорочну сарадњу у различитим областима економије и трговине, а такође да при 
неопходности укаже сваку могућу помоћ, не изузимајући ни војну и политичку сферу 
међународних односа. 
Председник Савета народних комесара СССР 
Молотов 

Президијум ВрховноГ Савета СССР обраћа се с молбом свим пријатељским земљама 
да пруже подршку члановима научне експедиције упућене у Ласу, Тибет, и изражава 
своје поштовање властима и њиховим представницима, којима се Грађани СССР могу 
обратити у складу с потребама. 
Председник Президијума врховног савета Савеза ССР М. Калињин 

Но, колико год хитали, колико год журили совјетски мистици с експедицијом, они 

су свеједно закаснили. Јер, док је у потрази за философским каменом Савељев 

одгонетао ребусе древних алхемичара, 1938-1939. године експедиција знаменитог 

немачког тибетолога, штурмбанфирера 88, руководећег сарадника Аненербе Ернста 

Шефера (а још раније, 1934-1935. експедиције Теодора Илиона) дотад је из ризница 

древних знања Тибета већ извезла уникатну грађу, артефакте и кључеве за мноштво 

древних технологија деловања на подсвест човека, убрајајући ту и опис начина 

продирања у мистичку подземну земљу Агарту. Али о свему по реду. 

 

 

О АНЕНЕРБЕ, ТИБЕТСКИМ ЕКСПЕДИЦИЈАМА РАЈХА И НЕ САМО ТОМЕ 

 

 
Дишрих Екарш, вођа немачког друштва Туле 

 

За то време се у Европи и Америци појавило мноштво затворених ложа, у којима се 

демонологија спајала с идејама расне изузетности и превраћала у оружја политичке 

борбе. Једним од таквих удружења био је и немачки ред Туле. Његов назив потекао је 

од назива легендарног северног острва из старинских германских предања, 

пребивалишта чаробњака. Управо је нека веза с магијским центрима велике аријевске 

расе која се препорађала требало да члановима друштва дадне посебну психичку силу, 



 

 

која ће узети власт над читавим светом. Амблем Друштва Туле била је дуга кама на 

основи са свастиком, а његов духовни вођа постао је немачки песник националиста 

Дитрих Екарт. 

Као што је познато, Хитлер 1932. године прихвата предлог да постане велики 

мајстор Немачког реда. Следеће, 1933. године, он постаје рајхсканцелар. Од сада је он 

нови газда Немачке, који је у рукама усредоточио апсолутну власт. Треба рећи да је 

унапређивање Хитлера помагало и друштво тибетанских магова у Берлину, које се 

називаше Блиставом ложом. 

Баш у то време се по указу рајхсканцелара почиње стварати база за одгајање соја 

такозваних надљуди. Ради тога руководилац 88 Хајнрих Химлер оснива истраживачку 

организацију, која добија назив Аненербе, „наслеђе предака“. Замак у Вивелсбургу био 

је окупљалиште највиших посвећеника есесовског реда Аненербе. Химлер бејаше 

убеђен у то да је он реинкарнација краља Хенрика 

 Замак у Вивелсбургу 
Птичара. Рајхсканцелар Хитлер сматрао је себе реинкарнацијом краља Фридриха 

Великог. Идеју изградње Трећег рајха позајмили су из мистичних учења о трима 

царствима, а како су прва два, Свето римско царство и Немачко царство већ прошла, то 

је дошло време изградње хиљадугодишњег Трећег Рајха. Дванаест година су нацисти 

привлачили себи у помоћ мрачне силе. Аненербе се званично бавио архитектуром, 

уметношћу, медицином, науком, незванично стварима од првостепене важности, 

наиме: технологијама тајне политике, начинима доласка на власт манипулацијом 

људима. Овде се изучавало све: од узрока изрођавања Викинга до магијских значења 

торњића на готским катедралама. 

1935. године Аненербе постаје државном организацијом, којом руководи Зиверс. 

1939. је то већ моћна структура која обједињава педесетак установа и налази се у 

надлежности 88. Задаће те организације укључиваху истраживања у области 

локализације духа, дела и наслеђа индогерманске расе. Разрађивана је унутрашња 

доктрина 88, заснована на концепту паганске магије и религије. Рад сарадника тајних 

лабораторија институције био је замашан: експедиција због потраге за аријевским 

пчелама, археолошка раскопавања аријевских градова, проучавања древних окултних 

пракси, тражење Атлантиде, разрада планова окупације Средње Азије, па чак и разрада 

плана за крађу Светог Грала. Чаша такође беше неопходна нацистима, уосталом, као и 

богови Шамбале. Јер, по предању, ономе ко успе да присвоји Грал обећана су 

фантастична блага, бесмрће и нељудска сила. Новој религији, која је требало да се 

зацари у хиљадугодишњем рајху, беху потребне реликвије, пре свега зато да би 

шашавим доктринама расне митологије придавале привид легитимности као да је она 

једнака великим светским религијама. Тако се потрагом за Гралом бавио групенфирер 

88 Ото Ран. 

Осим тога, летова на друге планете и осталих необичних научних и псевдонаучних 

истраживања, најважнијим правцем делатности Аненербе је постала, како смо већ 

стигли да сазнамо, тибетанска Шамбала. У том, за нацисте важном правцу 



 

 

истраживања упослено је око седам тисућа људи познати археолози, антрополози, 

биолози, генетичари, повесничари и остали. Посебан правац тибетанских похода 

нациста било је проучавање тантричког будизма и такозване Ђунхор-Калачакре учења 

које у себе укључиваше тајна знања о звездама, сунцу, космичким ритмовима, 

непознатим могућностима организма и психе човека, а такође што је крајње значајно 

метода психолошког и другог утицања на велике масе људи и науке о управљању 

њима. Притом овде није било речи о знатно касније на Западу разрађеној теорији 

„психологије гомиле“, него управо о начинима управљања огромним масама људи на 

разини становништва читавих држава. 

1934. на Тибет одлази немачки путник Теодор Илион (1898-1984), немачки лекар 

канадског порекла, који знађаше тибетански језик и хоћаше да прошири свој знања у 

области тибетанске медицине. Преобукавши се у странствујућег монаха, Илион дуго 

време путоваше по Тибету, а након повратка у Немачку објави своја запажања у 

окултном издаваштву „Уранус“ (где, узгред речено, недуго пре тога беху издата 

пророчанства о „уранистичком веку“). То бејаше књига „Загонетни Тибет“. По једној 

верзији, управо су описи садржани у том раду дали повод за експедиције друштва 

Аненербе које су затим уследиле. 

 
Тибешанска свеша гора Кајлас 

Описи беху одиста ванредни. Илион је причао како је, дружећи се с разним ламама, 

разбојницима и мудрацима, сазнао за постојање огромног подземног града у 

Хималајима „моћног подземног царства са многим милионима становника“. Иларион 

је кренуо у потрагу за подземним царством и, више пута ризикујући живот, најзад 

доспео тамо. Сјајан и занимљив сиже, са збиром састојака типичних за антиутопију (од 

магичне технологије зомбирања до стављања у службу братства читавог приватног 

живота следбеника, укључујући „коришћење више сексуалне енергије“ општеника) 

постао је узрок тога да се Илионови радови о „подземном Тибету“ данас убрајају пре у 

раздео „научна фантастика“. Модерна тих година тема „Агарти“ под Илионовим пером 

се претворила у злослутно-конспиролошку поему, а идеја теозофа о „великим 

хималајским посвећеницима, скривеним на Хималајима“ беше окренута наопачке, 

накићена скептичко-либералном стравом пред „свакојаким тоталитаризмом“. Ова, за 

тибетолога смешна (али таква тада беше разина знања о Истоку) мржња према 

посвећењима, самом Илариону није сметала да поткрај свог живота, већ 1970-их 

година, постане један од чланова „Римског клуба“... И једно и друго (и ратоборно 

неприхватање иницијација и блискост масонским структурама) чинило би се да је 

морало одбијати научнике и мистике Аненербе, који су ишли на Тибет у тражење 

„Аталанте“ германских прапредака. Ипак, у претежној већини раскринкавајућих књига 

што су излазиле у послератним годинама, тврди се да је управо Илионов опис 

Underground City, смештеног у Хималајима, постао извор Аненербе, због чије жеље да 

се он провери је заправо и настала знаменита експедиција Ернста Шефера. 

Тако су, на пример, у „Црном Сунцу“, познатом бестселеру Петера Муна, Илионове 

књиге представљене не као уметничка уобразиља, већ као извор знања о посве реалном 

Тибету, с тим да се од Илиона описани подземни град показује као посебан случај 



 

 

„Шупље Земље“, потврда глацијалне космогоније Ханса Хербигера у коју, као што је 

познато, искрено вероваше и сам Хајнрих Химлер. Па и сам град добија назив: од 

безименог „града под земљом“ или „царства са многим милионима становника“ он се 

претвара у „државу Агарту“ баш тај назив срећемо у раду пољског путника 

Осендовског, изашлом на немачком језику исте године кад је у Берлину отворен 

Будистички дом. 

Тамо је речено да је подземно царство Агарта насељено представницима ранијих 

циклуса историје („800 милиона житеља“ скоро као у Илиона) и да се простире у 

читавом земаљском шару, имајући излазе на површину Земље како у Америци, тако и 

на Тибету. По причи тибетанског ламе, наведеној у књизи Осендовског, „у Агарти 

учени пандити записују на каменим плочама сва научна открића наше планете и 

осталог света, што је познато кинеским ученим будистима“. Осим тога, тамо постоји 

савршено оружје које може, уколико то устреба, да дигне у ваздух читаву планету и 

претвори је у пустињу. Мало доцније, код уфолога неонацизма то „оружје Агарте“ 

постаће базе за летеће тањире „последњег есесовског батаљона“ у свагдашњој 

готовости за последњи реванш. Класик овог жанра, чилеански писац и путник Мигел 

Серано ће причати како се током свог боравка у Калимпонгу (предео у предворју 

Тибета) срео с тибетским представником Реда, који га је уверио да је на главна збивања 

у животу Трећег рајха хималајски Ред вршио непосредан утицај. 

 У књизи „Змај Парадиза“ исти аутор описаће своју потрагу за хималајским 

ашрамом, скривеним унутар планине Кајлаш, унутар Земљине Шупљине. Тамо је, по 

Серановим речима, живео са својом општином духовни учитељ Серановог духовног 

учитеља, чувар тајне Луциферове Звезде. 

Знаменита тибетанска експедиција Трећег рајха под руководством Ернста Шефера 

била је предузета од маја 1938. до августа 1939. године. „Првобитно је планирано да 

експедиција ради у оквирима „теорије вечног леда“ Ханса Хербигера, како би јој нашла 

потврду. На томе је настојао лично рајхсфирер 88 Хајнрих Химлер, познат по својој 

првржености источњачком мистицизму и окултним наукама. Шефера су занимали 

међутим научни циљеви, због чега је подвргнут критици Волфа Зиверса, који је изјавио 

да Аненербе неће спонзорисати експедицију. Химлер је допуштао слање Шефера на 

Тибет, „уз услов да сви сарадници експедиције буду чланови 33“43. По речима немачке 

научнице Изрун Енгелхард, „80% своте за реализацију пројекта Шефер је добио не од 

Аненербе, већ од представника бизниса и Немачког истраживачког друштва“44. 

„Трошкови опремања експедиције износили су 65.000 рајхсмарака, још толико требало 

је за саму експедицију.“45 

Састав експедиције беше следећи: 

Ернст Шефер, руководилац; 

Карл Винерт, геолог; 

Ернст Краузе, сниматељ и фотограф; 

Бруно Бегер, антрополог; 

Едмунд Гер, одговорни за технички део. 

                                            
43 Копгас! УОП Каисћ, В1е ЕгМе ЈЈеШхске 85-ТЊе1-ЕхресИИоп, т с1ег ВЈо1о§е 8, 1939, стр. 113-127. 

44 1бгип Еп§е1ћагћ1, Тће Егпз1-5сћае1ег-Т1ће1-ЕхрећШоп (1938-1939), ћоп- ћоп, 2003. 

45 Тке АСЈМШ О/ 1)Г. Егпш 8сћае/ег. Шћес181а1еб Рогсез - ЕигореапТћеа1ег, МШ11агу 1п1е1ћ§епсе бетсе Сеп1ег, 

АРО 757 Р1па11п1егго§а1тп Керог! (ОТ Р1К) Мо. 32, Рећ. 12,1946. 

  



 

 

  
Бруно Бегер - антрополог 

Химлер је 1937. године позвао код себе учеснике будуће експедиције на Тибет. У 

мемоарима Ернста Шефера постоји фрагмент који разоткрива особене погледе 

Химлера на историју и антропологију: 

„Он (Химлер) је хтео да зна може ли се на Тибету срести човек са светлом косом и 

плавим очима. Ја сам одбацио такву могућност. Он се заинтересовао како ја себи 

представљам настанак човека. Ја понових званичну тачку гледишта антрополога. 

Говорио сам о питекантропу, хајделбершком човеку, неандерталцима, сензационалним 

открићима језуите Тијара де Шардена у близини Пекинга. Химлер ме спокојно 

саслушао. Онда заклима главом: ,Академско образовање, школска премудрост, 

надменост универзитетских професора који седе попут понтифика за катедром. Ипак, 

они појма немају о силама које покрећу наш свет. Можда се то што рекосте и тиче 

нижих раса, али нордијски човек је дошао са неба с последњим, терцијарним падом 

Месеца‘. 

Химлер говораше тихо, као свештеник. Камарила је мучала, ћутах и ја. Мишљах да 

ће ме послати у пагански манастир. Химлер додаде: Дош много треба да научите‘. И 

настави поучно да прича о рунском писму, индоаријској лингвистици. Али најупорније 

препоручиваше да се упознамо с Хербигеровом теоријом. Указао је да се фирер одавно 

бави проучавањем теорије о светском леду. А затим додаде да и данас постоје 

многобројни остаци људи који живљаху пре пада терцијарног Месеца непосредних 

наследника некада бестрага нестале Атлантиде. Дако ја сматрам, они се налазе у 

Перуу, на Васкршњем острву, а можда и на Тибету‘...“ 

Повлађујући Химлеру, Шефер је недуго пре своје тибетанске експедиције иступао с 

рефератима о Тибету, у којима је ту земљу представљао као својеврсну „аријевску 

рекреацију", где се најстарија религија и рунски символи током многих хиљадугођа 

чувају у чистом виду: „Под утицајем Индије и Предње Азије на Тибет су доспели 

аријевски елементи коментарисао је Шеферово предавање коментатор „Хановерског 

листа“. Као доказ Шефер је показао фотографију камена са исклесаним религиозним 

символима на њему. Међу њима су били рунски знаци, символи Дрвета Живота, 

Сунчевог Точка итд. исти они које видимо на старим кућама у Немачкој“. 

Немцима је било важно да по сваку цену докажу своје изабрано, месијанско 

порекло. То је била државна политика.  



 

 

 
Шефер са настојатељем будистичког манастира 
 

У штампи се појављиваху разноврсни материјали на ову тему, и њих је било много. 

Навешћемо само један најтипичнији пример. Тако је часопис „Нордланд“ писао: 

„Немачки паганине, ти почињеш путовање тамо где царује ћутња и осамљеност, 

стојиш пред величанственим остацима гробова твојих предака. Разлеже се шапат, неко 

ти тихо и озбиљно приповеда о твојим немачким оцима! Шапат се приближава, и ти 

почињеш разумевати неми језик давно прохујалог, али у теби препорођеног живота... У 

теби се комешају слике прошлости, утваре легенди: ти поново налазиш њихов смисао!“ 

Безусловно, на овај врло једноставан начин вршена је подмена елементарних 

вредносних оријентира: нова паганска „религиозност“ постепено је требало да потисне 

хришћанство. Зар о томе нису одвајкада маштали сионски мудраци? И није ли се у 

таквој ситуацији Хитлер, који се поставио као љути антисемита, нашао у замци овог 

виспреног племена великих лажљиваца? Одговор је очигледан. 

Ипак, сводити сав смисао тибетских похода рајха само на немачки окултизам А. 

Кондратјев (проучавалац Шеферове експедиције) не препоручује, јер ће се, по његовом 

убеђењу, то показати грубим упроштавањем. Сложићемо се с њим. А. Кондратјев 

издваја три основна разлога опремања експедиције на Тибет. 

Као прво, Немци су желели да нађу потврду старе антрополошке тезе како је Тибет 

испочетка био „аријевски и бео“, а тек затим насељен „представницима црвене расе“. 

Када би то успело да се докаже, Немцима би се у рукама нашао јак адут, и убацити овај 

адут у игру расолошких студија било је могуће како на дидактичкој, тако и на 

пропагандистичкој равни. 

Друго, мимо те антропометрије, Немци су с урођеном им темељношћу на Тибету 

мерили све што су видели. Подацима тих зоолошких, метеоролошких, геолошких и 

свакаквих других мерења канило се доцније поткрепљавати глацијалну космогонију 

Ханса Хербигера, која беше основа нацистичке представе о свету. 



 

 

  
Ексиедиција Ернсша Шефера 
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Ернст Шефер на снимању са ексиедицијом 



 

 

Као треће, постојала је још и војно-стратешка идеја обавестити се о утицају 

Енглеске у том региону, с тим да се од Тибета направи геополитички савезник. 

Енглезима је као такав азијски ослонац увек служила Индија, Немци су, пак, мислили 

да такав ослонац направе од Тибета. 

Упоредо с расолошким истраживањима, представници експедиције су посетили 

свете градове Тибета Ласу и Шигадзе, где су добили целу збирку будистичког 

религијског правилника (108 томова), узорке мандале и остале древне текстове. Био је 

успостављен радио-мост Берлин-Ласа (радио до 1943). Осим тога, између експедиције 

и тибетанских власти вођени су преговори о стварању немачког представништва у 

Ласи. 4. августа 1939. експедиција се преко Багдада вратила у Немачку. Шефер и 

његови сарадници беху дочекани као национални хероји. Химлер је Шеферу уручио 

прстен „Мртвачка глава“ и почасну каму 88. Судећи по свему, тибетанске ламе и 

есесовци нашли су заједнички језик. Опраштајући се са Шефером, регент Тибета је уза 

све то предао Хитлеру на дар тиетанског мастифа, златну кованицу и, као знак 

посебног поштовања, плашт који је припадао самом далај-лами. 

Да, мрачне силе своје адепте су благословиле на све нова и нова открића. Светско 

зло је све брже налазило облике и моделе ваплоћења у живот. Чинило се да је 

преисподња разјапила своје џиновске раље па изригала мрачне силе на Божји свет. У 

очекивању крвавих жртвоприношења она се још скривала и чекала назначен час. 

Недуго је остало да се чека још мало, и под окултном камом луциферијанског фашизма 

човечанство ће пролити своју жртвену крв. Моћни демон Тибета нарочито јаком 

влашћу је поробљавао себи тражиоце господарења над светом, све даље и даље их 

одводио од суштине правог, истинског духовног знања о коме је, мислим, дошло време 

да се најзад поразговра. Дакле, са својственом сваком богобојажљивом уму кротошћу, 

приступимо том приповедању. 

 



 

 

О МУДРОМ ЈОСИФУ И ЊЕРОВОМ КОНТРАЗНАЊУ 

 

Ционистичке силе што су срушиле руску царску државност уопште нису мислиле 

да се задовоље постигнутим. Наредним корацима, по замисли надахњивача револуције 

требало је да постану мере за „расхришћавање“ руске самосвести, и још више, 

обликовању антихришћанског светоназора, својеврсне антицркве као организационе 

основе богоборства и кадровског, структурног ослонца свесног сатанизма. 

Строго узев, совјетска власт никад није била монолитном. То се притом тиче самог 

њеног садржаја, а никако не само шкорпионских међусобица кремљевских владара. 

Може се издвојити три групације „смртних противника“ што воде борбу за 

међусобно уништење, тј. имају непомирљива идеолошка неслагања. Прва су 

бољшевици, уједињени око Лењина, а затим Стаљина. Ослањали су се на 

најсиромашније слојеве становништва, радничку класу, део сељаштва, родољубиву 

интелигенцију. Идеолошка база ове групације била је изградња државе радника и 

сељака под руководством ВКП(б); кроз пример социјалистичке изградње у Русији 

(СССР) покренути револуционарне процесе у другим капиталистичким земљама и на 

тај начин преуредити читав свет на начелима социјалне правде, власти трудбеника 

(диктатура пролетаријата, отуд крилатица „пролетери свих земаља, уједините се“), 

равноправности и мирног развоја свих народа. 

Друг групација представљала је радикалне јеврејске слојеве Русије и с њима 

повезане светске ционистичке структуре. Као вође те групације иступали су Л. Троцки 

и Ј. Свердлов. Њихов циљ је био заснивање власти јеврејских националиста у Русији, 

те потчињавање руског и других староседелачких народа; уништење духовних основа 

руске традиције, родољубиво настројених слојева трудбеника, војника, 

свештенослужитеља и интелигенције, превраћање Русије у мостобран и покретачку 

снагу светске револуције. 

У трећу групацију следује сврстати партију социјал-револуционара, која је делатно 

учествовала у збивањима 1917. године, али је затим одстрањена од власти. До октобра 

1917. та партија била је најмногобројнија међу револуционарним масама (око милион 

људи). У својим редовима је обједињавала разне слојеве становништва, од 

велепоседника и средњих предузимача до официра, радника, сељака и интелигенције. 

Есери су предлагали „трећи пут“, ни „бели“ ни „црвени“ класни свет, парламентарна 

република на челу с Уставотворном скупштином на челу, неприхватање диктатуре 

пролетаријата, сарадња са буржоаским земљама. Али подлоканост политичког става 

есера, њихов унутрашњи раскол и одлучне мере групација које оствариваху стварну 

власт довеле су до гашења тог покрета и преласка дела чланова партије на 

терористичке методе борбе. 

