Законоправило небеског човека

„КОДЕКС СОЛАРНОГ РЕДА”: КОСМОТВОРАЧКИ АФОРИЗАМ И ПУТОКАЗ ВРЛИНА

Законоправило небеског човека

Древно знање о „два човека” постоји у свим традицијама, у мистикама свих
регуларних религија, у езотеријским доктринама, као и у списима великих
посвећеника све до нашег времена. Један је „човек одозго”. Небески човек,
човек духа, господар сила и све твари, Адам Кадмон, чувар и посвећеник
светлости. Онај који је, након загонетног првобитног греха, „пао као човек, а
пробудио се као човечанство”. Други је „човек одоздо”. Земни човек, од земље
створен, из материје пробуђен, човек окован видљивим, заробљен чулима

Пише: Богдан Десница

Кодекс Соларног реда („Никола Пашић”, Београд, 2005, друго издање) најкраћа је,
најважнија и најбоље написана књига Драгоша Калајића. То није пребрза и
неопрезна изјава. Знамо вредности и хиперионске домете
Упоришта
,
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Мапе антиутопија
,
Смака света
. Али то не мења ништа у изреченом ставу.

Кодекс Соларног реда je квинтесенција свега што је Драгош Калајић живео,
мислио, делао, за шта се борио и о чему је сневао. У тај текст, дуг свега један
штампарски табак, стаје и из њега проистиче несагледиви збир васионе, као и
смисао човека у њему. Тај космотворачки афоризам сажима готово све доиста
важно што се може рећи о човеку и свету, о животу и смрти. Тај текст
истовремено