Борба између прве и друге групације наставиће се све до Великог отаџбинског рата, 

али је већ 1934. Стаљинова групација имала реалну власт у земљи. После процеса 1937. 

године та власт се још више учврстила. 

Стаљинови потези у предратним годинама могу се сматрати далековидим. Он није 

могао отворено супротставити себе Троцком и његовим истомишљеницима; 

Стаљинова тактика била је вребајућа сачувати себе и своје још немногобројне 

присталице у руководству партије за даљу борбу. У том тренутку Стаљин није био 

сасвим упућен у планове и дела троцкиста, штавише, владин апарат је буквално врвео 

од шпијуна страних служби. Али Ј. Стаљин није имао приступ многим тајнама и новим 

разрадбама посебног одељења Г. Бокија и других структура створених првих година 

совјетске власти из разлога што се није налазио на списку оних којима се допуштало да 

се упознају са супертајним материјалима, о чему је неједном говорио Глеб Бокиј. 

Подсетићемо да је он првих година после Октобарске револуције заузимао скромну 



 

 

дужност наркома за народности, а затим био изабран за генералног секретара партије. 

Но, та дужност у то време бејаше пре техничком неголи политичком, и писана је малим 

словом. У дужности генсека је спадала организација рада апарата ЦК партије, пленума, 

скупова итд. После кончине В. И. ЈЈењина (Троцки на сахрану свог главног противника 

у борби за власт у Русији није дошао, убеђен да је то непотребно, будући да су сва 

кључна места у државни у рукама његових присталица) Стаљин чак није добио ни 

дужност коју је вршио Лењин председника Совнаркома (Владе). Ј. Стаљин је касније 

почео доминирати у партији и држави, али опет не путем заузимања или отимања 

високих дужности, већ тек благодарећи растућем ауторитету у земљи, мада су до 1939. 

он и њешве присталице били у очигледној мањини у руководећим органима државе, 

таквих као што су репресивни апарат (ОГПУ-НКВД), политичка обавештајна служба, 

контраобавештајна служба, наука, култура, политапарат армије, одбрамбено-

индустријски комплекс итд.). Зато је у условима огорчене борбе унутар и изван 

граница земље Стаљин био принуђен да крајем 1925. године створи своју личну тајну 

службу: стратегијско извиђање и контраобавештајну службу, за чију основу је 

послужило посебно одељење Прве коњичке армије Буђонија. 1926. је, како смо већ 

подвлачили, на страни Ј. В. Стаљина почела радити загранична мрежа Царске 

обавештајне службе под руководством грофа Кранкина и агентура војне обавештајне 

службе Руске Империје.  

Рад Стаљинове личне обавештајне службе дао је своје резултате. Ускоро, напоредо 

са другим сазнањима, Стаљину постају познате подробности о окултним разрадбама 

како немачког Аненербе, тако и локалних „магова“ из служби државне безбедности 

СССР, које су непрестано радиле за ону исту масонску „елиту“. Стаљинова политика 

према ционистичким мистицима се показала једнозначном и оштром. 

Тако су маја 1937. у НКВД били ухапшени већ познати нам Александар Барченко 

заједно са својим шефом по посебном оделу Глебом Бокијом. Испоставило се да у 

обојица још од времена револуције били на челу масонске организације под називом 

„Јединствено радно братство“. Приликом хапшења, „научницима“ су заплењени сви 

папири и рукописи, међу њима и рад „Увод у методику експерименталног утицаја 

енергопоља“. Током истраге која је трајала око годину дана, Барченка су натерали да у 

писменим изјавама изложи појединости свих његових открића. 25. априла 1938, четврт 

сата после изрицања смртне пресуде, Барченка су стрељали. Барченков предмет је на 

чудан начин ишчезао из архива. Иста судбина је стигла Глеба Бокија, који је ухапшен 

маја 1937. По Стаљиновом наређењу је уништена сва грађа посебног одела, а сам одел 

је ликвидиран. Али питање о стварном уништењу никако није неоспорно. Наређење је 

било потребно можда баш ради „замазивања очију“, за скривање истражних материјала 

у другим структурама, за друге циљеве и друге људе. Данас ми можемо само 

претпостављати шта се налазило у архивама совјетских „магова“ и какве информације 

совјети предаваху иностраним окултистима. Познат је такође преседан с такозваним 

„страњицима“ староверском сектом, која наводно распрострањиваше „тајна знања 

Тибета“ и с неким костромским старцем Никитиним што је, како се говорило, нашао 

заједнички језик с ламама који су га обучили тајним знањима Ђунхор-Калачакре. До 

њега је по извештајима ОГПУ и дошао Глеб Бокиј. Секташи су принуђени да пристану 

на сарадњу. Тако су у Бокијине руке доспели преписи-стеле с тибетанским 

идеограмима и карте с указаним путевима ка светим местима Тибета. Сасвим је могуће 

да је управо та околност покренула заједничке напоре Бокије, професора Барченка и 

Јакова Бљумкина у вези с већ познатом нам тибетском експедицијом совјета. 



 

 

 

 

Јосиф Висарионович Стаљин 
Осим тога, за Стаљина Совјетски Савез почиње политику жестоког прогона 

будизма, али не традиционалног, већ управо те исте његове тибетанске форме о којој 

смо горе писали и коју су широко практиковали Монголи у међама Савеза ССР и у 

држави-сателиту Монголској Народној Републици. И то није било тек онако. Данас све 

указује на то да је Стаљин знао за окултна истраживања Аненербе. Мудри Јосиф не би 

ушао у сукобе те врсте да за то није било озбиљних разлога. У историји Русије таква 

гоњења иновераца су преседан. Никада са руске земље нису кретали крсташки походи 

за обраћање ламаиста у веру Христову, а Катарину Велику Бурјати и Калмици уопште 

називаху „Белом царицом“. Откад је Забајкаље ушло у састав Руске Империје, број 

лама се тамо мењао у следећим односима: 1756.324 човека; почетком XIX века око 700, 

а 1893. 15000 (око 10 посто становништва).46 

По Стаљиновом указу 1929. године су органи државне безбедности под изговором 

одржавања научне конференције окупили све познате астрологе, јасновидце и 

видовњаке, утоварили их у теретни вагон и одвезли у непознатом правцу. 

Савршено је очевидно да Стаљинова политика није била усмерена на уништавање 

староседелачких народа с њиховим верским традицијама и цивилизацијским кодовима, 

него је то била борба са силама таме, са сатанистима и мрачњацима, којима је циљ био 

уништење Русије. Стаљинова политика се показала уистину сјајном и имала је своје 

резултате. Шта да се прича кад се већ двадесетих година у одлукама које доноси генсек 

види очигледна тежња ка супротстављању антихришћанској политици троцкиста, који 

су се до тог времена, право да кажемо, опасно размахали. 

 Патријарх московски и све Русије Тихон 

                                            
46 Кочетов А. Н. Буддизм, М., 1983, стр. 127. 



 

 

 „За тобом заведени, несрећни руски народе, срце моје гори жалошћу до смрти 

писаше 1918. године Светјејши патријарх Тихон. Оскудћша очи мои в слезах, смутисе 

сердце моје (Плач 2:11) пред призором твојих тешких страдања, у предосећају још 

већих скрби.“47 Авај! те горке речи проницљивог старца за судбину Русије посташе 

пророчанским. Прва десетлећа совјетске власти показаше се као доба противруског 

геноцида широких размера. Земљу је запљуснуо талас терора над староседелачким 

становништвом, а нарочито над свештенослужитељима. Судски поступци који се 

тицаху свештенства спроведени су у Москви (двапут), Смољенску, Петрограду, 

Казању, Астрахањи, Царицину и другим градовима. Само 1922. године било је 

спроведено преко 250 судских поступака, 1923. више од 300, за две године осуђено је 

10 хиљада људи, од којих сваки пети на стрељање. Од сто хиљада пререволуционарних 

свештеника, већ до 1919. године остало је свега четрдесет хиљада. Земља се 

непрекидно налазила у том стравичном стању антиправославног терора. Тек што би се 

још једном испоставило да Русија брзо, без обзира на све, залечује ране братоубиства, 

репресије и глади, уопште не канећи да се одриче од вере предака и своје велике 

судбине, сионска клика је снова и снова срачунато, цинично и беспоштедно гурала 

народ у нову крваву кланицу, била то „колективизација“, „јежовштина“ или „безбожна 

петолетка“. Све то праћено је необузданим оргијањем русомрзитељства, потпуно 

зацареног у кремљевским врховима и агитационо-пропагандистичком партијском 

апарату. 

„Нека је проклет патриотизам!“ ова парола Троцког јасније од свега је одређивала 

званичан однос власти према Русији. Зиновјев призиваше „откинути главицу нашег 

руског шовинизма“, „каљеним железом пржити свуда где има макар наговештаја 

великодржавног шовинизма...“ Бухарин објашњаваше земљацима: „Ми, као бивша 

великодржавна нација дужни смо поставити себе у неравноправан положај у смислу 

још већих уступака националним токовима“ и захтеваше да се Руси ставе „у нижи 

положај у поређењу с другима“48. „Руска! Иструлила? Умрла? Цркла? Шта ћеш! Вечна 

ти памјат“ хистерисали су пролетерски песници (Александровски) извршавајући свој 

„интернационални дуг“49. Подсетићемо читатеља зарад веће очевидности ове 

идеологеме, коју су Русији наметали ционисти Троцког, да је један од првих споменика 

совјетске власти био „величанствени“ монумент Јуди Искариоту, који је помпезно 

Троцки открио у граду Свијажску. 

Речју, „проклетством жигосана“ русофобија је напредовала, испуњавала, да тако 

кажемо, петолетку за две године. Одлука ВЦИК и Савета Народних Комесара од 1. 

маја 1919. године се извршавала неодложно, с нарочитим одушевљењем крвожедним, 

секташким. Ево текста тог документа: 

                                            

47 Посланил Свнтителл Тихона, М., 1990, стр. 17. 236 
48 Шафаревич И. Русофобин. Ј1., 1990, стр. 86. 
49 „Правда“, 1925, 13. августа. 



 

 

Русијска Совјешска Федеративна Социјалистичка Република СВЕРУСИЈСКИ ЦЕНТРАЛНИ 
ИЗВРШНИ КОМИТЕТ Савета рад., војн., сељ. и каз. деп. 
МОСКВА. КРЕМЉ Бр. 13666/72 01. У1919. 
СТРОГО ПОВЕРЉИВО 

Председнику ВЧК 
другу Ђержинском Ф. Е. 
УПУТСТВО 
У складу с решењем В.Ц.И.К. и Савета Пародних Комесара, неопходно је што је 

моГуће пре завршити с поповима и религијом. 
Попове треба хапсити као контрареволуционаре и саботере, стрељати 

беспоштедно и посвемесно. И што се може више. 
Цркве су подложне затварању. Просторије храмова запечаћивати и претварати у 

складишта. 
Председник В.Ц.И.К. Калињин Председник Савета Народних Комесара 
Лењин 

Стаљин се према антиверским акцијама троцкиста односио одречно, покушавао је 

снизити усијаност репресија. Али тих година он још није поседовао такву власт, која 

би му допустила да отворено устане против тада моћног председника Реввојенсовјета 

Троцког. Данас су доступни уникатни документи, који обелодањују Стаљинов чврст 

став по питању заштите националног идентитета Русије. Делегати XII партијског 

конгреса, који су дошли из разних крајева земље, изражавајући стање ствари у 

унутрашњости, осудили су грубе, репресивне поступке у борби против религије као 

несагласне с програмом партије. Генерални секретар партије одлучио је зауставити 

јудеизацију земље и заметнути борбу са светским ционизмом. Обавивши велики посао 

међу делегатима конгреса, он им је изнео на разматрање питање репресија над 

свештенослужитељима и разарање цркава. 

Опирући се на мишљење делегата и решење XII конгреса, Стаљин је издао следећи 

документ: 

Циркуларно писмо ЦК РКП(б) бр. 30 „О односу према верским организацијама“ 
16. авТуста 1923. 
Строго Поверљиво Примерак бр. 
СВИМ ГУБКОМИМА, ОБКОМИМА ПОКРАЈИНСКИМ КОМИТЕТИМА, НАЦИОНАЛНИМ ЦК и 
БИРОУ ЦК. ЦИРКУЛАРНО ПИСМО ЦК РКП Бр. 30 (о односу према верским 
орТанизацијама) 

ЦК предлаже свим партијским организацијама да најозбиљније обрате пажњу на 
низ прекршаја које дозвољавају неке организације у области антирелигиозне 
пропаганде и уопште у области односа према верницима и њиховим култовима. 

Партијски програм каже: „неопходно је брижљиво избегавати свако вређање 
осећања верника, које води само до јачања верског фанатизма“. Резолуција XII 
конгреса партије по питањима противрелитозне агитације и пропатнде потврђује да 
„нарочито груби поступци, који се практикују у средишту и унутрашњости, изругивање 
над предметима вере и култа уместо озбиљне анализе и објашњавања не убрзавају, 
већ отежавају ослобађање радног народа од верских предрасуда“. 

Међутим, неке наше месне ортнизације систематски крше ове јасне и одређене 
директиве партијског програма и партијског когреса... 

Стаљин даље наводи многобројне примере изругивања над православним 

храмовима и репресије над духовништвом: 

Ови и њима слични, многобројни примери довољно живо сведоче о томе како се 



 

 

неопрезно, неозбиљно, лакомислено неке месне ортнизације партије и месни органи 
власти односе према тако важном питању као што је питање слободе верских 
убеђења. Ове организације видно не разумеју да својим грубим, нетактичним 
поступцима против верника, који представљају громадну већину становништва, наносе 
неизрачунљиву штету совјетској власти, прете да упропасте доститнућа партије у 
области разлагања цркве и ризикују да трају на руку контрареволуције. 

Полазећи од реченог, ЦК одлучује: 
1) забранити затварање цркава, молитвених просторија... с мотивима 

неизвршавања административних одлука о регистрацији, а где је такво затварање 
имало место укинути га без одлагања; 

2) забранити ликвидацију молитвених простора, здања и осталог путем гласања 
на скуповима с учешћем неверујућих или страних оној Групи верујућих која је 
закључила уговор за простор или здање; 

3) забранити ликвидацију молитвеног простора, здања и др. за неплаћање пореза, 
пошто таква ликвидација није допуштена у строгом складу с инструкцијом НКП1918. п. 
II; 

4) забранити хапшења „верског карактера“, будући да она нису повезана с 
очтледно контрареволуционарним делима „служитеља цркве“ и верника; 

5) приликом предаје простора верским заједницама и одређивања стопа 
најстроже се држати одлуке ВЦИКа од 29/11123. I; 

6) разјаснити члановима партије да наш успех у делу разлагања цркве и 
искорењивања верских предрасуда не зависи од прогона верујућих прогони само 
јачају верске предрасуде већ од тактичног односа према верницима, уз стрпљиву и 
промишљену критику верских предрасуда, с озбиљним историјским осветљавањем 
идеје бога, култа, вере и др.; 

7) одговорност за спровођење у живот дате директиве положити на секретаре 
Губкома, обкома, облбироа, националних ЦК и иокрајинских комишеша лично. 

ЦК уједно с овим упозорава да овакав однос према цркви и верницима ипак не 
треба ниуколико да ослаби будност наших организација у смислу брижљивог праћења 
да црква и верске заједнице релтију не претворе у оружје контрареволуције. 
СекретарЦКЈ. Стаљин. 16/УШ-23. Г. 

Ово је било отворено противљење Стаљина Троцком и заштита Православне Цркве. 

Али, напоменимо још једанпут: 1923. Стаљин не само да није поседовао пуноћу власти 

у земљи и у партији, него није имао властних пуномоћја уопште. Он је власт освајао 

јачањем личног ауторитета. Ставши на чело комисије за организовање Лењинове 

сахране, у народу је почео да се асоцира с наследником вожда. 

Тако да сва оптуживања Стаљина за терорисање цркве и духовништва промашују 

мету. Те оптужбе ваљало би адресирати на Троцког и његове саборце-ционисте. 

Ево документа који свеконачно рехабилитује Стаљина у том погледу: 

Пролетери свих земаља, уједините се! 
СТРОГО ПОВЕРЉИВО Свесавезна комунистичка партија (бољшевика) 
ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ Бр. 1697/13 11. 11. 1939. другу Берији Л. П. 

Извадак из записника бр. 98 заседања Политбироа ЦК од 11. 11. 1939. 
Решење од 11. новембра 1939. године Питања религије. 

У погледу религије, служитељима руске православне цркве и православним 
верницима ЦК одређује: 

1) Признати одсад као нецелисходну праксу органа НКВД СССР у делу хапшења 
служитеља руске православне цркве, гоњења верујућих. 



 

 

2) Упутство друга Уљанова (Лењина) од 1. маја 1919. Године за бр. 13666/72 „О 
борби с поповима и релтијом“, адресирано председнику ВЧК другу Ђержинском, и све 
одговарајуће инструкције ВЧК-ОГПУ-НКВД тичуће се прогона служитеља руске 
православне цркве и православних верника поништити. 

3) НКВД СССР: извршити ревизију осуђених и ухапшених Грађана за дела везана 
са боГослужитељском делатношћу. Ослободити их из затвора и заменити казну за 
невезану с лишавањем слободе осуђених по указаним мотивима ако делатност тих 
Грађана није нанела штете совјетској власти. 

4) По питању судбине верника што се налазе под стражом у затворима и 
припадају другим вероисповестима, ЦК ће донети допунско решење. Секретар ЦК 
Стаљин 

Ако Стаљинови критичари тврде како је он био диктатор, те да је лично и сам 

управљао земљом, онда хајде да убележимо као његову личну заслугу ослобађање 

многих тисућа свештеника и верујућих, које је у затворе стрпао Троцки, а после 

његовог изгнанства троцкисти. Ево још једног документа: 

ПОВЕРЉИВО ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ 
СВЕСАВЕЗНЕ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ(бољшевша) НАРОДНИ КОМЕСАРИЈАТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ УНУТРАШЊИХ ДЕЛА 22. децембра 1939. Г. другу СТАЉИНУ Ј. В. 

Бр. 1227 „Б“ 224989 
МОСКВА 
ПОТВРДА 
Извршавањем решења ПБ ЦК ВКП(б) од 11. новембра 1939. Године за бр. 1697/13 

из логора ГУЛАТ НКВД СССР ослобођено је 12860 људи, осуђених судским пресудама у 
разно време, испод страже је ослобођено 11223 човека, Кривични поступци против 
њих су прекраћени. Казну наставља да издржава преко 50000 људи, чија делатност је 
нанела штету совјетској власти. 

Досијеи тих Трађана ће се преиспитивати. Предвиђено је да се ослободи још око 
15000 људи. 
НАРОДНИ КОМЕСАР УНУТРАШЊИХ ДЕЛА 
САВЕЗА ССР (Ј1. БЕРИЈА) 22. децембра 1939. 

Таква је истина, која допушта да се са Стаљина скине лична осуда за репресије 

против Руске православне Цркве и њеног духовништва. Слично решење постало је 

могућим тек после низа победа над троцкистима, посебно после ликвидације војне 

завере Тухачевског, Гамарника, Уборјевића, Јакира и др. 

...Тако је почела нова етапа развоја Совјетског Савеза. Етапа, скопчана с 

васпостављањем духовног потенцијала земље у оквирима државне политике. 

Измењене су и тананости идеологије: идеју светске револуције сменила је идеја 

великодржавна, идеја месијанског служења свету. У вези с тим важно је истаћи да је 

Велики отаџбински рат само допринео формирању тог уистину богоносног духа 

нације, о коме је током огорченог супротстављања Руса фашистичкој Немачкој свет 

сазнао не по чувењу. Тајна мудрог Јосифа беше једноставна: узевши за модел 

јединствени опит нациста, повезан с потрагом за „тајним знањима“ у области 

демонологије Тибета и окултних „наука“, он је пред свет изнео неко контразнање, 

наиме оружје Једног Триипостасног Бога. У заштиту света заједно с војинима Црвене 

армије устала је Сама Пречиста Богородица са небеским војскама у лику 

достопамјатних и од искона поштованих на Руској светих. Историјско, поновно 

уједињење државе и Цркве васпоставило је зликовачки покидану од ционистичке 

револуције вековну везу, јединство покољења. С невиђеном снагом свету се јавио 

уистину таворски преображај Русије! 



 

 

Но, ево и неколиких цртица о догађањима из тог доба. 

На самом почетку Великог отаџбинског рата патријарх Антиохијски Александар III 

обратио се хришћанима целог света да помогну Русији. Његов најближи саборац, 

митрополит гора Ливанских Илија био је Промислом Божјим изабран за сугубог 

молитвеника за победу Русије. 

Ево како о томе прича протојереј Василиј Швец: „Спустивши се у камено 

подземље, докле не допираше ниједан звук и где не беше ничег осим иконе Божје 

Матере, Владика се затвори тамо. Не окушаше храну, не пијаше, не спаваше, него се 

само мољаше Богоматери и просаше Је да му открије чиме се може помоћи Русији. 

И кроз три дана јави му се у огњеном ступу Сама Матер Божја и објави да је он, као 

истински молитвеник и друг Русије изабран да пренесе опредељење Божје за ту земљу 

ако то опредељење не буде испуњено, Русија ће пропасти. 

1. За спас Русије морају бити отворени по свој земљи храмови, манастири, 

духовне семинарије и академије. 

2. Свештеници, враћени с фронтова и пуштени из затвора морају почети да служе. 

3. Лењинград се не сме предавати. За његово спасење нека изнесу чудотворну 

Казанску икону Матере Божје и пронесу је у литијама око града. Тад ниједан 

непријатељ неће ступити на свету земљу града на Неви. 

4. Пред Казанском иконом нужно је одслужити молебан и у Москви. Затим она 

мора бити у Стаљинграду, који се такође не сме предати непријатељу. 

5. Казанска икона мора ићи с војском до граница Русије, а када се рат заврши, 

митрополит Илија дужан је да оде у Русију и исприча како је она била спасена. 

Онда се владика повезао с представницима Руске Православне Цркве, са совјетском 

владом и пренео им опредељење Божје. Како саопштавају неки извори, Стаљин је 

дозвао к себи митрополита Сергија, митрополита Алексија и обећао им да ће извршити 

оно што је пренео митрополит Илија. Из Владимирског сабора Лењинграда је изнета 

Казанска икона Божје Матере, и пронета је крсним ходом око града. Блокада 

Лењинграда је прекинута на дан празновања свете равноапостолне Нине, 

просветитељке Грузије. Након Лењинграда, Казанска икона почиње своје шаствије по 

Русији... 

Стаљин је испунио обећање... 

У то време отворено је 22.000 храмова. Беху отврорене духовне семинарије, 

академије, Тројице-Сергијева, Кијево-Печерска Лавра, неколики манастири. Било је 

дозвољено пренети мошти светитеља Алексија, митрополита Московског и све Руске, 

у Московски Богојављенски Сабор, где је читав рат стајала она иста чудотворна икона 

Божје Матере, која бејаше с народном војском 1612. године. Наступио је препород вере 

на Руској земљи. 

Стаљин је 1947. испунио обећање и у октобру позвао митрополита Илију у Русију, 

јер су се сва пророчанства, пренета од Владике, збила“50. Више од тога, наредбом 

генсека Политбиро ЦК ВКП(б) укида институцију политкомесара, постојећу у Црвеној 

армији од 1918. године. Јула 1942. године уводи се орден Александра Невског: дотад 

једини орден био је орден Црвене заставе. Установљује се подобије ордена Светог 

Георгија Победоносца Орден Славе: у суштини, онај исти легендарни „Георгије“, само 

са звездом уместо крста. Августа 1943. године васпостављају се, у суштини, царски 

кадетски корпуси суворовска училишта за синове погинулих војника. Излази указ о 

засебној настави у средњој школи, при чему се за девојке уводи униформа у длаку иста 

као у царским гимназијама. Но, права  сензација постаје васпостављање 1943. године 

патријаршије, ликвидиране још од Петра Првог у XVIII веку. 

                                            
50 Протоиереи Василии Швец. Заступница. // Русскии вестник, 1991, бр. 26. 



 

 

Ево шта о томе говоре документи: 

4. септембра 1943. године код Стаљина је позван Г. Г. Карпов председник Савета за 

послове Руске Православне Цркве. У својим успоменама он пише о томе каква му је 

питања задао Стаљин: 

а) какав је човек митрополит Сергије (узраст, телесно стање, његов ауторитет у цркви, 

његов однос према властима); 

б) кратка карактеристика митропблита Алексија и Николаја; 

в) када и како је за патријарха био изабран Тихон; 

г) какве везе Руска Православна Црква има у иностранству; 

д) ко су патријарси Васељенски, Јерусалимски и други;  

ђ) шта знам о руководствима православних Цркава Бугарске, Југославије, Румуније; 

е) у каквим се материјалним условима сада налазе митрополити Сергије, Алексије и 

Николај; 

ж) број парохија Православне Цркве у Совјетском Савезу и број епископија. 

Пошто сам дао одговоре на горе указана питања, задата су ми три питања личне 

природе: 

а) јесам ли Рус; 

б) од које године сам у партији; 

в) које образовање имам и зашто сам упознат с црквеним питањима. 

Настављамо с успоменама Г. Г. Карпова. 

„После тога, Стаљин рече: 

Потребно је створити посебан орган, који би остваривао везу с руководством 

Цркве. Какве предлоге имамо? 

Оградивши се да за то питање нисам сасвим спреман, изнех предлог да се при 

Врховном савету Савеза ССР организује одел за питања култова, и притом сам полазио 

од чињенице постојања при ВЦИК постојано дејствујуће комисије за питања култова. 

Друг Стаљин ме поправи: 

- Организовати комисију или одел за култове при Врховном савету Савеза ССР не 

следује. 

Промисливши мало, рече: 

- Треба при Влади Савеза, то јест при Совнаркому, организовати Савет, који ћемо 

назвати Саветом за послове с Руском Православном Црквом. Савет ће бити задужен за 

остваривање веза између Владе Савеза и патријарха. Савет самосталне одлуке не 

доноси, одговара влади и од ње добија упутства. 

После тога Стаљин упита Маљенкова и Берију следује ли му да прими митрополите 

Сергија, Алексија и Николаја. Они то оценише корисним. 

Стаљин ми рече: 

- Назовите митрополита Сергија, и у име владе му пренесите следеће: ,С вама 

говори представник Совнаркома Савеза. Влада има жељу да прими вас, као и 

митрополите Алексија и Николаја, да саслуша ваше потребе и реши питања која имате. 

Влада вас може примити или већ данас, за сат-сат и пб; ако вам то време не одговара, 

онда пријем може бити органзован сутра (у недељу), или којег год дана наредне 

седмице“‘. 

У Стаљиновом присуству Карпов се чуо са Сергијем и, представивши се као 

представник Совнаркома, пренео горе указано, замолио да размени мишљење с 

митрополитима Алексијем и Николајем, уколико се у датом тренутку налазе код 

митрополита Сергија. 

Митрополит Сергије одговори: 

- Алексије и Николај благодаре за такву пажњу од стране владе. Хтели бисмо 

данас да будемо примљени. 



 

 

Стаљин не одлагаше оно што се могло учинити без одуговлачења. 

Кроз два часа митрополити Сергије, Алексије и Николај стигоше у Кремљ и беху 

примљени од Стаљина у кабинету председника Совнаркома Савеза ССР. На пријему 

присуствоваху Молотов и Карпов. (Даље наводим препричан скоро стенографски 

запис разговора, који је направио Карпов.) 

Стаљин се топло поздрави с митрополитима, и рече: 

- Влада Савеза зна за спровођен патриотски рад у црквама од првог дана рата; 

влада је добила јако много писама с фронта и из позадине с одобравањем става 

заузетог од Цркве према држави. 

Затим Стаљин замоли митрополите да се изјасне о постојећим у патријаршији и код 

њих лично сазрелих, али нерешених питања. Митрополит Сергије рече: 

- Најглавније и најзрелије питање јесте питање централног руководства Цркве. Ја 

сам скоро 18 година патријарашки местобљуститељ, а Синода у Совјетском Савезу 

нема од 1935. године. И зато сматрам пожељним да влада дозволи окупљање 

архијерејског Сабора, који ће изабрати патријарха, а исто тако да при поглавару Цркве 

образује Свети Синод као саветодавни орган у саставу од пет-шест архијереја. 

Митрополити Алексије и Николај се такође изјаснише за образовање Синода, 

изјавивши да избор патријарха на архијерејском Сабору они сматрају потпуно 

канонским, пошто Цркву фактички води стално током осамнаест година патријарашки 

местобљуститељ митрополит Сергије. 

Одобривши предлог митрополита Сергија, Стаљин упита: 

- Како ће се називати патријарх? Када може бити окупљен архијерејски Сабор? Да 

ли је потребна било каква помоћ од стране владе за успешно одржавање Сабора, има 

ли се простор, је ли потребан превоз, је ли потребан новац? 

Сергије одговори: 

- То питање смо претходно између себе разматрали, и сматрали би пожељним и 

правилним ако би влада дозволила да патријарх прими титулу „патријарха Московског 

и све Русије“; патријарх Тихон, изабран 1917. године за Привремене владе такође се 

називао „патријархом Московским и све Русије“. 

Стаљин се сложио, казавши да је то правилно. На друго питање митрополит 

Сергије одговори: 

- Архијерејски Сабор ће моћи да се окупи за месец дана. 

Стаљин се осмехну и обрати Карпову: 

- А зар се не може показати бољшевички темпо? 

- Ако митрополиту Сергију помогнемо одговарајућим транспортом за најбрже 

достављање епископата у Москву (авионима), онда би Сабор могао бити сабран и за 

три-четири дана. 

После кратке размене мишљења договорише се да се архијерејски Сабор окупи у 

Москви 8. септембра. На треће питање митрополит Сергије одговори: 

- За одржавање Сабора никакве потпоре од државе не молимо. 

Митрополит Сергије је поставио, а митрополит Алексије развио питање припреме 

кадрова духовништва, при чему су обојица молили Стаљина да им буде разрешено да 

организују богословске курсеве при неколиким епархијама. 

Стаљин, сложивши се с тим, истовремено додаде: 

- Зашто постављате само питање богословских курсева? Влада може дозволити 

организовање духовне академије и отварање богословија у свим епархијама, где је то 

потребно. 

Митрополит Алексије рече: 

- За отварање духовних академија још је јако мало снага и нужна је одговарајућа 

припрема, а у погледу богословија примати у њих лица млађа од 18 година сматрам 



 

 

неприкладним, по прошлом опиту знајући да док се у човека не склопи одређени 

светоназор, спремати га за пастира је веома опасно, пошто се догађа велико осипање. 

Можда се касније, кад Црква буде имала одговарајући опит рада с богословским 

курсевима, појави то питање, но и тад ће организациона и програмска страна 

семинарија и академија морати да буде реско преиначена. 

Стаљин рече: 

- Ну, како хоћете, то је ваша ствар, ако хоћете богословске курсеве почните од 

њих, али влада неће имати приговора ни против отварања семинарија и академија. 

Сергије покрену питање организације излажења часописа Московске патријаршије, 

који би излазио једном месечно, и у коме би се осветљавала како хроника Цркве, тако и 

штампали чланци, беседе, проповеди богословског и родољубивог карактера. 

Стаљин одговори: 

- Часопис се може и треба издавати. 

Затим се митрополит Сергије дотаче питања отварања цркава у низу епархија, 

рекавши да му то питање постављају скоро сви епархијски архијереји, да је цркава 

мало, те да се већ јако много година цркве не отварају. 

Притом је митрополит Сергије казао да он сматра неопходним да се епархијским 

архијерејима да право улазити у преговоре са грађанском влашћу по питању отварања 

цркава. 

Стаљин одговори: 

- По том питању никаквих препрека са стране владе неће да буде. 

Митрополит Алексије покрете прилично шкакљиво питање ослобађање неких 

архијереја, находећих се у прогонству, по логорима, у затворима. 

Стаљин кратко рече: 

- Представите ми такав списак, размотрићемо га. 

Сергије ту одмах постави питање о давању права слободног боравка и кретања 

унутар Савеза, те вршења црквене службе свештенослужитељима који су издржали 

своје затворске казне односно питање скидања забране, тачније ограничења, везаних за 

пасошки режим. 

Стаљин предложи Карпову да проучи то питање. 

Попричаше о питањима финансија. 

Митрополит Алексије рече како сматра неопходним давање права епархијама да 

неке своте из каса цркава и епархија дозначава у касу централног црквеног апарата за 

његово издржавање (Патријаршија, Синод), и баш у вези с тим митрополит наведе 

пример да инспектор за административни надзор Ленсовјета Татаринцева није 

дозвољавала прављење таквих дознака. 

У вези с истим питањем он, као и митрополити Сергије и Николај сматрају 

неопходним да буде преиначена уредба о црквеној управи, наиме, да 

свештенослужитељи добију право да буду чланови извршног органа Цркве. 

Стаљин на то није имао примедбе. 

Митрополит Николај дотаче питање фабрика свећа, изјавивиши да у датом 

тренутку црквене свеће израђују занатлије, продајна цена свећа у црквама је веома 

висока, па он, митрополит Николај, сматра да је боље дати право на фабрике свећа при 

епархијама. 

Стаљин рече да Црква може рачунати на свестрану подршку владе по свим 

питањима, везаним за њено организационо јачање и развој унутар СССР. И обраћајући 

се Карпову: 

- Треба обезбедити право архијереја да располаже црквеним износима. Не треба 

правити сметње у организовању семинарија, фабрика свећа и тако даље. Затим, 

обраћајући се тројици митрополита: Ако је нужно сада, или ако буде нужно у даљњем, 



 

 

држава може одобрити одговарајуће субвенције црквеном центру. Ево, мене је друг 

Карпов известио да ви врло лоше живите: тесан стан, купујете намирнице на пијаци, 

немате никакав превоз. Зато би влада хтела знати какве су ваше потребе и шта би ви 

желели да добијете од владе. 

Митрополит Сергије одговори: 

- За патријаршију и патријарха молим да се прихвате поднети од митрополита 

Алексија предлози о стављању на располагање бившег игуманског корпуса у 

Новодевичјем манастиру, а што се тиче обезбеђивања намирницама ми те намирнице 

купујемо на пијаци, но у делу о транспорту, замолио бих да се помогне, ако је могуће, 

додељивањем возила. 

- Просторије у Новодевичјем манастиру друг Карпов је погледао рече Стаљин оне 

су савршено неуређене, захтевају генералну поправку, и да би се заузеле, треба још 

много времена. Тамо је влажно и хладно. Треба узети у обзир да су та здања изграђена 

у XVI веку. Влада за вас већ сутра може издвојити потпуно удобан и припремљен 

простор и уступити вам двоспратну вилу у Чистом сокаку, коју је раније имао бивши 

немачки амбасадор Шуленбург. Али то здање је совјетско, а не немачко, тако да ви 

можете савршено спокојно у њему живети. Ми вам притом вилу уступамо са свим 

иметком, намештајем који је у њему, а да бисте имали бољу представу о том здању, сад 

ћемо вам показати његов план (Стаљин се очито спремао за тај сусрет познавао је 

стање простора и имао план под руком). 

Кроз неколико минута Поскребишев донесе план виле с њеним дворишним 

зградама и вртом. Договорено је да прексутра, 5. септембра, Карпов пружи могућност 

митрополитима да лично осмотре тај простор. 

Стаљин се поново дотаче питања снабдевања намирницама: 

- На пијаци вам је куповати намирнице незгодно и скупо, и колхозник сад избацује 

мало намирница на пијацу. Зато вас држава може обезбедити намирницама по 

државним ценама. Осим тога, сутра-прекосутра ћемо вам ставити на располагање два-

три лака аутомобила са горивом. Нема ли још каквих питања, нема ли Црква других 

потреба?... Ну, ако немате више питања за владу, можда ће их бити потом. Влада је 

предвидела образовање посебног државног апарата, који ће се називати Савет за 

послове с Руском Православном Црквом, и за председника Савета предвиђено је 

именовање друга Карпова. Како ви гледате на то? 

Сва тројица изјавише да су веома благодарни за то влади и лично другу Стаљину, а 

веома благонаклоно примају именовање друга Карпова на ту дужност. 

Стаљин рече: 

- Савет ће представљати место за везу између владе и Цркве, и председник његов 

је дужан извештавати владу о животу Цркве и питањима која се код ње појаве. 

Обраћајући се Карпову, Стаљин изговори: 

- Одаберите себи два-три помоћника, који ће да буду чланови вашег Савета, 

образујте апарат, али запамтите само да, као прво, ви нисте обер-прокурор, а као друго, 

својим радом више подвлачите самосталност Цркве. 

Ту се, пред митрополитима, Стаљин обрати и Молотову: 

- Треба о овоме обавестити становништво, исто као што ће потом бити потребно да 

се становништву саопшти и о избору патријарха. 

Вјачеслав Михајлович одмах поче састављати нацрт коминикеа за радио и новине, 

притом су уношене одговарајуће примедбе, исправке и допуне, како са Стаљинове 

стране, тако и са стране митрополита Сергија и Алексија. 

Текст саопштења прихваћен је у следећој редакцији: 

„4. септембра о.г. код председника Савета Народних Комесара СССР друга Ј. В. 

Стаљина приређен је пријем, током којег су вођени разговори с патријарашким 



 

 

местобљуститељем митрополитом Сергијем, Лењинградским митрополитом Алексијем 

и егзархом Украјине, Кијевским и Галицким митрополитом Николајем. Током 

разговора митрополит Сергије упознао је председника Совнаркома да у руководећим 

круговима Православне Цркве имају намеру да сазову Сабор епископа ради избора 

патријарха Московског и све Русије и образовања Светог Синода при патријарху. 

Глава владе друг Ј. В. Стаљин се о тим предлозима благонаклоно изразио, и изјавио 

да од стране владе томе неће бити препрека. 

На разговорима је присуствовао потпредседник Совнаркома СССР, друг В. М. 

Молотов.“ (Овај коминике објављен је у листу „Извјестија“ 5. септембра 1943. године). 

Текст коминикеа је уручен Поскребишеву да га истог дана преда радију и ТАСС 

ради објављивања у новинама. 

После тога се Молотов обратио Сергију с питањем: 

- Кад је најбоље примити делегацију Англиканске цркве, која жели да дође у 

Москву на челу с надбискупом Јоркшким? 

 
Митроиолит Сергије 

Сергије одговори да, пошто ће Сабор епископа бити сабран за четири дана, према 

томе и спроведени избори за патријарха англиканска делегација може бити примљена у 

свако доба. 

Молотов рече да ће, по његовом мишљењу, боље бити примити ту делегацију месец 

касније. 

На завршетку пријема иступи мирополит Сергије с кратким благодарственим 

словом влади и другу Стаљину лично. 

Молотов упита Стаљина: 

- Можда би ваљало позвати фотографа? 

Стаљин одговори: 

Не, сад је већ касно, прошло је један иза поноћи, зато ћемо то урадити други пут. 

Стаљин, опростивши се с митрополитима, отпрати их до врата свог кабинета. Тајни 

пријем био је историјски догађај. О значају те лично од Стаљина (нико други се на то 

не би одважио) спроведене „мере“ у животу и раду Цркве и свештенослужитеља не 

треба ни говорити. Можда је само ред подсетити љубитеље кићења Стаљинове 

окрутности на ево оваква његова добра дела. Трагаоци за истином не треба ни на то да 

заборављају. Подвуцимо још и Стаљинову истрајност у обнављању Руске Православне 

Цркве, зато што је јасно увиђао: васпоставити руску власт у Русији (СССР) и победити 

власт ционизма без обнове Цркве није могуће. Управо зато је Стаљин томе и тежио. Уз 

то, приликом постизања споразума са заграничном мрежом Царске обавештајне 

службе на челу са грофом Кранкиним он је такву обавезу и узео на себе. А и у 

обавештајном систему против фашизма, како се сада испоставља, деловао је подсистем 

Руске Православне Цркве. 



 

 

На пријему у Кремљу 24. маја 1945. поводом Победе совјетског народа у Великом 

отаџбинском рату Ј. В. Стаљин, неочекивано за своје окружење које му је написало 

патетичан говор, није следио текст говора, па је подигао чашу за здравље руског 

народа. Ни за величину победе над фашизмом, ни за њен светско-историјски значај, ни 

за тешкоће и губитке у рату, ни за мужевност и стаменост војника и трудбеника из 

позадине, већ само за здравље руског народа, као најзначајнијег међу свим народима 

Совјетског Савеза. Самим тим је обавестио свет и народе СССР о васпостављању руске 

власти у земљи. 

Али, вратимо се главној теми нашег истраживања. 



 

 

ГЛАВА IV 

ТАЈНЕ АНЕНЕРБЕ 

 

Драги мој читаоче! У овој глави Вас очекује много сензација. Али ово није роман 

фантастике, није ауторска уобразиља. Ово је објективна стварност, вековима чувана у 

наглухо закључаним сефовима. И зато ми не знамо праву причу о настанку живота на 

планети, имамо савршено лажне представе о историји наше људске цивилизације и 

уопште живимо у свету лажи и обмане. Али, времена се мењају, и нема ничег тајног 

што неће постати јавним. Радознали људи, незадовољени знањима наметаним 

званичном науком, религијом, сваковрсним чаробњацима и маговима тежећи 

самостално да овладају истинским знањима, обједињавају се у различита друштва и 

токове. Али им се оштро супротстављају структуре власти, материјалистичке научне 

институције, религијски догматичари. Практично одмах по завршетку Другог светског 

рата појавили су се подаци о томе да је Хитлеру успело да се спасе, да образује нови 

нацистички покрет, затим су кренуле масовне публикације о његовом пребивању у 

Јужној Америци, маја 2014. на руској телевизији чак је приказан документарни филм 

са учешћем сведока што су наводно с Хитлером општили 60-80-их година прошлог 

столећа. Показан је фиреров гроб, његове фотографије, снимљене недуго пре смрти. 

Нећу коментарисати та саопштења, пошто ништа о томе поуздано не знам. У овој глави 

ћу изложити само оно што ми је познато из архивских и других докумената. Мада, 

наравно, не у пуној мери. Нажалост, знатан део државних тајни СССР је тешких 90-их 

отишао нашим противницима, који тада у горбачовским, а затим јељциновским 

круговима власти беху држани малтене за вечиту браћу. Тек део архива је 

родољубивим официрима из КГБ и Министарства одбране успело да сачувају за 

потомке. На питање: зашто није предат званичним структурама, одговарам: то је 

једнозначно значило предати их оном истом „Бнајт Бриту“ или ЦИА. После распада 

Совјетског Савеза 90-их и најезде у русијску власт либерал-демократа, по правилу 

већином савршено необразованих на плану привреде, политике, културе, науке итсл., 

њих је обузела необуздана страст за продајом читавог совјетског наслеђа. Тајне велике 

државе стављене су на добош. Љути антистаљиниста и антисовјета, генерал Д. 

Волкогонов, узгред бивши заменик начелника Главне политичке управе Совјетске 

армије и Ратне морнарице, био је међу првима. Служећи се рангом Јељциновог 

саветника, он је усиљено лобирао улазак оперативаца ЦИА САД у архиве 

министарства одбране и КГБ СССР, под тобожњим изговором да Американци траже 

трагове својих пилота погинулих или заробљених током борбених дејстава у Кореји 

(1950-1953). Сећам се ломова са генералом, који је почетком 80-их на моме рапорту с 

молбом да ми се дозволи рад над темом докторске дисертације „Трагедија Беле гарде“, 

написао у представци министру одбране СССР: „Тема је занимљива, али њено 

истраживање у савременим условима може нанети штету политичко-моралном стању 

личног састава Оружаних снага СССР“. А заменивши тогу „верног марксисте-

лењинца“ одеждом поборника демократије, почео је уништавати и распродавати 

читаво совјетско наслеђе, оцрњивати и каљати чак саму идеју којој је служио, и 

вредности велике земље совјета. 

 

МАСОНСКА ЛОЖА НАЦИЗМА И ГЕОПОЛИТИКА 

 

Научно одељење 88 Аненербе утеловљавало је у себи неколико квалитета. С једне 

стране, то је строго скривена државна структура, чија делатност беше потчињена 

једном од главних вођа Трећег рајха X. Химлеру. Са друге то је у немачком друштву 

популарно научно-мистично удружење, које се бави истраживањима о пореклу и 



 

 

развоју аријевске расе, популаризацијом расне теорије, потрагом за антрополошким 

потврдама посебности Немаца и њихових предака као највише расе човечанства. Са 

треће стране, Аненербе је представљао својеврсну масонску ложу, која је ступила у 

сукоб с кабалом и другим езотеријским токовима масонског типа. Један од циљева 

организације био је: на основу сакралних, мистичких и научних знања створити систем 

који ће надмашивати јудејску кабалу, доказати богоизабраност и првородство немачког 

народа, његово преимућство над свим другим расама и етносима. Посао који је обавила 

Аненербе био је огроман. О томе се може веродостојно судити полазећи од следећег: 

1945. године борци Црвене армије, водећи жестоке борбе у Доњој Шлеској, заузели су 

старински замак Алтан, у коме је пронађена огромна количина хартије с некаквим 

замршеним текстовима. То је био архив Аненербе, у коме се, између осталог, чувао 

онај део информација које је Бљумкин продао Немачкој и о коме је причао на 

саслушавању у ОГПУ. Документима је напуњено неколико железничких вагона. 

Ускоро је од тих докумената састављен посебан архив СССР. Доступ њима је био 

строго ограничен, већина грађе је добила ознаку „Строго поверљиво“, понека и 

„Посебне важности“. Наравно, у том архиву нису чувани само материјали Аненербе: у 

Руској Империји и СССР било је много и других посебно скриваних тајни. У таквој 

земљи као што је Русија, с њеним глобалним интересима, вечним насртајима на њену 

територију, њен суверениет, мора да буде тајне дипломатије, моћне обавештајне 

службе (другачије се не да преживети), што значи да је тајни, које треба чувати „као 

зеницу ока“ увек напретек. Као и у свакој крупној држави. Али код таквих држава и 

империја практично увек има тајни чуваних у посебном режиму, независно од ознаке 

тајности. То је грађа езотеријског карактера. Езотеријска знања од давних историјских 

(преисторијских) времена била су добро само изабраних, а они су чинили базну основу 

затворених друштава и масонских ложа. Кроз разликовање степена посвећења (режима 

доступа тајним знањима) у масонским организацијама се успоставља оштра 

дисциплина и висока одговорност. Разглашавање података у затвореним друштвима се 

по правилу кажњава смрћу. Као и разглашавање строго поверљивих тајни државе. И у 

таквој супертајности и затворености се састоји стаменост структура масонског типа, 

сувереност држава, њихова снага пред противницима. Ананербе је била својеврсна 

масонска организација немачког нацизма. И на челу јој је био други човек фашистичке 

Немачке X. Химлер, што само подвлачи њену посебну важност у систему национал-

фашизма, у стратегији освајања „животног простора за Немце“. Аненербе је тесно 

сарађивала с немачком геополитиком, посебно са генералом Карлом Хаусхофером. 

Геополитика је опредељивала дугорочне циљеве Немачке, наговештавала стратегију 

њиховог достизања. К. Хаусхофер је као дугорочни циљ за Немачку градио 

неопходност образовања „великих простора“, све до планетарних размера (теорија 

великих простора). Његов стратешки пројекат за достизање геополитичких циљева био 

је, на пример, стварање савеза у лицу Немачке, Русије и Јапана. Такав савез би се, по 

мишљењу генерала, могао успешно сучељавати с тежњама англосаксонског света за 

госпо260 дарењем светом, и једновремено за Немачку решити проблем животног 

простора. 

К. Хаусхофер је волео понављати фразу америчког публицисте Хомера Лија: 

„Последњи час англосаксонске политике избиће онда кад се Немци, Руси и Јапанци 

уједине“. Никакву нападност према Русији К. Хаусхофер, као ни други геополитичари 

немачке школе, није испољавао. Тако је, на пример, родоначелник немачке класичне 

геополитике Фридрих Рацел обзнањивао: држава је жив организам и током раста и 

развоја она захтева нове просторе. А да добије исте држава може само на рачун 

неуспешнијих и слабијих суседа. Као у природи. Русија није спадала у слабе суседе 

Немачке. Ипак, теорија, тим пре научна, за стратеге-практичаре су само теоретска 



 

 

расуђивања, сугестија, али одлуке доносе они, они процењују и стање других држава 

по принципу „јак-слаб“. „Народ расте повећавајући се бројчано, земља увећавањем 

своје територије. Како растући народ има потребу за новим земљама зарад повећавања 

своје бројности, он излази изван предела земље који дотад нису били заузети: то је 

унутрашња колонизација. Уколико ње (земље) постаје мало, народ се упућује ван, и 

тада се јављају сви ти облици просторног раста... који, на крају крајева, неизбежно воде 

ка стицању земље: то је спољња колонизација, војно напредовање, освајање... Нов 

простор, у који ураста народ је писаше Ф. Рацел као неки извор, из кога државни осећај 

црпе нове снаге“51. Хитлеровски практичари су пред 1941. годину СССР сматрали 

„горостасом на глиненим ногама“, зато су и посегли „за новим снагама за државни 

осећај“. Ученик и настављач Рацелове теорије, Швеђанин Рудолф Челен је уопште 

Русију сматрао „централном планетарном изложбом“ и прорицао савез двају центара 

континенталног света: Немачке (центар европског континента) и Русије 

(континентално средиште Евроазије хартленд). Уједно с тим Р. Челен је доказивао 

важност силе „пред законом у ствари очувања државе“. Његова крилатица „држава не 

треба да бадава носи мач“  (ако држава има војску, онда је последња дужна ратовати) 

била је Хитлеров омиљени афоризам. 

К. Хаусхофер је током 20 година (од 1934.) издавао 2екбсћпН Шг Оеороћпк 

(„Часопис за геополитику“) С тим издањем и самим Хаусхофером је тесно сарађивао 

наш легендарни обавештајац Рихард Зорге. Како видимо, у немачкој теоретској 

геополитици деловала је руска и совјетска обавештајна служба, и Р. Зорге није био њен 

једини представник. Природно, остваривани су контакти међу структурама Немачке и 

совјетске Русије, које се бављаху езотеријским истраживањима. Чак и са доласком 

Хитлера на власт у Немачкој 1933. године, нејавна сарадња у тој области је 

настављена. Утолико пре, Аненербе очито не беху довољна сазнања добијена од Ј. 

Бљумкина и током Шеферових тибетанских похода, како на плану разјашњавања 

историјског зачетка и развоја германске расе, тако и на плану познавања раније 

непознатих технологија и видова наоружања. Код руководства Аненербе, па и 

највиших лица Немачке, постојаше убеђење да се знања што им недостају чувају у 

совјетским архивама. Немачку врхушку посебно интересоваху предстојећи 

космофизички процеси, способни да изазову катастрофалне последице по 

становништво планете. И у вези с тим вршена су моћна истраживања у трагању за 

простором за преживљавање немачке елите. 

У извезеној у Русију грађи, опремљеној у виду недељних алманаха Аненербе, 

утврђено је, између осталог, да су немачки научници радили посао у области 

истраживања историје древности, геофизике и астрологије, метеорологије, биологије, 

психофизичких, техногених и „техномагијских“ знања. Та истраживања била су још 

повезана с установљавањем закономерне цикличности катаклизама и армагедбна, 

происходећих на Земљи то беше баш она грађа коју је, како се сећамо, некад добио 

Јаков Бљумкин. Упадљиво је да из тих истраживања следи како је следећи такозвани 

Армагедон тобоже требало да почне у XXI веку, 2012. године, и да се заврши 2014. 

пропашћу постојеће цивилизације и битног дела становништва Земље...  

                                            
51 Ка1ге! Р. РоНшске Сео§гарМе. Мипћеп, 1897, стр. 59. 



 

 

 
Хајнрих Харер други с лева 
Али о томе мало ниже, а сад се на неколико минута вратимо експедицији на Тибет, 

организованој од научног одељења бб Аненербе. Ослонићемо се на познату грађу, као 

и на информације неког агента немачке војне обавештајне службе под именом 

„Тибетанац“. Да ли је он био у саставу Шеферове експедиције или је убачен раније, 

није се дало утврдити, али Немци су тајне информације са Тибета добијали и после 

завршетка Шеферове експедиције. Можда је агент Канариса био познати немачки 

планинар Хајнрих Харер, члан нацистичке партије (ХбБАР), који је преко 7 година 

проучавао стрмине и врхове тибетских гора и друговао са далај-ламом. 

Тибетански поход Трећег рајха, предузет маја 1938. августа 1939. званично је 

именован као немачка научно-истраживачка експедиција под руководством научника 

Ернста Шефера, која је радила под окриљем друштва Аненербе, за основни задатак је 

имала добијање допунских података уз грађу предату Немцима од Ј. Бљумкина, што се 

пре свега тицало нових видова оружја летећих тањира и атомске бомбе. Други по 

важности били су допунски подаци о „Колевци човечанства“ унутарземном царству 

Агарти. Интереси нацистичких надлештава приликом припремања похода су се јако 

разишли. Војну обавештајну службу највише занимаху питања оружја на новим 

физичким принципима. 88 је настојавала на очитавању расних признака житеља 

Тибета, са циљем доказивања припадности Немаца вишој раси древних цивилизација и 

Шамбали. Аненербе је нарочито важним држала добијање подробних података о 

Агарти. Са својим интересима у експедицију су се укључиле научне грађанске 

установе, па чак и бизнис. 

Првобитно је било планирано да експедиција ради у оквирима „теорије вечитог 

леда“ фиреровог љубимца Ханса Хербигера, како би јој се пронашла потврда. На томе 

је по Хитлеровој наредби настојао лично рајхсфирер 38 Хајнрих Химлер. Шефера су 

пре свега занимале научне сврхе, због чега је подвргнут критици руководиоца научног 

одељења 83 Волфрама Зиверса, који је изјавио да Аненербе неће бити покровитељ 

експедиције. Химлер је допуштао слање Шефера на Тибет, уз услов да сви сарадници 

експедиције буду чланови 88, на шта је Шеферу ваљало пристати. Првобитан назив 

„Шеферова експедиција 1938/39.“ замењен је са „Немачка тибетска експедиција Ернста 

Шефера“ под потајним покровитељством рајхсфирера 88. По речима немачке научнице 

Изрун Енгелгарт, 80% своте за реализацију пројекта Шефер је получио не од Аненербе, 

већ од представника бизниса и Немачког истраживачког друштва. Трошкови опремања 

експедиције достигли су 65.000 рајхсмарака, и још толико је било потребно за саму 



 

 

експедицију. 

Шефер је планирао да на Тибет стигне преко Кине реком Јангце, али јапански 

продор у Кину јула 1937. је прецртао те планове. Уз помоћ Химлера и министра 

иностраних послова Рибентропа, експедиција је добила дозволу британских 

колонијалних власти за пролазак преко територије Индије. 21. априла 1938, 

отпловивши из Ђенове, Шефер и његови сарадници дошли су преко Цејлона до 

Калкуте, а отуда до престонице Сикима Гангтока. Експедиција је у Сикиму остала до 

краја 1938. У децембру 1938. тибетанске власти су експедицију пропустиле у Тибет, 

поставивши притом услов да током свог рада сарадници експедиције, у складу с 

тамошњим верским традицијама, неће убити ниједну животињу. 

 
Ернест Шефер у тибешанској ексиедицији 1938. године 

Рад експедиције званично је укључивао проучавање климе, географије и културе 

Тибета. Уједно с тим, Шеферови сарадници су вршили истраживања у области 

расологије, посебно краниолошка и антропометријска мерења међу Тибетанцима ради 

доказивања њихове припадности древним Аријевцима. Тибетанци се, са своје стране, 

према раду експедиције одношаху веома предусретљиво, што је видно на кадровима 

филма „Тајанствени Тибет“, снимљеног по резултатима путовања. Представници 

експедиције посетили су свете градове Тибета Ласу и Шигадзе, где су добили целу 

збирку будистичког религијског правилника (108 томова), узорке мандале и остале 

древне текстове. Коришћењем савршено непознатих радиотехничких средстава био је 

успостављен радио-мост Берлин-Ласа (радио до 1943). Тибетанске власти су Немцима 

поклониле неке уређаје директне телевизијске везе. Није се успело доћи до података о 

томе да ли су Немци добили технологије за прављење атомског оружја, нових летилица 

и другог наоружања. Но, узимајући у обзир да током рата, осим ракета ФАУ, та 

средства нису примењивана, може се претпоставити да су тибетански мудраци Немце 

одбили, а војној обавештајној служби и 88 није успело да их се докопају. Али тајне 

освајања Агарте Немци су ипак добили, а којим путем није познато. Осим тога, између 

експедиције и тибетанских власти вођени су преговори о стварању немачког 

представништва у Ласи; Немци су јако желели да се учврсте у Шамбали. Тибетанске 

ламе су са своје стране пристале да у Немачку пошаљу представнике Ласе. Јануара-

марта 1939. експедиција се налазила У Ласи, где је њеним члановима било дозвољено 

фотографско и филмско снимање. 4. августа 1939, како је раније речено, експедиција се 

преко Багдада вратила у Немачку. Шефер и његови сарадници беху дочекани као 

национални хероји. Химлер је Шеферу уручио прстен „Мртвачка глава“ и почасну 

каму 88. Значи да је експедиција била успешном и да је довезла занимљива сазнања. 

Према обнародованим подацима, до краја рада експедиције било је направљено 22.000 

фотографија, сакупљени су подаци мерења 376 људи, довезене су ретке пасмине 

мачака и паса, животињске коже, птичје перје, тисуће узорака траварица. Регент 

Тибета је уза све то послао Хитлеру на дар тибетанског мастифа, златну кованицу и 



 

 

плашт који је припадао далај-лами. 

Ипак, без обзира на сва сазнања добијена на Тибету након експедиције Е. Шефера и 

од Бљумкина, фашизам, који је маштао о покоравању планете, био је разгромљен од 

земље совјета, руског народа. А то значи да ми поседујемо кудикамо сакралнију силу. 

„Ја с поуздањем гледам у будућност. Оружје за одмазду којим располажем 

измениће прилике у корист Трећег рајха“ занесено говораше Адолф Хитлер 24. 

фебруара 1945. године. Да ли је Хитлер блефирао, или је имао још неку практичну 

наду за спасење? Постоји ли ковчег спасавања 88? О томе нам још предстоји 

попричати у овој глави, али мало ниже. 

 

 

 

 

НОВА ШВАБИЈА КОВЧЕГ 88 УОЧИ СВЕТСКОГ РАТА 

 

 
Антартик 

Трећи рајх 1938. одједном испољава огромно интересовање за Антарктик. Чему то? 

Нацистичко руководство је покренуло програм припреме за нови светски рат, у коме се 

главна збивања планирају на копну у Европи, на просторима СССР, у Северној 

Африци. Образују се групације војски, индустрија Немачке пуном паром ради за рат, 

политичка дипломатија неутралише могућне претње и прави подесне услове за будућа 

војна дејства. Управо 1938. је потписан Минхенски споразум, сагласно којем Хитлер 

добија Чехословачку са њеном моћном војном индустријом, војном техником и 

опремом. И самим тим приближава мостобран за рат к Русији. Раније се врши аншлус 

припајање Аустрије Немачкој. Британска политичка елита свакојако подстиче 

суманутог канцелара Немачке на одлучна дејства против Истока. Англосаксонска 

штампа Хитлера једнодушно признаје за „личност 1938. године“, лист „Тајм“ од 2. 

јануара 1939. на насловницу ставља портрет фирера, странице листа величају 

Хитлерову мудрост. 

Врхушци Трећег рајха за отпочињање светског рата и достизање победе у њему 

катастрофално недостају финансијски извори, појављује се маса „уских“ тежњи. 

Родови оружаних снага копнена војска, ваздухопловство и морнарица оштро се 

надмећу у оквирима војног буџета, захтевају повећавање финансирања својих снага. 

Због припрема за рат расте пореско бреме на становништву. Истовремено у Хамбургу 

знаменити поларни истраживач Давид Бјорд саветује посаду брода „Швабија“ по 

питањима антарктичке климе, особеностима понашања људског организма у условима 

крајње ниских температура, билошких ресурса региона итд. „Швабија“ 17. децембра 

1938. године свечано испловљава к Антарктику, тобоже у интересима немачке 



 

 

китоловачке флоте. Истина, китоловаца на броду није било, али је официра-

подморничара било напретек. Због чега је била важна та ледена пустиња да би јој се у 

условима приближавајућег рата дала предност пред производњом тенкова, авиона, 

изградњом бродова? Оно чиме се бавила експедиција није, дабоме, имало ничег 

заједничког с потребама китоловства, него је највише призивало сећање на теорију 

друштва „Туле“ (претече Аненербе) о „шупљој Земљи“, коју је делио Хитлер и у 

складу с којом на половима и на Хималајима беху улази у подземни свет Агарту. 

За експедицију је дорађен путнички брод „Швабија“. Особеност брода био је 

хидроплан Dornier Wal (,,Кит“). Он је могао стартовати с парног катапулта на крми 

брода, и након лета се поново дизати на брод помоћу крана. 

19. јануара 1939. године, опскрбљена двама хидоравионима Dornier, „Швабија“ 

стиже на Антарктик, где летилице почињу подробно фотографисање територије. Тада 

беше прегледано огромно подручје јужног континента од 13. степена западне дужине 

до 22. степена источне дужине, направљено је преко 11.000 фотоснимака с обухватом 

од неких 360.000  

 
квадратних километара. Током летова, капетану једног од хидроавиона Ширмахеру се 

посрећило да дође до изванредног открића пронашао је јединствен природни предео са 

зачуђујућим изгледом за Антарктик, у пуном смислу те речи цватућу оазу површине 32 

кв. км, која је доцније и названа његовим именом. Та оаза постоји и данас. Она никад 

није покривена ледом, поседује веома благу микроклиму и неколико несмрзавајућих 

слатководних језера. У Немачкој се по завршетку прве експедиције почеше ширити 

гласине да под оазом постоје огромне природне шупљине испуњене топлим ваздухом и 

повољне за живот хомо сапиенса. Читаво прегледано подручје Немци су назвали 

Новом Швабијом и прогласили територијом припадајућом Трећем рајху. Нацисти 

омеђаше за себе леп комад Антарктика величине Немачке и, као потврду својих права, 

разбацају из авиона по читавом подручју огромну количину металних плочица и 

заставица с представама нацистичке символике. Али ми, поштовани читаоче, знамо да 

је и тибетанску грађу у вези с Антарктиком Јаша Бљумкин 1929. продао немачком 

војном аташеу. Тако да је посада „Швабије“ највероватније тражила само потврду 

података добијених преко Бљумкина. 

Средином фебруара 1939. године експедиција је напустила Антарктик. Повратак 

пловила у Хамбург одузео је два месеца. 12. априла 1939. „Швабија“ се вратила у 

Хамбург, где је капетан Ритшер лично реферисао Хитлеру о спроведеним 

истраживањима. Фирерови подређени из његовог блиског окружења примећиваху да се 

после Ритшеровог извештаја Хитлеру нагло поправило расположење, стекао је још 

већу „увереност и одлучност у својим поступцима“. 

  



 

 

 
Транспортни прекоокеански линијски брод „Швабија “ 
А од Хитлера ободрени океанолог био је толико понет резултатима „леденог похода“ 

да је одмах почео планирати нову, потпуно цивилну експедицију с употребом великог 

броја авиона. Међутим, започе Други светски рат, па су ти планови морали званично 

бити отказани. На томе се званична прича завршава, доцније експедиције наводно нису 

уследиле. Па ипак двојица чланова посаде Зиверт и Веренд после окончања Другог 

светског рата су тврдили да су учествовали у доцнијим експедицијама у Нову Швабију 

и превозили тамо разне товаре. Јануара 1943. на високом већању елите рајха, грос-

адмирал Дениц је изјавио: „Немачка подморничка флота је поносна због тога што је на 

другом крају света за фирера створила недоступну тврђаву“. Шта је грос-адмирал имао 

у виду дајући тако високопарну изјаву? А тим више подвлачењем улоге немачке 

подморничке флоте, а не транспортних бродова попут „Швабије“? Совјетска војна 

обавештајна служба је 1945. разјаснила следеће. Током рата у саставу ВПС Немачке 

направљен је парк од 150 најсавременијих подморница, именован као „Фире270 ров 

посебни конвој“ за остваривање „Мисије пловидбе на јужна мора“. Оперативни назив 

мисије је „Валкирија“ (у строго поверљивим штабним документима „Операција 

Валкирија). Као гориво за тај тип пловила служио је шпиритусни концентрат од 

кромпира (висококвалитетни шпиритус). Узгред, 1944-1945. у Немачкој су се из тог 

разлога појавили озбиљни проблеми с обезбеђивањем становништва кромпиром. 

Немци су ту намирницу усиљено извозили из Пољске и других европских земаља. 

Посебни фиреров конвој се организационо састојао од двају флотила: 21. подморничке 

флотиле, база у г. Пилау, командант Гервик Солман и 33. флотиле, размештене у 

Фленсбургу (Фленбуршки залив на граници са Данском, командант флотиле капетан 

Гинтер Кунке. 

Хитлер је лично вршио одабир команданата флотила и капетана подморница. Цео 

парк беше радно подељен на подморнице за доставу товара и путника у област јужног 

Земљиног пола (подручје Земље краљице Мод) и групу подморница које примају 

товаре и путнике за њихово достављање до унутрашњег простора Земље под 

ледницима Антарктика. 

Конспиролошке верзије тврде како је баш тамо посада подморнице ТЈ-530 склонила 

реликвије Трећег рајха, међу њима и Свети Грал. Ниже ћемо навести документарне 

потврде не само скривања сакралних драгоцености Трећег рајха, него и пребацивања 

утеклог из побеђене Немачке фирера у Нову Швабију. Тако да грос-адмирал Дениц 

није варао: заиста, руководство фашистичке Немачке се осигуравало за случај 



 

 

пропасти своје пустоловине и правило себи скровиште на недоступним за друге народе 

и флоте просторима. И поново се јавља пређашње питање: да ли би Хитлер и његова 

камарила рескирали започињање највеће у историји човечанства ратне пустоловине без 

поседовања података добијених од Ј. Бљумкина? Притом не просто класичног рата за 

обретавање територија и богатстава, него рата за уништење читавих народа и земаља, 

рата са душегупкама и концлогорима смрти, рата презасићеног сталним нарушавањем 

свих људских права и животних правила. 

  
Немачки официри налинијеком броду „Швабија“ 
То су Англосаксонци колонизујући амерички континент истребљивали без изузетка 

индијанска племена, зато што су осећали потпуну некажњивост, јер до њих у та 

времена нико није могао допрети. Немачка се ипак налази усред Европе, па плус САД 

са њиховом удаљеношћу и недоступношћу, плус Русија с њеним огромним 

пространствима и неисцрпним ресурсима. Зар се у таквим условима може рачунати на 

дуготрајно учвршћивање чак и победничких резултата рата? Веома сумњиво. Немачки 

генералитет у 30-40-им годинама прошлог столећа бејаше најпрофесионалнијим 

војним сталежом. Генерали одобраваху делање десетара Шиклгрубера Хитлера на 

препорођавању немачке војне моћи, васпостављању престижа немачког војника, 

стварању пуновредног Вермахта, повратку изгубљених територија након Првог 

светског рата. Али они су се скептички односили према фиреровим плановима напада 

на Русију, а тим пре вођењу рата на два фронта. Први пут је немачки генералитет стао 

у оштру опозицију Хитлеру поводом његове намере да окупира Чехословачку 1938. 

Генерали, сравњујући суоднос снага Немачке и Чехословачке, дођоше до закључка да 

је то пустоловина. Савладати превоје у Судетима уз готово једнак суоднос снага је 

немогуће. Дозреваше војни преврат и свргавање Хитлера. И онда се на спасавање свога 

чеда бацише Енглези. Управо је премијер Енглеске Чемберлен организовао и прогурао 

Минхенски споразум, чији резултат је улазак Немаца без борбе у Чехословачку. А 

генерале су нагнали да поверују у божански геније фирера. Не отимаху се нарочито 

војни професионалци да шире животни простор на Исток, памтећи завештање Отоа 

фон Бизмарка да се никада не ратује с Русијом. Али, управо дозирана информација о 

тајном фиреровом оружју, о изградњи Нове Швабије негде под Антарктиком ломљаху 

немачку опрезност и прагматични рачун у војним предузећима. Брз пораз Француске је 

и опет подизао Хитлеров престиж и повећавао поверење генерала према њему. Радови 

над нуклеарним оружјем беху строго скривени чак и од генералитета, тек само 

наговештаји тога да само што није направљено фирерово тајно оружје, способно да у 



 

 

току од неколико секунди уништава читаве градове и десетине хиљада људи. Одиста, 

такви радови у Немачкој су крајем 30-их година текли пуном паром два и пб милиона 

долара, предатих резидентом немачке војне обавештајне службе Јакову Бљумкину не 

беху бачени у ветар над атомским пројектом су радили најбољи физичари не само 

Немачке, него и Европе. А ја ћу да напоменем читаоцима реченице Ј. Бљумкина на 

саслушању од 29. септембра 1929. године, које је вршио старији опуномоћеник 

истражног одела ОГПУ Ј. Черток: 

Питање: О каквим подацима се говори у делу онога што сте добили на Тибету 

(кратко)? 

Одговор: На Тибету сам добио сазнања о хипертехнологијама које су скривене под 

ледом Антарктика у подземним градовима, осталим од пређашњих цивилизација 

којима је стотине тисућа година. Те су нам технологије недоступне у уобичајеном 

схватању. Тамо има летилица које се безвучно крећу по небу 
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огромном брзином, и оружје способно да за тили час разори велике градове. 

Питање: Откуд је та информција могла процурити у окружење Троцког? 

Одговор: То ми није познато, ја му о томе ништа нисам причао. 

 
Лав Троцки 
У записнику саслушања је налог иследника Чертока: 

„Задатак за друга Самохина: темељно и подробно га саслушати о свим тим 

„технологијама“, шта је видео, шта је предао. Темељно“. У то да је Ј. Бљумкин предао 

Лаву Троцком битну грађу, између осталог и технологије, не треба сумњати: Троцки је 

његов кумир, његов газда. И он, а не Бљумкин, одлучивао је коме и шта предати. 

Главно је да у Русији ништа не остане. Немцима су, највероватније, допали остаци 

информација, можда зато „фирерово оружје одмазде“ до почетка рата није направљено, 

па исто ни до краја рата. Нећемо искључити ни овакву варијанту: Немцима су 

„увалили“ лажњак, припремљен у круговима Троцког, с учешћем европских 

стручњака-физичара. И они су ишли лажним путем (о томе, узгред, има епизода у 

знаменитом филму „Седамнаест тренутака пролећа“). У то исто време се Енглези, а 

затим и Американци, кретаху путем прављења атомске бомбе прилично успешно. Није 

ли им Троцки предао технологију прављења нуклеарног оружја? Сасвим је могуће, па 



 

 

није могао чувати такве тајне у свом сефу. Но, желим поставити питање унеколико у 

другом кључу: шта значи део одговора Ј. Бљумкина о „технологијама скривеним под 

ледом Антарктика у подземним градовима, осталим од пређашњих цивилизација“? 

Испада како су ти градови живи, неко их чува и одржава технологије у животу. Даље 

ћемо видети да тешко да су Немци тако брзо могли освојити производњу и примену 

оних истих летећих тањира у подземној „Колевци човечанства“. Питања, загонетке, 

потпуне тајне и фантастика. 

Марта 1941. године на сто Ј. В. Стаљина легла је писмена представка обавештајне 

службе о току радова над атомском бомбом у Немачкој. У њој су давана борбена 

својства ствараног оружја и саопштавани вероватни рокови увођења у наоружање 

децембар 1941. године. Стаљин је на представци оставио своје белешке, подвукао 

фразе о уништавајућим факторима, али није написао налог. Очигледно из разлога 

тајности, како, не дај Боже, информација не би процурила, што би могло изазвати 

панична расположења у највишем руководству земље и међу војницима. Једноставно је 

позвао научнике-физичаре, питао на теоретском плану за могућност да се у најближим 

месецима направи нуклеарна бомба, добио одречан одговор и поставио задатке за 

појачавање истраживања у тој области. Наравно, научници, рачунајући иИ. В. 

Курчатова, нису могли знати стање радова у Немачкој фашистички режим је умео да 

чува своје тајне. Па опет се јавља питање: због чега Хитлер није сачекао да се направи 

нуклеарно оружје, када би му победа у рату на два фронта била зајемчена? Могуће је 

да је прорадио Хитлеров синдром самоуверености (самоупливисања) о његовој 

божанској предодређености за немачку расу. А то је резултат рада Аненербе и 

одсуство осећаја за стварност у психолошком профилу фирера. Па и Англосаксонци, 

Британци у првом реду, врло су се трудили да учврсте ту самоувереност нацисте бр. 1, 

подстичући га на рат против Француске и СССР. 

Међутим, без обзира на развој радова на тајном фиреровом оружју, сазнања 

добијена од Бљумкина и од тибетанских лама о постојању шупљине унутар Земље и 

могућности допирања у њу, немачки истраживачи и политичари одлучили су 

остварити у пракси, мимо примера совјетских државних и партијских делатника. 

Постојећа сазнања говоре о томе да је експедиција из 1938. године вођена по 

картама које су немачки истраживачи добили на Тибету. Те карте су касније преотели 

сарадници војне контраобавештајне службе „Смерш“. Како је доцније разјашњено, у 

резултату тих истраживања стручњаци Аненербе, заједно с војнопоморским снагама 

Немачке су продрли у шупљину Земље, скривену под ледом Антарктика, где у периоду 

до 1944. беху направљене војнопоморске базе, изграђен град под називом „Нови 

Берлин“ и основана држава по називу „Нова Швабија“. Ево неких документарних 

података, пронађених од работника „Смерша“ (у преводу). А после читања 

покушаћемо напрегнути сву своју машту и представити себи како је то подићи град 

под ледом, у неком царству, у некој држави. Чиста бајка. 

Строго поверљиво  
Превод с немачког језика  
Жиг „Строго поверљиво“ 
Датум: 10. 03. 1940. 
Пререгистрација: 27. V1940. 
Округли печат - 
Врховна команда Вермахта 
Руком: извод 1-9-НШ одел А 
Жиг: забрањено копирање, 
служити се само у оделу 
Руком: пуковник Вилхелм Волф, Праг 



 

 

Лист 2: 

Жиг „Строго поверљиво“ 10. 03. 1940. бр. 8 Заједничка и организована 
истраживања наилих научника, помораца и подморничара војнопоморских снала, који 
су учинили немогуће, те успешан рад 88 јединица у проучавању наслеђа предака 
великог Рајха омогућили су нам да откријемо нове и безграничне територије за 
Немачки Рајх на Антарктику, скривене под ледом Јужног пола. 

Зарад освајања нових територија, наређујем да се у најближих 6 месеци путем 
нарочито направљених комисија за одабир у Вермахту, Луфтвафе, РМ, и у 88, изврши 
брижљиви и потајни одабир добровољаца за освајање нових територија Немачког 
Рајха у Новој Швабији. 

Неопходно је да комисије које раде на одабиру кандидата поведу рачуна о томе да 
се добровољци заувек опраштају с фатерландом и отправљају на нов и сталан боравак 
у Нову Швабију. 

Радње на пресељавању најбољих кандидата од војника и чланова 88 треба да 
протичу у условима савршене тајности. 

Одтворним у Рајху за пресељавање дела становништва чистокрвних Аријеваца у 
Нову Швабију и за чување тајности овог подухвата одређујем рајхслајтера М. Бормана. 
Фирер и рајхслајетер, врховни командант оружаних снага 

Строго поверљиво 
Упутство, утврђено Фиреровом директивом од 20. 01. 1940. бр. 88. 

Немачка антарктичка експедиција 1938. године је открила нове територије, 
скривене под ледом Антарктика. То подручје фирер је назвао „Новом Швабијом“. Реч 
је о територијама скривеним у шупљини Земље, с истим оваквим градовима и 
континентима, океанима слатке воде, унутрашњим сунцем око кога се окреће Земља. 

Нролазак у ту област остварује се у резултату нарочитих маневара приликом 
понирања подморница. 

Освајање тих територија је животно важан стратешки задатак, постављен од 
фирера. 

Реч је о тајној мисији у освајању „Нове Швабцје“ и одабиру добровољаца, 
исконских Немаца и чистих Аријеваца, који служе у Вермахту, РМ и у 55. 

Првобитна колонија насељеника треба да буде образована 1940. Године и да броји 
5 хиљада људи. 

Транспорт људи вршиће се фиреровим посебним конвојем једном у три месеца 
снагама војнопоморске и цивилне флоте. 

Задатак се састоји у образовању прве партије насељеника и у одабиру кадрова. 
Желим да скренем пажњу читаоцима на информацију у Упутству о „територијама 

скривеним у шупљини Земље, с истим оваквим градовима и континентима, океанима 

слатке воде, унутрашњим сунцем око кога се окреће Земља“. Признајем, ни самом ми 

се не верује у такву фантастику. Најподробније изучавајући документе о саставу наше 

Земље на основу тибетанске и немачке грађе, обраћао сам се радовима академика 

Обручева, његовој „Плутонији“, само зато да бих натерао себе да поверујем у 

прочитано. Испада како се Земља састоји од две лопте, спољње и унутрашње, које се 

врте у супротним смеровима, услед чега се појављује унутрашње магнетно поље. 

Унутрашње сунце није светило у нашем обичном поимању, већ само зрачење гасног 

облака. Е, а океани су тек слатководна мора и језера, природно, далеко мање величине 

но што смо навикли. Очито је и атмосфера слична земаљској, а што се тиче фауне и 

флоре, информација у том погледу код аутора нема, па ћемо се задовољити научном 

фантастиком академика Обручева. 

А сад се обратимо к одликама кандидата бираних за бесповратно освајање Нове 



 

 

Швабије. Искористићемо упутство (такође тајно) за јединице Вермахта (копнене 

трупе). 

У месечном року било је неопходно изабрати 2000 кандидата од обвезника и 

официра Вермахта не старијих од 25 година, одлично телесно развијених, раста не 

мањег од 178 цм, неожењених. Указано је да кандидати морају бити психички здрави и 

спремни на дуготрајне морске походе и налажење у изолацији, пошто ће се морати 

дуго време налазити у одељцима подморница и понирати на велику дубину. 

При првом разговору с кандидатима ваљало је расветлити њихову везаност за 

родитеље, имају ли вољену девојку без које не могу бити дуго времена. Све то је 

представљало препреку за настављање избора. 

Кандидатима се строго забрањивало да причају о одредишту и мисији. Односно, 

врбовани су наслепо, за извршавање неког нарочитог задатка. 

Официри који су вршили одабир морали су бити убеђени у то да је одабрани 

кандидат способан поднети растанак са блиским рођацима или пријатељима и занавек 

променити пребивалиште. Препоручивано је задавати питање као да се оно тиче 

извршења задатка, уколико би га фирер замолио да ради Немачке и нације заувек 

напусти фатерланд због живота у новој немачкој колонији на југу. 

Уједно с тим, следовало је наговештавати да се одабрани кандидати никада не могу 

вратити у рајх ако се код њих појави таква жеља. 

Било је неопходно доводити до свести кандидата да ће они постати основа за нову 

колонију Велике Немачке. Захтевано је такође да се проуче навике, страсти будућих 

житеља Нове Швабије, њихова струка у цивилству. 

Искључивање кандидата из спискова је могуће због његове болести или ако се 

предомисли, али пре почетка експедиције. 

Кандидатима који прођу избор и изјаве жељу, неопходно је дати допуст, издати 

новац за издржавање, објаснити да почну припреме за дуготрајан пут и опросте се с 

блиским рођацима и пријатељима. 

У периоду од 8. до 20. марта 1940. одабрани кандидати су дужни доћи на 

одредиште резерве у Нирнберг у распоред ратног команданта с налогом у коме је 

њихова команда као сврху доласка дужна указати: извршавање фирерове директиве бр. 

88 од 20. 01. 1940. године. 

Потврде о кандидатима без одлагања разаслати у К.5НА у 15 примерака. 

Све записе о разговорима, белешке и остало водити у строго за то намењеним 

свескама, које се чувају у тајним одсецима. 

О свим чињеницама и испољавањима несанкционисаног интересовања према раду 

на врбовању кандидата, упутством је захтевано да се одмах извести гестапо. Будност и 

тајност су изнад свега. И то је давало резултате: совјетска обавештајна служба је за то 

сазнала тек после рата, 1945. Савезници, очевидно, такође. 

Ипак, убрзан рад нациста на васпитавању човека-војника безгранично преданог 

фиреру и готовог да без поговора изврши сваку његову наредбу имао је застоје. 

Прошло је свега 7 година од тренутка доласка нациста на власт, залуђивање 

становништва је ишло пуном паром, али млади људи постајаху обазриви приликом 

постављања услова да се никада више не врате у завичај, занавек опросте с блискима. 

А и неизвесност своје судбине је плашила. Због тога је попуна добровољаца за 

„Колевку човечанства“ трпела неуспех. Уследише нове одлуке с поправкама ранијих 

захтева. 

Заповест рајхсфирера SS бр. 330 од 27. 05.1940. 
За чланове SS, Вермахта, Луфтвафе и РМ 
Са извршавањем фирерове заповести од 10. 01. 1940. године „О одабиру 

добровољаца за насељавање подземних области Антарктика“ јављају се проблеми 



 

 

због тога што добровољци у последњем тренутку одбијају да заувек напусте Рајх, своје 
миле и родбину. 

У вези с тим, одабир добровољаца треба вршити само између оних што немају 
родитеље и нису везани породичним односима са сродницима. 

Поступак одабира треба упростити. Пропитивања обуставити. Радити с онима чији 
су рођаци потнули или умрли, отправљати такве кандидате без објашњавања разлога 
у јединице што се попуњавају за слање у „Нову Швабију“. Подуку кандидаша вршиће 
пре понирања посебни инсшрукшори за шо припремљени. 

Официрима што врше одабир команда јединица дужна је повиновати се 
беспоговорно. 

Податке о добровољцима достављати у списковима у месна одељења гестапоа у 15 
примерака. 

Јавља се логично питање: рашта хитлеровци, налазећи се у ратном стању с 

Енглеском и Француском, у предворју рата са Совјетским Савезом, почињу 

пресељавање дела свог становништва под лед Антарктика да тамо, далеко од 

фатерланда, граде нову земљу и нову престоницу Немачке? Ради чега вишег него што 

је војна победа на Западу и на Истоку жртвовати ресурсе, људе, војну и транспортну 

технику? До 1940. Аненербе и други научни пододели су вредно водили чисто 

истраживачке радове, у чему нема ничег необичног. Али у условима рата превозити 

бојним подморницама грађевински материјал „преко девет мора“, то је већ исувише. 

Одиста, овде је присутно нешто мистично, ако није животињски страх за свој живот и 

неувереност у исход започетог рата. Једном су ми колеге у Новосибирску организовале 

ваљан обилазак знаменитости града. У опери је водич истакла да чак ни с почетком 

Великог отаџбинског рата по наредби Ј. Стаљина изградња опере није прекидана. У 

геолошком музеју су причали о делатности геолошких група током рата. И много је 

било занимљивости које су потцртавале увереност совјетског вође у Победу. Зар су и 

хитлеровци рачунали на лагану шетњу русијским пространством према плану 

„Барбароса“, на уништење британских и америчких војнопоморских снага у току 

неколико месеци? Тја, сасвим је могуће, али онда је то најобичнија војно-стратешка 

неписменост и политичка недалековидост. Што, узгред, исто није искључено. Још 

више чуди (а то ће бити показано ниже) што су најсавременија, раније невиђена 

средства за вођење оружане борбе (супермодерне подморнице) употребљаване не на 

совјетско-немачком фронту, где се одлучивао исход рата, већ за освајање подледног 

простора Антарктика и заштиту пролаза у Агарту. 

 
Лешећи шањири Ашрше 



 

 

Унеколико журећи напред, поставићу још једну загонетку. Одред совјетских 

подводних лађа (1945.), а затим и америчка војнопоморска ескадра (1947.) приликом 

покушаја продора у ту исту Агарту подвргнути су моћном нападу „летећих тањира". 

Као што је познато, Немци су се заиста бавили њиховим прављењем и чак покушали да 

их примене и бици под Курском као средство за осматрање над бојним пољем, али у 

целини стручњаци сматрају да пројекат није био успешним. Но, ако је хитлеровцима 

чак и пошло за руком да направе неколико успешних узорака, како их доставити у 

шупљину унутар Земље подморнице очито за то нису подесне? Шта онда, састављали 

су их у Агарти? Врло сумњиво. Или под ледом Антарктика настављају да живе остаци 

древних цивилизација? Јер, Бљумкин је говорио баш о постојању таквих 

хипертехнологија у градовима, преосталим од претходних цивилизација. Притом, кад 

се говори о атакујућим летећим тањирима ваља имати у виду да су они не само летели 

у ваздуху, него и дејствовали под водом, израњали на површину, нападали из ваздуха и 

опет одлазили под воду. А Немцима је само успело да такву летилицу подигну у ваздух 

без наоружања; у ратним дејствима ни на копну, ни на мору њихова примена није 

запажена ни од наших трупа, ни од савезника. 

БЕКСТВО ЗЛОЧИНЦА БР. 1 

Из иодатака којима су располагали органи „Смерш-а“ следило је да је Адолф 

Хитлер, извршивши своју подмену двојником, утекао подморницом у Нови Берлин. 

Ови, на први поглед савршено фантастични подаци, потврђени су поднетом грађом, 

сакупљеном јуна-јула 1945. године за извештај народног комесара државне 

безбедности СССР друга В. Н. Меркулова ЦК партије и врховном команданту Ј. В. 

Стаљину. Навешћемо тај сензационални документ у потпуности: 

Народни комесар државне безбедности СССР Централни комитет Свесавезне 
комунистичке партије (бољшевика) 
И З В Е Ш Т А Ј 

НКГБ СССР раполаже информацијама о томе да је у руке наших 

контраобавештајаца у Берлину 4-5. маја 1945. године заједно с лешевима породице 

министра пропаганде Немачког Рајха др Гебелса (што не изазива сумње у његову смрт, 

смрт његове жене и деце) био подметнут нагорели леш непознатог мушкарца старости 

50-60 година, издат за рајхсканцелара Немачке Адолфа Хитлера. 

Првобитно је нагорели труп, који су касније приписали Адолфу Хитлеру, 4. маја 

1945. године на два метра од улаза у бункер пронашао редов 79. стрељачког корпуса И. 

Чураков71. Он је нагорели леш унакажен до непрепознатљивости извукао из левка, који 

су изнова закопали, пошто је у то исто време пронађен још један леш налик на Адолфа 

Хитлера, у поцепаним вуненим чарапама. 

Јутром 5. маја 1945. године представницима контраобавештајне службе „Смерш“ 

обратио се сарадник обезбеђења Хитлеровог главног стана Хари Менгесхаузен, који се 

скривао у подрумима Царске канцеларије, а који је прошао службу у 88 трупама и 

учествовао у заштити подручја Царске канцеларије и Хитлеровом обезбеђењу, с 

усрдном молбом да се саслуша поводом чињенице Хитлерове смрти, чији је он 

сведок52. Он је посведочио да је 30. априла 1945. године око 10 часова ујутру водио 

обезбеђење Царске канцеларије и надзирао Хилеров бункер. Сусревши се са својим 

колегом Хитлеровим ордонансом Бауером, сазнао је да су Хитлер и Ева Браун 

завршили живот самоубиством у бункеру. После тог саопштења, сат касније, видео је 

како су Хитлерови интендант-ађутанти Гинше и Линге изнели и положили на метар и 

пб од улаза у бункер леш, у коме је он препознао Хитлера по карактеристичној 

фризури, брковима и одећи: црне панталоне, сиво-зелени френч, бели пластрон и црна 
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кравата. Кроз неколико минута исти ови (Гинше и Линге) су изнели леш жене, одевен у 

црну хаљину, у коме је он препознао Еву Браун, пошто је раније виђао у тој хаљини у 

здању Царске канцеларије. Гинше и Линге су полили трупове бензином из два 

канистера (по 20 кг сваки), а затим их запалили. Кад су лешеви нагорели, к Лингеу и 

Гиншеу су из бункера изашла још два човека из Хитлеровог личног обезбеђења, чија 

презимена он не зна. Они су нагореле трупове пренели у левак од експлозије на два 

метра од улаза у бункер, и посули их земљом. Менгесхаузен је контраобавештајцима 

79. стрељачког корпуса показао места спаљивања и сахрањивања лешева. После тога 

из левка на који је указао Менгесхаузен беху извучени лешеви мушкарца и жене. 

Касније је Менгесхаузен потврдио своје изјаве приликом саслушања 10, 13, 17. и 28. 

маја. Дакле, из његовог исказа следи да су интендант-ађутанти Хитлера изнели његов 

леш у неунакаженом виду. Он је видео карактеристични профил Хитлера, бркове, 

фризуру, форму одеће, коју је у Немачкој носио једино Хитлер. Такође је јасно видео 

леш Еве Браун. Сведочење Менгесхаузена је утврђено чином проналажења нагорелих 

лешева мушкарца и жене (претпоставља се А. Хитлера и Е. Браун). 

Међутим, сведочење Менгесхаузена противуречи наведеном судско-медицинском 

вештачењу судско-медицинских експерата и патологоанатома 1. Белоруског фронта, те 

3. и 5. Ударне армије. 

Како следи из акта судско-медицинске експертизе73, леш непознатог мушкарца 

(претпостављено А. Хитлера) немогуће је идентификовати зато што од главе због 

раздробљености лобање одсуствује предњи део. Од костију лобање остале су јако 

оштећене носне кости, доња и горња вилица са златним мостовима и вештачким 

зубима, као и раздробљене кости основе лобање. Указана оштећења могла су бити 

причињена било дробљењем главе тешким предметом сличном бату, било 

непосредним хицем у потиљак из крупнокалибарског оружја. На месту проналажења 

лешева није било никаквих предмета, помоћу којих би се глава могла смрскати до 

непрепознатљивости, а такође ваља 
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обратити пажњу да је Менгесхаузен, како он тврди, јасно видео како су Хитлерови 

ађутанти његов леш износили у целовитом, ненагрђеном виду. Призор спаљивања 

лешева је посматрао од почетка до краја, никуд се није удаљавао и није видео да се по 

главама лешева наносе ударци, а у левак, где су их спустили и спалили упао је 

пројектил. Приликом поновног увиђаја на месту 

 Ева Браун и Адолф Хитлер 
 

сахрањивања и спаљи вања лешева (претпостављено А. Хитлера и Е. Браун), који је 

извршен 10. јула ове године по моме налогу од заменика НКГБ друга Кобулова, нису 

пронађени ни трагови, ни запах од бензина на месту сахрањивања и спаљивања 

трупова, указаном Менгесхаузеном. Нису пронађени двадесеткилограмски канистри за 

бензин. Показало се немогућим установити куд су се дели53. Као главни доказ 

приликом идентификације леша Адолфа Хитлера од судско-медицинских експерата, 

патологанатома и контраобавештајаца „Смерш-а“ 1. белоруског фронта и 3. и 5. ударне 

армије искориштене су вилице Хитлера и Еве Браун с особеним индивидуалним 

карактеристикама распореда вештачких зуба и златних круница, извађених из лешева. 

Спроведена испитивања треба сматрати беспрекорним, уколико се не узима у обзир 

постојање двојника Хитлера и Еве Браун с истим таквим вештачким зубима и 

круницама. Како вреди претпоставити, ослањајући се на исказе сведока и оперативне 

информације, које заслужују нарочиту пажњу у овом делу, дупликати таквих круница 

и зубних протеза могли су бити непосредно уметнути у лешеве мушкарца и жене, 

споља налик на Хитлера и Еву Браун. 

Управо из тог разлога стручњаци нису дали одговор на питање о пореклу продорне 

парчадне ране у груди леша жене (претпостављено Еве Браун) извађене из левка 

заједно с лешом мушкарца (претпостављено Адолфом Хитлером). 

Како следи из сведочења сарадника Хитлеровог обезбеђења Ханса Крамера75, 

раним јутром у суботу, 28. априла ове године, начелник Хитлеровог личног обезбеђења 

Ханс Ратенхубер поручио му је да у мноштву лешева разбацаних поред Царске 

канцеларије нађе лешеве мушкарца и жене, грађом сличне Адолфу Хитлеру и Еви 

Браун. Исте вечери наредба је извршена. Ханс Крамер и стражари у главном стану 

Хајнрих Фитингоф и Вили Шмунт донели су у врт Царске канцеларије два трупа, која 
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су нашли у четврти железничке станице у Потсдаму. Трупове су предали налазећем се 

у бункеру хирургу гестапоа Лудвигу Штумпфегеру и зубару Царске канцеларије др 

Јохану Хугу Блашкеу. Искази Ханса Крамера су проверени и нашли су своју потврду 

приликом вршења ситуационог вештачења и иследних радњи мог заменика, друга 

Кобулова. Онда је саслушани X. Крамер изјавио жељу да сарађује с органима НКГБ у 

замену за своју слободу и безбедност своје породице, која се налази у окупационој 

зони. Саслушани по предмету X. Фитингоф и В. Шмунт су потврдили Крамерово 

сведочење. Током спровођења ситуационог вештачења, сведоци Шмунт и Фитингоф су 

истоветно, сваки засебно, показали где су нашли труп мушкарца, затим женски леш, 

како су их преносили до врта Царске канцеларије, као и где су се заустављали и где су 

се склањали од експлозија граната. Најпре је сваки од њих нацртао подробан план 

кретања. На местима где су биле означене експлозије граната, пронађени су левци од 

експлозија54. Сведоци су појаснили да је жена, чији леш су нашли, по свој прилици 

скончала од парчадне ране у груди, пошто су јој груди и одећа на месту рањавања биле 

окрвављене. Леш мушкарца био је стар отприлике 50 година, с равним цртама лица. 

Глава му је била разбијена, али кости лобање и лица нису биле смрскане. Органи НКГБ 

немају разлога да не верују исказима ових сведока. Осим тога, Фитингоф је изјавио да 

је од других стражара чуо како су износили трупове Хитлера и Еве Браун из бункера 

пре спаљивања. Трупови су били увијени у ћебад и премотани конопцима од главе до 

ногу. Пре него што су из Хитлеровог одсека изнети лешеви, удаљено је обезбеђење и 

особље. 

Занимљивост представља низ околности, на који начин је у видокруг наших 

контраобавештајаца доспела асистенткиња Хитлеровог доктора Блашкеа Кети 

Хојзерман, која је постала главни сведок у идентификацији Хитлера по зубним 

протезама и мостовима. Установљено је да је Менгесхаузен, у неслужбеном разговору 

који се догодио 9. маја ове године с радницима органа „Смерш-а“ 3. ударне армије, 

друговима Горбушиним и Бистровим, на питање о идентификовању пронађених 

лешева, „посаветовао“ да у берлинској стоматолошкој клиници „Шарите“ пронађу 

оториноларинголога фон Ајкена, који је оперисао Хитлера те, како сматра 

Менгесхаузен, може дати сведочење које ће допринети установљавању истине. 

Менгесхаузен је понудио своје услуге у томе, тако што ће присуствовати приликом 

саслушавања медицинског особља, да би кориговао исказе сведока55. Убеђени у 

истинитост Менгесхаузенове изјаве, Горбушин и Бистров су 10. маја ове године дошли 

у клинику „Шарите“, где их је, зачудо, очекивао оториноларинголог фон Ајкен, који 

им је указао на Хитлеровог зубара Блашкеа и посаветовао да попричају с његовом 

асистенткињом Кети Хојзерман. Саслушана по предмету Хојзерманова56, немајућа 

стручну медицинску спрему, разговетно је, наученим реченицама, одмах дала 

најисцрпније исказе о стању зуба, протеза и мостова обеју вилица Хитлера и Еве Браун 

и других чланова највишег руководства Немачке, које је опслуживао Блашке. На исти 

начин је, по савету Хојзерманове, био саслушан дентиста Фриц Ехтман, који је правио 

протезе за зубе и крунице највишег руководства Немачке57. 

У таквим околностима јављају се као сумњиве изјаве сведока Хојзерманове, 

Ехтмана, Менгесхаузена, Гиншеа и др. сведока „активно сарађујућих“ с истрагом. 

У делу закључка судско-медицинске комисије за преглед нагорелог мушкарца 

(претпостављено Адолфа Хитлера): судско-медицински преглед мушкарца 

(претпостављено Адолфа Хитлера) спроведен је крајње немарно. 

Није установљен тачан узраст мушкарца. Стручњаци су његову старост одредили 
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од 50 до 60 година према карактеристикама преосталих рођених зуба. Ипак, преглед 

аорте, услед непознатих разлога, није извршен. 

Нису указани узроци и механизми појаве крупних напрслина, мрвљења костију, 

горње вилице и костију основе лобање. 

Није извршена хемијска анализа унутрашњих органа поводом присутности у њима 

цијанских једињења. 

Закључак о наступању смрти услед тровања направљен је исхитрено на основу тога 

што су у устима трупа откривени многобројни парчићи зидића танке ампуле с 

карактеристичним горким запахом бадема. 

Приликом прегледа леша нашрелог мушкарца (претпостављено Адолфа Хитлера) 

пронађено је једно јајце. Саслушани по предмету лекар који је пратио Хитлера Вернер 

Хазе је изјавио да је последњи пут спољњи преглед Хитлера обављао 1945. године због 

упале пасеменика десног јајета, па је извршио пал- 

пацију Хитлерових мошница и јаја. Ништа сумњиво приликом спољног прегледа 

Хитлера није пронашао. Да је Хитлеру недостајало једно јаје, Хазе би ту чињеницу 

одразио у прегледу58. 

Пажњу на себе скрећу следеће чињенице: 

- по Хитлеровом наређењу је почетком априла ове године била рашчишћена 

централна улица у Берлину Унтер ден Линген од Бранденбуршке капије према 

Тиргартену и одрезани врхови дрвећа дуж трасе за ванредно узлетање авиона; 

- после рођендана Адолфа Хитлера 20. априла ове године, Хитлера и Еву Браун 

нико од услужног особља није видео на дневном светлу и сијаличном осветљењу у 

бункеру; 

- од 22. априла ове године у доњем бункеру по Бормановом наређењу поодвртане 

су лампе за електрично осветљење и замењене керозинским. Хитлера су углавном 

виђали у сумраку, с леђа, где седи у фотељи, окренутој наслоном к вратима. Дотад је 

фотеља стајала уза зид, с наслоном ка зидићу; 

- од тада је по Бормановом наређењу истурено и стражарско место 88 између 

горњег и доњег бункера; 

- од истог тог времена Хитлерове секретарице Јохана Волф, Гертруда Јунге и 

Криста Шредер нису виђале Еву Браун, али су се интересовале како је и због чега она 

више не шета с њима по врту Царске канцеларије; 

- Хитлерово здравље се после рођендана нагло погоршало, с муком се кретао и 

налазио се под сталним надзором др Морела, који му је убризгавао морфијум и пуштао 

крв; 

- из исказа главног кувара Вилхелма Лангеа следи да након што је истурено 

стражарско место између горњег и доњег бункера он ниједном није лично видео 

Хитлера. Храну је предавао преко обезбеђења, која је обратно доносила прљаво посуђе. 

Дотад је често виђао Хитлера59. 

Из исказа Вилија Шмунта произилази да је једног дана, одмах после Хитлеровог 

рођендана, у вечерње доба он пушио у врту Царске канцеларије и видео како се Хитлер 

и Борман враћају из шетње. Обратио је пажњу на Хитлеров ход. Он му се учинио 

необичним. Хитлер је корачао уверено и брзо, а овде је видео да се човек, споља налик 

на Хитлера, једва једвице вуче. Борман је на повоцу водио Хитлерову кују овчарку 

Блонди, која се отимала назад и непрекидно лајала. Затим је зачуо звук авионског 

мотора, а онда угледао маломестни авион где узлеће са стране Бранденбуршке капије 

по Унтер ден Линден у правцу југозапада. Борман и Хитлер су се зауставили и пратили 
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погледом авион који је одлетао60 61. 

 
Исшакнуши нацисшички званичник Мартин Борман 

Према саопштењу Главне управе контраобавештајне службе „Смерш“, на одсеку 5. 

ударне армије пронађен је Борманов дневник. Нарочиту занимљивост представљају два 

последња записа у његовом дневнику: 

30. 4. 45. Адолф Хитлер „ф“ 
Ева X. (Хитлер) „гћ‘с; 
1. маја 
Покушај пробоја из обруча. 

Борманово боравиште је до дана данашњег непознато. Указани рунски запис о 

смрти Еве Браун за нас нема нарочитог значаја. За нас је важно да је Адолф Хитлер, 

како то следи из Бормановог дневника, 30. априла 1945. године још био жив. 

Сарадници контраобавештајне службе „Смерш“ 11. јуна 1945. у здању Главног 

штаба РМ Немачке на адреси: Берлин, Тиргартен, Тирпитцуфер 38-42, налазе карте 

пролажења дубина за капетане подморница које улазе у фиреров посебни конвој. Из 

тих карата излази да су Немци остварили понирање подморница у непосредној 

близини обале Антарктика на подручју Земље краљице Мод, затим зароњавали 20 км у 

пролаз под ледом Антарктика и пролазили сложен пут, означен у картама-водичима, 

после чега су се обретали унутар Земље, где постоје иста оваква мора и океани, острва 

и континенти. Како следи из ознака на картама, у квадратима С-8, С-9 десне полулопте 

унутрашњег дела Земље Немци су опремили подводну базу немачке РМ, а у 

квадратима В-6, В-7 и В-8 исте полулопте свастикама је обележена област под називом 

„Нова Швабија“ и град „Нови Берлин“62. 

Први пут су о постојању „Нове Швабије" органи НКВД СССР сазнали из грађе и 

извештаја наших научника-истраживача, који су у оквиру заједничког споразума о 

размени искустава и сарадњи између органа државне безбедности СССР и Немачке од 

11. новембра 1938. године63, одобреног Решењем Политбироа ЦК ВКП(б) од 25. 

децембра 1939. године64, посећивали Берлин и немачка научна друштва. 

Како следи из извештаја о путу у Берлин начелника посебне лабораторије НКВД 
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друга Савељева65 од 10. јануара 1939. године, Немци су у том временском периоду 

освајали област на Антарктику, коју су они назвали „Новом Швабијом“, на подручју 

Земље краљице Мод66. Немачки научници беху убеђени да је Земља изнутра шупља, те 

да су под ледом Антарктика скривени пролази у такозвану „Агарту“ унутрашњи део 

Земље („Колевка човечанства“), што је обележено на немачкој схеми научног друштва 

„Аненербе“ 1938. године67. 

Фотодокумента и саопштења у немачкој штампи 1938. године68, представљена од 

друга Савељева, сведоче о томе да Немци ка обалама Антарктика отправљају велике 

експедиције и брод што носи име „Нова Швабија“. 

Проучавању унутрашње области Земље немачка влада је придавала највећи могући 

значај. То следи из представљене грађе научног одела 88 Аненербе од 1940. године69, 

из чега проистиче да су се на располагању немачких научника налазили старински 

тибетански манускрипти о тајнама савремене цивилизације, о стварању света и човека 

пре 350 милиона година, о светским цивилизацијама које постојаху на Земљи током 

указаног времена. 

Први пут су органи немачке војне обавештајне службе за постојање таквих сазнања 

на Тибету дознали 1929. године од радника ОГПУ Јакова Бљумкина, који је Немцима 

предао важне државне тајне, које су њему постале познате по радној линији и 

службеном путу на Тибет 1925. године. 

Стигавши по упутству председника ОГПУ на Тибет, Јаков Бљумкин је обећао 

далај-лами XIII добијање златног кредита и оружја од совјетске владе. Заузврат је 

тражио да му се покаже каква се скривена знања налазе у подземљима дворца Потала и 

Ласе. Бљумкину је показано неколико ризница и оружје древних цивилизација70, о 

чему је он касније испричао лично Лаву Троцком, када се нелегално сретао с њим на 

Кипру 1929. године71. Те исте податке је издао представнику немачке војне 

обавештајне службе, зашта је добио 2,5 милиона америчких долара, намеравајући да 

изврши бекство из СССР са својом љубавницом, која је издала Бљумкина као шпијуна 

органима ОГПУ кад је задржана приликом размене валуте у хотелу „Метропол“. 

Бљумкин је 1929. године стрељан72. 

У даљњем је немачка влада, почев од 1930. године, још пре доласка Адолфа 

Хитлера на власт, чинила покушаје успостављања дипломатских односа са Тибетом, а 

1938-1939. године у Ласу 5еху упућене експедиције научног одела бб. Сазнања која су 

била добијена на Тибету омогућила су Немцима да остваре научно-технички пробој у 

прављењу атомског оружја у подземном граду Хајгерлох, ракета ФАУ у горама код 

града Нордхаузена, као и у изградњи летеће технике с нетрадиционалним моторима и 

конструкцијама, чиме се бавио немачки „Зондер биро бр. 13“. 

Органи НКВД су јануара 1939. године организовали научну експедицију на Тибет73, 

која је била обустављена априла-маја 1939. године због рата Тибета с Кином. Из 

материјала експедиције проистиче да тибетански монаси поседују знања о оружјима 

и летилицама, која су им остала од древних цивилизација, постојалих на Земљи пре 

око милион година. Совјетска експедиција добила је податке о томе како се у старини 
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при градњи пирамида и двораца примењивало злато, које се помоћу клешта „Вађре“ 

претварало у бели прах на температури равној температури површине Сунца, затим се 

тај прах наносио на гранитне плоче, те активизирала његова натпроводничка својства 

путем звука струна харфе. Огромни гранитни блокови су на тај начин премештани 

ваздухом, а камене стене расецане као маслац. Слични експерименти са златом вршени 

су у специјалној лабораторији ОГПУ-НКВД СССР у периоду 1933-1935. године под 

руководством друга Савељева. Као резултат вршених опита из злата је извучен 

катализатор, помоћу којег је деловано на растопљене метале, услед чега се догађала 

својеврсна трансмутација. Додавањем тог катализатора у олово или бакар, оба 

вештаства су се претварала у метале по карактеристикама сличне злату. Додавање 

прашка добијеног од злата на високим температурама у храну продужавало је живот 

вођама Анунака за сто година (8. тисућлеће пре наше ере), што следи из истраживања 

совјетских и америчких научника74. 

Од совјетске експедиције 1939. године получена грађа на Тибету (умножена из 

старих тибетанских манускрипта) сведочи о томе да су немачки научници у научном 

бделу 55 поседовали сличну информацију, засновану на одгонетању записа из древних 

тибетанских манускрипата75. На тај начин изворност немачких карата за пролажење 

подводних коридора не изазива сумњу, будући да су околности повезане с изучавањем 

те области од немачких научника и служби 55 убедљиве и потврђене присутном у 

органима НКВД грађом из 1938-1940. године. 

Органи контраобавештајне службе „Смерш“ током проучавања архива Врховне 

команде Вермахта у граду Пирна под Дрезденом септембра 1945. године проналазе 

тајни подсетник пуковника Вермахта Вилхелма Волфа с текстом Хитлерове заповести 

бр. 8 од 10. јануара 1940. године о бирању кандидата из војске за освајање нових 

немачких територија у областима Антарктика. У заповести се говори о томе да су 

заједничка истраживања научника, морнара и подморничара омогућила откривање за 

Немачку безграничне територије, скривене под ледом Антарктика, због чега се 

прописивало да се изврши одабир добровољних кандидата за слање на Антарктик. 

Одговарајућа смерница бр. 88 од 20. јануара 1940. године утврђује редослед одабира 

добровољаца у јединицама Вермахта, Луфтвафеа, РМ и 55. У смерници је убележено 

да се „транспорт људи врши фиреровим посебним конвојем једном у три месеца“. 

Првобитна колонија насељеника, како из текста смернице следи, треба да буде 

образована 1940. године и да броји 5.000 људи. У месечном року прописано је да се 

одабере 2.000 кандидата, одлично телесно развијених, раста не нижег од 178 цм итсл. 

Заповест рајхсфирера 55 од 27. маја 1940. бр. 330 поједностављује ток одабира 

добровољаца због тога што многи војници не желе заувек да напусте своју родбину и 

најмилије у Немачкој. Уз подсетник је приложена фото-документација76. 
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Уиравни службеници коншраобавешшајне службе Смерш 

Из саопштења начелника ГОУ Генералштаба РСЦА77 од 5. септембра 1945. 

године78 произилази да се јуна 1945. године подморница немачких ВПС бр. У-530 из 

фиреровог посебног конвоја предала аргентинским војним властима, а 17. јуна друга 

подморница бр. У-977, која се враћала са Јужног пола, била откривена од америчке 

војне ескадре, загнана у ушће реке Рио Пегро, после чега се посада подводне лађе 

предала америчким ВПС. Како следи из саопштења, капетани подморница у периоду 

од 1944. до маја 1945. године су остварили четрнаестак продора, превезли на 

Антарктик око 260 путника и тисуће сандука тајног товара, који је током путовања 

чуван од лица између путника. Њима је познато да је у конвоју било свега око 350 

подморница. Постојале су две мисије: они што су пловили к Антарктику и пребацивали 

људе, товар и друге подморнице без бројева за распознавање, и мисија „за спасавање“ 

подморнице које су зароњавале под ледени покров с путницима и товаром. На тај 

начин по нашим подацима из Немачке беху евакуисани виђени немачки научници с 

њиховим породицама и „најбољи представници нације“. Капетан подморнице У-530 

Ото Вермут саопштио је да је он последњи пут предао личне ствари Адолфа Хитлера и 

150 сандука са драгоценостима, које су пратили људи у маскама. По другим подацима, 

у подводној лађи У-977 налазио се Адолф Хитлер, пошто је на путу кретања к 

Антарктику 4. маја 1945. године У-977 потопила бразилску крстарицу „Бахија“ 

(погинуло око 400 људи), а 5. маја потопљене су још три војне лађе две лађе бразилске 

обалске страже и једна британска (погинуло око 600 људи). 

Како следи из реферата начелника 1. управе НКГБ друга Фитина (по линији ,,А“) 

сва недалека од Антарктика острва у периоду од 1944. до маја 1945. беху насељена 

немачким колонистима, а гувернер Јужних оркнијских острва од новембра 1944. је 

Фриц Бартелс бригаденфирер 88. На Малвинским острвима скривено је распоређен 

гарнизон немачких ВПС, на чијем располагању се налази неколико подморница, 

скривених под планинским масивом у затону у области града Порт Стенли.79 

Меркулов 

Може се замислити какву је реакцију изазвао Меркуловљев извештај код највишег 
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руководства СССР. Предузимају се свеобухватне мере за установљавање идентитета 

лешева нађених у близини Хитлеровог бункера. Поново се спроводе судско-

медицинска испитивања. Укључују се најбоље медицинске установе и стручњаци, 

врше се опити пресађивања зуба и замене вилица мртвацима, спаљивања лешева с 

покушајем накнадног препознавања. Навешћу једну одлуку В. Меркулова: „Хитно! 

Друже Денисове, пођите на Вагањковско гробље и проучавајте како горе и угљенишу 

се лешеви људи, те да ли их се може идентификовати по нагорелом лицу. 

Експериментишите мало“. Сви који су са подвалом упознати природно се надају да то 

није тако, да је Хитлер мртав. О томе је обавештено читаво човечанство. Врше се нова 

саслушавања очевидаца фирерове „смрти“. Поредим потписе народног комесара 

Државне безбедности СССР В. Меркулова и начелника Главне управе 

контраобавештајне службе „СмернГ В. Абакумова на извештајима о проналажењу 

лешева Адолфа Хитлера и Еве Браун са каснијим, на извештајима о подмени лешева. 

На почетку маја 1945. они су китњасти, развучени, као на пример: 

 
Всеволд Николајевич Меркулов 

У складу са захтевом, упућујем копије акта судско-медицинског испитивања од 8. 
маја 1945. и закључак комисије од 10. маја 1945. на 4 листа претпостављеног трупа 
бившег рајхсканцелара Немачке Адолфа Хитлера. 
В. Абакумов 

Али већ 3. јуна те исте 1945. лични потписи тих истих лица добијају снужден 

изглед. Хитлер и његова дружина су насанкали једну од најбољих тајних служби света. 

Има се због чега снуждити. Сав огроман посао државне безбедности, обављен за 

ратних година у раскринкавању и уништавању непријатељске агентуре, разоткривању 

издајника и кукавица, убацивању сопствених агената у непријатељску позадину, помоћ 

партизанима, подржавање истрајности војних јединица у борби, лична храброст 

официра и војника државне безбедности и штошта друго мачку о реп. Хитлер је 

побегао. 

 

НАЋИ ФИРЕРА ПО СВАКУ ЦЕНУ 

Дакле, фашистичка Немачка је разгромљена, преживели чланови вишег 

руководства рајха заробљени од савезника, испред је Нирнбершки суд. Објављено је о 

самоубиству Хитлера, Гебелса и низа других виђених нациста. Неизвесна је Борманова 

судбина. У Кремљу се 24. маја 1945. одржава свечани пријем поводом Победе. На 

телеграму, којим је саопштено о самоубиству Адолфа Хитлера и Еве Браун, Стаљинова 

белешка: „Долијао је, подлац“. Лобање обоје самоубица наређено је доставити у 

Москву и изложити на свеопшти увид у Музеју Оружаних снага. И одједном, 

испочетка опрезни, сумњичави извештаји о подмени лешева Хитлера и Браунове, о 

могућем бекству фирера. Лако је схватити Стаљиново стање: кап жучи у чаши меда. 



 

 

Долазе информације о посебном конвоју фирера и о задржавању посада подморница из 

конвоја од савезника. Од стране совјетског руководства следе оштра наређења да се 

разјасни шта се десило с Хитлером. Горе смо навели извештај о озбиљним 

медицинским прегледима остатака пронађених у близини бункера, поновној истрази 

околности замене трупова. Закључци нису утешни: Хитлер је побегао. Притом је бежао 

кроз зону дејстава трупа савезника, другог пута за њега није било. Да ли случајно? 

Свакако се предузимају све мере у потрази и хватању злочинца бр. 1. Иначе ће Велика 

Победа совјетског народа бити помрачена сенком мистичке нерањивости Хитлера, уз 

то ће се још појавити као тајни символ обнове нацизма. И, наравно, Стаљина је морала 

узрујавати тајна Агарте, Нове Швабије, утолико пре што је Хитлер могао тамо утећи.  

 
Судски процеси на Нирнбершком суду 
Како ће се понети „савезничићи“ у таквој ситуацији? Засад не журе да повере 

информацију о саслушањима посада задржаних подморница посебног конвоја и 

совјетским стручњацима не дају приступ заплењеној грађи по датом питању. А и 

уопште, нису ли они организовали Хитлерово бекство? Читав рат савезници, Енглези 

пре свега, одбијали су да било шта саопште Русима о циљу „посете“ Британским 

острвима једног од вођа фашистичке Немачке Р. Хеса. Може се претпоставити да је 

одмах после слома нацизма тема Агарте и Антарктика излазила у први план 

предомишљања и брига уског круга највишег руководства СССР. Ако је раније, почев 

од 1938, обавештајна информација о унутрашњој шупљини Земље носила апстрактни, 

умногоме мистични, мало вероватан призвук, то су последњи извештаји „Смерш-а“ и 

обавештајне службе већ стварност и, могуће, нове претње безбедности совјетске 

државе.  

Но, дајмо поново реч документима. 

Строго поверљиво 
28. јуна 1945. Године 
Народни комесаријат државпе безбедности СССР 

Другу В. Н. Меркулову 

Извештавам да су 11. јуна 1945. године сарадници контраобавештајне службе 
„Смерш“ 79. стрељачког корпуса у здању штаба РМ Немачке на адреси: Берлин, 
Тиргартен, Тирпитцуфер 38-42, у службеној просторији пронашли „карте пролажења 



 

 

морских дубина“ с ознаком: „само за капетане подморница А класе фиреровоГ 
зондерконвоја“ у количини од 38 комада под серијским бројем „44“ бр. од 0188 до 
0199, од бр. 0228 до 0239, од бр. 0446 до 0456, бр. 0555, 0870, 1489. 

Како следи из превода текста уз упутство на карти, реч је о пролажењу подводних 
коридора за улазак у „Агарту“ под ледом Антарктика. 

На свакој од карата у Графиконима су бројкама и знацима, који захтевају 
дешифровање од стручњака у области астрономије и навтације, означени разни 
кључеви, требало би претпоставити, коришћени у зависности од доба Године и 
положаја Месеца. 

Карте су одштампане у 1.500 примерака у концлогору Дахау на 17 км од Минхена у 
„зондерлабораторији“ јануара 1944. Године, што сведочи о изузетној тајности 
информација на картама и томе да су сва лица која су учествовала у њиховој изради 
уништена. 

Прилог: карте, превод на 38 листова 
Абакумов 

Стр. поверљиво 
Народни комесаријат државне безбедности Народном комесару ратне 

морнарице СССР адмиралу Кузњецову Н. Г. 

Шаљем 10 примерака немачких и одводних караша серије 
  

„44“, бр. 0228-0232; 0451-0455, пронађене од сарадника контраобавештајне службе 
„Смерш“ 79. стрељачког корпуса у штабу команде РМ Немачке, ради организовања 
планираног рада и разраде предлога. 

Молим да се рад организује у сарадњи и под контролом начелника управе 
контраобавештајне службе „Смерш“ НКРМ друга Гладкова. 

Народни комесар за државну безбедност СССР 
Меркулов 

Стр. Поверљиво 
Начелнику Главне управе контраобавештајне службе „Смерш“ другу Абакумову 

В. С. 

Молим да се најхитније да упутство за задржавање и спровођење у Москву 
команданата: 

-21. подводне флотиле РМ Немачке Гервика Солмана 
33. подводне флотиле РМ Немачке Гинтера Кункеа 
Указана лица су непосредни учесници операције транспортовања грађанских и 

војних лица немачког Рајха на Антарктик и у јужноамеричке земље. 
Сарадници управе контраобавештајне службе „Смериг који учествују у задржавању 

указаних ратних злочинаца биће предложени за државне награде СССР, додељивање 
ванредних звања. 

Народни комесар за државну безбедност Савеза ССР 
Меркулов 
6. 09. 1945. 

Начелнику главне управе контраобавештајне службе „Смерш“, другу Абакумову 

В. С. 

Молим да се оперативци контраобавештајне службе „Смерш“ усмере у совјетске 
окупационе зоне у Европи са циљем тражења (добијања) било какве оперативно-
техничке информације која се тиче деловања немачке подморничке флоте и 
„фиреровог посебног конвоја“ у транспортовању људи и драгоцености у 



 

 

јужноамеричке земље и на Антарктик. 
Предузмите мере за хапшење и спровођење у Москву важних сведока и 

непосредних очевидаца, других учесника сличних операција, кадрих да пруже јасна и 
подробна обавештења у овој области. 

Народни комесар за државну безбедност Савеза ССР 
Меркулов 

Стр. поверљиво 
Начелнику Главне обавештајне управе Генералштаба 

Генерал-поручнику Кузњецову Ф. Ф. 

Август 1945. Године. 
Молим да се особље ГОУ Генералштаба усмери у циљу тражења (добијања) какве 

Год оперативно-техничке информације, пре свега у совјетским окупираним зонама у 
Европи и у јужноамеричким земљама, о деловању немачке подморничке флоте и 
„посебног конвоја“ у транспортовању људи и драгоцености у јужноамеричке земље и 
на Антарктик. 

Прилог: примерак немачке подводне карте, пронађене у штабу РМ Немачке из 
серије „44“„0456“. 
Народни комесар државне безбедности СССР 
Меркулов 

СтроГо поверљиво 
Народни комесаријат за државну безбедност СССР 

Другу В. Н. Меркулову 

Уз наше изл. бр. 2096 од 05. септембра 1945. утачњавам следеће ставове: 
Гервик Солман, 1. септембра 1915. Године рођења, родом из Града Позен. На 

служби у РМ од 1935. Године, учествовао у походима на подморницама: У-17 (4 
патроле по 123 дана), У-56 (1 патрола 56 дана). Именован за командира 21. флотиле 
септембра 1944. Године. 



 

 

Гинтер Кунке, 7. септембра 1912. Тодине рођења, родом из Хановера. На служби у 
РМод 1931. Т., септембра 1940. Тодине одликован витешким крстом. Служио на 
крстарици „Адмирал Шир“. Учествовао у борбеним походима на подморницама: У-28 (6 
патрола 233 дана), У-125 (2 патроле 98 дана), У-858 (1 патрола 48 дана). Од јануара 
1942. Тодине командант 10. флотиле. Од октобра 1944. Тодине командант 33. 
флотиле. 
Нач. Тлавне обавештајне управе Генералштаба 

Генерал-поручник Кузњецов 
Строго поверљиво 
Комунистичка партија (бољшевика) 

ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ 
Записник са седнице Политбироа ЦК од 1. октобра 1945. 
Политбиро ЦК изражава крајњу забринутост таквим околностима да се Адолф 

Хитлер и његови најближи саборци могу скривати у јужноамеричким земљама. 
Совјетски обавештајни органи морају акпшвизирати рад на установљавању места 

на коме се налазе, а посебно бивши рајхсканцелар Немачке Адолф Хитлер, пошто 
никаква сведочанства о његовој смрти до овог часа нису представљена. 

О урађеном послу и одговарајућим предлозима известити ЦК до 19. децембра 1945. 
Тодине. 
СЕКРЕТАР ЦК Посл. 8 примерака 

Горе наведени документ, потписан од Стаљина, свеконачно указује на потпуну 

убеђеност највишег совјетског руководства у то да је Хитлер побегао. Остала је нада да 

ће га пресрести у Јужној Америци, куда су се устремили многи виђени нацисти и где 

беху благовремено створени услови за њихово легализовање, боравак, те развијање 

национал-фашистичке делатности у случају пораза Немачке. Тамо је, кад је пораз 

постао очигледним, почело отпремање великих средстава у виду злата, драгоцености, 

уметничких дела. Али чак и на почетку рата, у складу с изградњом Нове Швабије, у 

Јужној Америци су такође стваране инфраструктура и насеобине у сврху подршке 

немачког подземног пројекта. Осим тога, текло је насељавање Антарктиди оближњих 

територија Немцима. 

Упоредо с искањем Хитлерових трагова у Јужној Америци, настављен је рад на 

проналажењу информација о фиреровом посебном конвоју и његовој делатности. 

Строго поверљиво 
28. септембра 1945. Тодине 
Народном комесармјату за државну безбедност СССР другу В. Н. Меркулову 

Извештавам да су се командант 21. подводне флотиле Гервт Колман и командант 
33. подводне флотиле Гинтер Кунке који вас занимају предали британској РМ. 

У датом тренутку с представницима команде војнообавештајне службе британских 
војно-поморских снага решава се питање разговора наших сарадника с Колманом и 
Кункеом о питањима која нас интересују. 

Сарадници контраобавештајне службе „Смерш“ су 22. септембра 1945. године 
задржали ађутанта командујућеТ 21. подводне флоте, поручника Вернер-Брауна. На 
претходном саслушању он је изјавио да располаже информацијом о операцијама 
подводне флоте ВПС Немачке на Анпларктику. У вези с тим, 25. септембра 1945. 
Тодине је спроведен у Москву вама на располагање. Аоакумов 

 
Поручник бојног брода Вернер-Браун је у насталој ситуацији дао предност сарадњи са 

совјетским службама. Ту је, очито, чучала љутња на свог претпостављеног, команданта 

21. флотиле, који је прешао Енглезима и оставио свог верног ађутанта. Енглезима је, 



 

 

дабоме, запала повећа ловина: два команданта флотила и низ штапских официра, а 

Американци су прилично лако склонили на сарадњу посаде подморница посебног 

конвоја, очевидно такође увређене што су их газде оставиле и скриле се у подледном 

царству. Но, и ађутант команданта флотиле је за „Смерш“ РМ СССР постао успех. У 

најмању руку, он је могао дешифровати карте. Не без његове помоћи, совјетска 

команда поче прешно спремати операцију за проучавање загонетне земље по имену 

„Нова Швабија“. 

 
18. X 1945. 
Народном комесару држаене безбедности Савеза ССР 

другу В. Н. Меркулову 

У складу с планом који сам утврдио, извиђачки конвој у саставу од три подморнице 
типа „К“, серије XIV, бр. К-56, К-53, К-51 у периоду од 25-Х-1945. до 10-Х1-1945. године 
извршиће извиђање у тачкама с координатама (68 ст. 0 мин. 0 сек. јужне ширине и 1 
ст. 0 мин. 0 сек. ист. дужине). 

Молим да се у року до 20-Х-1945. године определите са саставом пратећих 
официра НКГБ Савеза ССР (три чов.), сагласно постојећем договору. 
Народни комесар РМ СССР адмирал Н. Кузњецов 

Народном комесару РМ СССР адмиралу Н. Г. Кузњецоеу 

Новембар 1945. 
Сатасно договору молим да дате упутства за укључивање у састав извиђачког 

конвоја који ће се отправити ка обалама Антарктика тројице радника органа „Смерш“ и 
НКГБ СССР 

Капетана Лаврентјева В. А. 
Мајора Осипкина Н. С. 
Мајора Дронова К. Л. 

Народни комесар државне безбедности СССР 
Меркулов 

Командири подморница и оперативци „Смерша“ почињу проучавати необичну за 

себе маршруту. Поручник Вернер-Браун указује помоћ у дешифровању маршруте, 

одговарајућих кодова, даје вредне савете искусним совјетским морнарима. На 

подморнице монтирају торпеда последње модификације, дубинске бомбе, намештају 

савремену навигациону апаратуру. У посаде бирају најискусније морнаре, телесно 

снажне. Врше обуку и наставу у борби за издржљивост подморница, о карактеру 

задатка чије извршавање им предстоји, ништа конкретно не говоре. Специјални 



 

 

борбени задатак и то је све. Мање-више потпуно о походу зна уски круг командног 

састава. И засад кришом од личног састава, изучавају карте и упутства, заплењена од 

Немаца. 

Карта пролажења морских дубина 
Користити је само приликом маневара! 
Упутство за пролажење простора 

и коридора за улазак у Атрту. 

Понирање у тачки с координатама: строГо пресецање 68 степени северне ширине и 
1 степен. источне дужине на дубину од 400 метара. 

Строго пратити упутства. 
Понирање. Од тачке понирања с нагибом удесно на 16 степени, прамчани Гприм. 

Уто налиба 5 степени. Задана дубина 500 метара. 
Изроњавање. Баласт крменим тримом, угао подизања 23 степена. Удесно за 22 

степена 190 метара навише. Растојање 75,5 морских миља. 
Сложени маневар понирање. Крмени трим, угао нагиба 15 степени до дубине 240 

метара, одстојање 60 морских миља, даље с нахибом улево за 20 степени продужити 
понирање до 310 метара ради уласка у коридор... 

Изроњавање крмени трим, угао подизања 45 степени до испливавања на површину 
Агарте. Растојање 70 морских миља. 

Покрет у Агарту. Пуном снагом. 
Упутства из пакета бр. 3 отворити тек на уласку у Агарту. 
Пажња! Приликом пролажења пута на површини унутар гротла могућа је појава 

како ваздушних, тако и подводних објеката. Забрањено је гађати те објекте. 
Приближно трајање путовања 8 дана. 
По повратку из похода предати карту тајном одсеку. У случају опасности најпре њу 

уништити. 
Одштампано у нарочитој лабораторији концлогора Дахау, јануар 1944. Године. 

Штамбиљ „представник команде“ капетан РМ Колмајер (потпис). На белинама и испод 
карте има допунских забележака, направљених ручно. Уз карту и упутства прилагана 
је схема кретања подморнице. 

Посаде најбољих совјетских подморница, прославивши Победу и надајући се 

мирном и спокојном животу, одједном добијају нову борбену задаћу, какву им у 

биткама на мору још није падало у део да решавају. Представимо себи осећања 

командира, а затим и посада, добивших наређење да обаве неку тајанствену мисију, 

изврше дуг прелазак до Антарктика, зароне под његов ледени покров, у току 8 дана 

савладају 1500 морских миља у унутрашњој шупљини Земље, обаве извиђање Нове 

Швабије, за коју никада нису чули и, по могућности, ухвате и доставе Хитлера у 

Совјетски Савез. Човеку да се у глави заврти. Мислим да чак ни стари морски вукови 

међу подморничарима до дан-данас не могу поверовати у ту мистику. Јер, и пре рата, и 

данас у школама и на свеучилиштима, војно-поморским школама и академијама, састав 

планете Земље се предаје сасвим другачије. А и веру не само у мистику, него и у Бога у 

СССР су порицали, свуда су господарили материјализам и руководећа улога ВКП(б). 

Пробај само да посумњаш у одсуство Бога или других ванземаљских сила, па иш из 

комсомола, збогом каријеро и лепа будућности: записаће те у преостатке капитализма, 

у изопштенике совјетског друштва. И одједном заповест: извршити борбени задатак да 

би се доказала присутност мистичних сила, оповргнути географију и геологију Земље, 

дићи из мртвих Хитлера који је пресудио себи. Старешинама издају необичне 

пељарске карте, чије проучавање опет доводи до неверице. Посмотримо пажљиво те 

карте и упутство за њихову примену. Обратимо пажњу на необичну дубину понирања 



 

 

од 400-500 м (400 метара је радна дубина савремених подморница), обележја и 

сложеност маневрисања, могућну појаву ваздушних и подводних објеката испод 

Антарктика. 

Има у немачким картама и таквих упутстава, каква је веома сложено појмити 

нормалном човеку: „Кретање површином гротла с нагибом од 8 степени удесно, 

растојање 286 морских миља“. Где на планети постоји гротло дужине 286 морских 

миља? Али ни то још није све. Након савлађивања 286 морских миља на површини 

следи: „Сложени маневар! Понирање. Прамчани трим, угао накретања 13 степени до 

дубине од 240 метара, растојање 60 морских миља“. Даље је још 70 миља, плус 43, 

плус још 70. затим изроњавање на површину Агарте (тако је у тексту Л. И.) и „пуном 

снагом. Кретање право до видљивости јутарњег раевита. Промена магнетних полова. 

На комешање стрелица компаса и уређаја не обраћати пажњу“. У дну карте 

прибелешка: „Пажња! Приликом пролажења 1. деоницом, на постране звуке и сигнале 

(крекет) пажњу не обраћати“. А даље још једном: „При пролажењу пута на површини 

унутар гротла, могућно је појављивање како ваздушних, тако и подводних објеката. 

Забрањено је гађати ове објекте“. Улаз у Агарту на карти је извучен црвеном линијом. 

Још једном се замислимо над овом „чудном“ информацијом. Ко и с помоћу каквих 

средстава је обележавао ове маршруте у „Колевку човечанства“, ко је израчунавао те 

дубине, нагибе, тримове? Из древних извора, митова и легенди ми знамо за 

ваздухоплове, наслушали смо се о „летећим тањирима“, о употреби у старини оружја 

налик на нуклеарно, ласерско, зрачно. Али о подморницама нема ама баш ничега, 

уколико ту не рачунамо занимљиви фантастични роман Жила Верна с његовим 

„Наутилусом“ и капетаном Немом, којим смо се заносили у детињству. 

Новембра 1945. године одред совјетских подморница испловио је на необичан 

задатак. Али совјетским морнарима не би суђено да изврше необични борбени подвиг. 

Већи део пута подморнице се кретаху у површинском стању. Међутим, при 

зароњавању прве од њих у задатом рејону (68. степен јужне ширине), одмах је уследио 

напад десетине „летећих тањира“, којима је било немогуће супротставити се 

торпедним наоружањем. Улаз у Агарту и Хитлер који се тамо налазио поуздано су 

чувани. Нејасно је само од кога. 

Следио је разочаравајући извештај у ЦК и врховном команданту о неизвршењу 

борбеног задатка партије и совјетске владе. Али, какво је тек било изненађење 

помораца из посада подморница кад их нападоше непојмљиви објекти с којима се, 

прошавши читав рат, никада раније нису сусретали. По повратку је од свих чланова 

посада и лица укључених у организовање похода узета писмена обавеза о 

неразглашавању државне тајне до краја живота. Због тога не помињемо никаква имена. 

Централни комитет комунистичке партије (бољшевика) 

Извештавам: 
У обавештајне сврхе је новембра-децембра ове године у области Земље краљице 

Мод по заповести Наркома РМ отправљено 3 подводне крстарице типа „К“, серије XIV 
бр. К-56, К-53 и К-51 с немачким подводним картама-водичима. При зароњавању 
подводне крстарице К-56 у тачки с координатама које одговарају координатама у карти 
5р. 0029 у строТом пресеку по координатама 68 степени 0 мин. 0 сек. јужне ширине и 1 
степен 0 мин. 0 сек. источне дужине, приликом понирања на 100 метара акустички 
прибори су око крстарице забележили померање десетак непознатих циљева, који су 
мењали путању кретања брзином од 66 чворова, што троструко премашује (!) брзину 
пловљења крстарице у површинском стању (при брзини од 10 чворова под водом). С 
таквом појавом совјетски подморничари се први пут сусрећу. Имамо посла с 
непознатом подводном техником немачких ВИС. Напад на те објекте због нате промене 



 

 

путање није био могућ. За понављање операције неопходно је укључити одговарајуће 
снаге совјетске ратне морнарице и решити питање спровођења ратне операције у тим 
координатама с привлачењем војно-поморских снага савезничких држава. 
Меркулов 

Преостало је истражити резултате антарктичке делатности Немаца не у унутарњој 

шупљини Земље, већ на њеној површини, у нади да ће се пронаћи одговор на 

„унутрашње“ питање. 

Уследила је специјална операција ГОУ Генералштаба и контраобавештајне службе 

„Смерш“, током које у Тихом и Атлантском океану беху откривене многобројне 

немачке колоније. О томе је Меркулова извештавао начелник I управе НКГБ Фитин: 

25. октобра 1945. 
Народном комесару државне безбедности СССР 

другу В. Н. Меркулову 

О немачким колонијама на острвима у Тихом и Атлантском океану. 
Из саопштења заграничне агентуре која ради по линији „А“ произилази да су сва 

Антарктику најближа острва у Тихом и Атлантском океану пренасељена Немцима. 
Установљено је да је у лучком Траду Иорт Стенлију на Фолкандским (Малвинским) 
острвима распоређен Гарнизон војно-поморских снага немачке РМ, замаскиран у 
брдима и скривен од очију основног дела становништва острва. У саставу ТОГ 

Гарнизона има неколико подморница које се налазе у затону планинскоГ масива у 
области Градова Порт Стенли и Дарвин. Бројност Гарнизона износи око хиљаде људи. 

Немачким становништвом пренасељен је западни део острва. По причама мештана, 
Немци су на острва дошли крајем 1944, почетком 1945. Године и подижу куће и села, а 
месташце у области Града Порт Хауард је преименовано у „Бергенсфорд“ („брдско 
село“), у коме живи око 500 немачких породица. 
 На острвима Јужна Георгија живи око 100 породица, придошлих почетком 
1945. Године. На острву постоји скривени Гарнизон немачке РМ. 
Осшрва Јужне Џорџије 

Око 20 немачких породица живи на Јужним Сендвичким острвима, а Гувернер 
Јужних оркнијских острва је од новембра 1944. године доктор Фриц Бартелс крупни 
партијски функционер Националсоцијалистичке немачке радничке партије, 
бртаденфирер СА, по образовању лекар. 

Немачке колоније такође постоје на Васкршњем острву, Тахитију и краљевини Тота 
у Тихом океану. Краљевину Тота чини 160 острва, од којих се већина сматра 
ненастањеним. Војни министар краљевине Тота врши лично покровитељство 
немачким колонијама. 

По непровереним подацима, на острву Еуа, на подручју села Хоума постоји 
скривени Гарнизон немачке РМ, који на располагању има једну подморницу, скривену 
у брдима. 
Начелник 1. управе НКГБ СССР 
Фитин 

Кроз неколико дана стигло је ново саопштење совјетске обавештајне службе: 

У датом тренутку на територијама јужнијим од 60° јужне ширине је на снази 
Конвенција о Антарктику, која странама забрањује све радове и деловања осим 
научно-истраживачких. На територији Нове Швабије (Земља краљице Мод) ипак ради 
немачка станица „Нојмајер 111“. 

Ове представке совјетске обавештајне службе сведоче о томе да хитлеровци не 

само да су освајали унутрашњу дупљу Земље као уточиште у случају пропасти 



 

 

пустоловине фирера-десетара, него се и удомаћиваху на блиским Антарктику 

територијама на површини планете. Зашто? Хтели су преселити сав немачки народ 

ближе „Колевци човечанства“ или створити инфраструктуру за заштиту подземне Нове 

Швабије? Одговоре засад не налазимо. У саслушањима главних нациста на 

Нирнбершком суду савезници су ово питање смотрено заобилазили. Као што не 

налазимо ни питања о Хитлеровом бекству. И уопште у раду суда и у систему чувања 

главних ратних злочинаца има много чудноватости. Због нечег „не сачуваше“ баш оне 

главаре Трећег рајха који могаху открити многе тајне, међу њима и тајне Антарктика: 

X. Химлера, X. Геринга. Не пронађоше М. Бормана, који је „пратио“ Хитлера у Нову 

Швабију, не спречише „самоубиство“ Р. Хеса у затвору Шпандау. Тешко да су све то 

кобне случајности. 

Шта је, дакле, постајало главним правцем деловања немачког руководства 1944-

1945. када је исход рата већ био очевидан? На фронтовима Другог светског рата у 

самртном грчу борили су се Вермахт, Кригсмарине и Луфтвафе. Хитлер је махнитао, 

захтевајући борбу до последњег Немца, мобилисао је у рат читаво становништво 

Немачке, чак школарце и старце, а кришом се одвијао напети рад на организовању 

бекства немачке врхушке у скровиште под ледом Антарктика и пресељавању немачке 

елите на територије близу Јужног Земљиног пола. Пораст бројности подморница у 

фиреровом посебном конвоју до 350 јединица, упошљавање транспортних надводних 

бродова за уређивање копненог дела територије „Нове Швабије“ озбиљно слабљаше 

војно-поморске снаге Немачке. Па и уопште, до 1944. настављање рата за Немачку је 

губило сваки смисао и постајаше самоубиством немачког етноса, што су у пуној мери 

увидела висока војна лица, организовавши покушај уклањања фирера. Но, изгледа како 

војна дејства последње етапе светског рата за Хитлера имађаху савршено други 

смисао. Гебелсовска пропаганда о фиреровом поседовању „оружја за одмазду“ била је 

тек информативна „патка“, која је тежила циљу да подржи дух отпора. Никаквог 

„оружја за одмазду“ Хитлер није имао, он и његови помоћници беху преценили 

податке добијене од Бљумкина и од лама, будући да ти подаци ни издалека не беху 

потпуни, а и древне цивилизације, које су створиле то оружје, налажаху се на савршено 

другој, вишој разини знања. У најмању руку, пред њима није стајало питање шта је 

првобитно, материја или свест. Они су јасно знали: првотна је енергија у свим њеним 

пројавама, и то знање су користили у пуној мери, примењујући сасвим неземаљске 

технологије. Можда, и вероватније од свега је да се Тибет осигуравао од људске 

грамзивости и нечовечности, па је преко Бљумкина протурио само пробни балон, 

предавши тек непотпуне податке, и не више од тога. Човечанство у лицу немачких 

нациста је загризло мамац и у пуној мери оспољило своју „човечанску“ бит. После чега 

знања старих народа за „најцивилизованији“ део човечанства Запад беху затворена. А 

совјетски људи, одржавши се пред првом навалом нациста, можда су получили некакво 

духовно-енергетско напајање, команда оружаних снага и Ј. В. Стаљин лично беху 

поткрепљени интелектуалним потенцијалом. Посебно се то осећаше у расту војводске 

вештине Г. К. Жукова, А. М. Васиљевског, К. К. Рокосовског, И. Д. Черњаховског. Сви 

они се, узгред, нису баш разметали својим комунистичким убеђењима, већ, како 

причају очевици, пре одговорних операција призиваху Господа. О Ј. В. Стаљину, 

његовом односу према Цркви, његовим ноћним посетама и молитвама у храмовима на 

територији Кремља, речено је у претходној глави. 



 

 

АМЕРИКАНЦИ ИДУ НА АНТАРКТИК 

 

Темељно проучивши од Немаца заплењену грађу, повезану са деловањем Немачке 

на Антарктику и помњиво саслушавши све заробљене учеснике и организаторе 

експедиција к Антарктику, Американци су у условима строге тајности почели 

спремати своју „експедицију“ за тајнама Аненербе. Совјетски поморци и тајне службе, 

по нашим сазнањима, нису Американцима предочили никакве податке о сопственом 

опиту на Антарктику, а ни ови се нама нису званично обраћали: захуктавао се „хладни 

рат“. „Експедицију“ је, наравно, повео познати истраживач и предратни немачки 

консултант, контраадмирал Ричард Берд. Операцији је дат назив (Американци су 

уопште љубитељи смишљања егзотичних назива за сваки практични подухват) „Висок 

скок“ (Ш§ћ Јишр), и замаскирана је као научно-истраживачка експедиција. Зарад 

„науке“ су упослили носач авиона, 12 других надводних војних бродова океанске зоне 

деловања, једну подморницу, 25 борбених авиона. Личног састава преко четири тисуће 

људи с полугодишњим залихама хране. Моћна војно-поморска ескадра за дуготрајно 

самостално деловање. На носачу авиона су се такође налазили представници 

британских тајних служби и географи-истраживачи. 18. јануара 1947. године ескадра је 

кренула у поход. Стигавши у област Земље краљице Мод, експедиција започе 

облетање земљишта и фотографисање објеката, успевши да направи 50.000 ваздушних 

снимака. Адмирал Р. Берд је лично узлетао у извиђање. Подморница под заштитом 

бродова за осигурање је покушала да се у подводном стању приближи улазу у Агарту. 

Али ескадра изненада би нападнута од немачке авијације и „летећих дискова“ (тако 

писаше Р. Берд у својим извештајима) који су израњали из дубине океана. Започео је 

расап, зато што ловци за заштиту, са базом на носачу авиона, не могаху да се 

супротставе летилицама непознатог противника. Лични састав је изложен дејству 

непознате „атмосферске“ појаве, која је за собом повукла психичка растројства, све до 

помућења свести. Потопљено је два разарача, озбиљно је оштећен носач авиона, 

уништено је неколико авиона. Губици у личном саставу испали су најтежи погинуло је 

око 400 људи. Из Вашингтона стиже наредба о повлачењу из борбе и повратку у базу. 

Природно, никакви подаци о резултатима „научно-истраживачке“ експедиције на 

обалама Антарктика у штампи се нису појавили. Предност је дата забораву, с 

узимањем (и ту смо ми и Американци исти, што је суштински у реду) од свих учесника 

писмене обавезе о неразглашавању. Но, радознала новинарска публика радила је свој 

посао стручно, па ускоро процуреше неке појединости операције „Висок скок“. Пошто 

аутор више нема документарних чињеница о о тој операцији ратне морнарице САД, 

даћемо реч уопштеној новинарској грађи. 

 
Вођа експедиције контраадмирал Ричард Берд 

„После годину дана лист „Бризант“, који је излазио у Западној Европи, саопштава 

запањујуће појединости ове операције. У листу је наведен одломак извештаја 

руководиоца операције Р. Берда, који је он наводно поднео на тајној седници нарочите 



 

 

комисије што је испитивала оно што се догодило. „Неопходно је да САД предузму 

одбрамбене мере против ловаца противника, који полећу из поларних области тврдио 

је наводно адмирал. 

 У случају новог рата Америка може бити подвргнута нападу непријатеља који 

поседује способност прелетања с једног пола на други невероватном брзином!“ 

Већ после Бердове смрти, 1950-их година, у штампи се појавише позивања на неки 

адмиралов дневник. Како проистиче из записа, тобоже направљених од самог војног 

заповедника, у време операције на Антарктику авион, којим је он полетео у извиђање 

леденог континента, беху принудиле на приземљивање чудновате летилице „налик на 

британске војничке шлемове“. К изишлом из авиона Берду пришао је високи плавооки 

блондин, који је на рђавом енглеском језику пренео проглас америчкој влади са 

захтевом да се прекину нуклеарна испитивања. Показало се да је овај тајанствени 

незнанац представник насеобине коју су на Антарктику створили немачки нацисти. 

Касније су САД, ако је веровати гласинама, постигле договор са скривеним у 

подземним грађевинама бегунцима из сломљене Немачке: Немци ће упознавати 

Американце са својим напредним технологијама, а ови ће немачку колонију 

снабдевати са свиме што је неопходно“. 

Много је и других публикација, тв-емисија, успомена. Тетпко је судити где је 

истина, а где уметничка уобразиља. Тугом провејава једна околност: неколико година 

после те трагичне експедиције на Антарктик, контраадмирал у оставци Ричард Берд је 

знатижељним новинарима почео давати наговештаје о томе да пише мемоаре о 

антарктичкој епопеји. Ускоро је „потпуно случајно“ погинуо у саобраћајној несрећи. 

Антарктик строго чува своје тајне, а када ће их открити неизвесно је. Али више ни 

СССР, ни САД, ни Велика Британија нису предузимали покушаје продора у његова 

подземља. Уједно с тим, све три државе су на чудноват начин убрзале истраживања на 

површини Антарктика. Грађени су нарочити ледоломци, с огромним ризиком за људе 

су подизане поларне станице, одвожена је најсавременија опрема. У састав поларних 

експедиција укључиване су групе стручњака што раде засебно (с нарочитом опремом) 

од целе експедиције. Они резултате својих истраживања нису саопштавали вођи 

експедиције. Поларци су их сматрали људима с еполетама. На совјетским, америчким и 

британским поларним станицама разврстаним по Антарктику периодично се дешавају 

пожари на, рекло би се, потпуно незамислив начин. Цивилно особље их крадимице 

повезује са радом војних лица. Но, кад се већ чини да спаса нема и да ће људи остати 

сами на мразу од -60°, пожар се неочекивано гаси, а испадне да су резервни дизел-

генератори случајно нетакнути огњем.  

Такав је он, континент на Јужном полу планете Земље. 



 

 

ЕПИЛОГ 

 

Човечанство је ступило у XXI век, у треће тисућлеће после Рождества Христова, 

добросавесно преневши у њега све напасти и беде претходних векова. И креће се, како 

се аутору јавља, путањом што води ка погибли. Зато што не покушава схватити свет у 

коме живи, зато што живи за један историјски дан, не замишљајући се над 

сутрашњицом. Себичност, самозаљубљеност и материјално стицање постали су смисао 

некада „разумног“ човека. Па макар и тежио далеким световима и дубинама светског 

океана, то је најпре због добити или једноставно из радозналости. Државе чак и не 

покушавају да уместо сумануте трке у наоружању и погубних ратова уједине напоре у 

циљу колективне заштите од поплава, земљотреса, урагана и осталих напасти. Над тим 

да је то казна, или упозорење виших сила, ни наука ни религија се не замишљају, 

приписујући све природној стихији. Езотерија, окултна друштва, масонске ложе такође 

сањају о земаљским добрима, новцу и власти, а дата им знања окрећу и опет само у 

своју корист. Зато што је свет данас западоцентричан. Управо Запад задаје смернице 

кретања свету, а на самом Западу господари егоцентризам. Стандард живота, коме 

теже све државе, јесте амерички ниво потрошње. Не култура, образовање, наука, 

стваралаштво, него управо потрошња. Човек разумни се постепено превраћа у човека 

преживајућег и товећег се, у човека безумног. За нормалан начин живота сваком 

човеку је потребно 2 условне електричне енергије. Дакле, за савремено човечанство са 

бројношћу од 7 млрд људи неопходно је теравати, а данас се свим врстама горива 

(нафта, гас, угаљ, вода) производи тек нешто преко 2 теравата. Због тога борба за 

изворе енергије задобија жесток и непредвидив карактер, који прети новим светским 

ратом, пошто западно друштво, трошећи по човеку десетоструко више но сви остали, 

не само што не планира да потрошњу смањује, него је стално повећава. Повећавају у 

трци са западним светом потрошњу и земље Истока. А на планети је сачувано само два 

неосвојена извора угљоводоника и угља Арктик и Антарктик. Последњи је, како 

видесмо, херметички затворен климом, удаљеношћу и древним цивилизацијама. 

Посегли су за Арктиком, повећавајући ратни потенцијал и спремајући се на тучу до 

последњега. Истовремено, из грађе предате од тибетанских чаробњака Ј. Бљумкину 

излази како постоје друге, раније примењиване енергетске технологије. Па и руски 

физичари-материјалисти (академик Вељихов и др.) тврде да се у угљу, нафти, гасу и 

уранијуму-235 чува тек 13 посто енергије Земље, док је у уранијуму-238 и торијуму 

усредоточено преко 86 посто. Али за њено „вађење“ неопходни су други приступи и 

знања. Према томе, нужно је укључивати разум, а не спремати се за војну 

прерасподелу света. 

Нада у васкрсавање свести човечанства ипак остаје. И она уопште није повезана са 

Западом. Уздижу се у развитку цивилизације Истока, пре свега Кина и Индија, гради се 

нова цивилизација у Латинској Америци, покренули су се мозгови Русије. Односи 

снага у свету се не мењају у корист Запада. На Петроградском економском форуму (мај 

2014.) председник В. Путин је изјавио: „Једнополарни свет се није одржао“. Допунимо 

В. В. Путина: није се одржао западоцентрични светски поредак. Човечанство одбацује 

западне стандарде живота, њихове „вредности“, једнополни фашизам, насиље над 

природом и људима. Председник то рече одмах по повратку из Шангаја, после 

озбиљних разговора са председником НРК Сијем Ђинпингом и другим источним 

вођама. Изгледа да Исток узима судбину планете у своје руке, и то улива наду. Зато 

што је Исток колевка човечанства, мудрост, висока духовност и врело најдревнијих 

знања. То је колективна Шамбала, само исувише загађена Западом, а и сопственим 

„материјалистима“ из различитих калупа и разних историјских епоха. Исток, како се 

чини аутору, изнова стиче енергију духа, помножену са енергијом великог 



 

 

пространства. Истим путем се полако крећу Средња и Јужна Америка. Поврзмавши се 

у помрчини западног света, свој избор покушава да прави Русија. А то је нарочито 

енергетско поље силно и самобитно. Неједном се оно испољавало у најтежим 

околностима, неједном спасавало човечанство, Европу пре свега, од „цивилизованог“ 

Запада. Можда нам више, божанске силе изнова стављају у део спасилачку мисију. 

Зато што Запад нема вођу, духовног пастира. А нама, штоно кажу, није првина. Та 

извукли су Руси човечанство после Првог и Другог светског рата, започетих Западом. 

Боже дај. 

Аутор се на овај скромни рад одлучио само зато што се више не може чекати: човек 

неразумни стигао је у својој многостраној „делатности“ до критичне црте, иза које 

може уследити планетарна катастрофа. Док истовремено у сакралним знањима постоје 

одговори на све проблеме постављене пред светском заједницом, и за опстанак и за 

развитак. Стварајући живот на нашој планети, виши божански разум није могао да не 

створи све услове за суштаствовање и развој природе и човека. Али човек се није 

показао суштином каквом је замишљен од Створитеља. 

Раније помињани оријенталиста Алексеј Маслов, у свом необично занимљивом 

научно-езотеријском раду „Изгубљена цивилизација“ тврди: „Многе велике 

цивилизације древности су нестале. Али, оне су нам оставиле знаке своје мудрости. 

Нама је остало само учинити напор да их разумемо... И онда се оно „најнестварније“ 

испоставља као једино могуће“80. 

Надајмо се да ћемо учинити прави напор. 
 

                                            
80 Маслов А. А. Ушраченнал цивилизацил: в иоисках пошерлннто человечества, Ростов-на-Дону, Феникс, 2005. 


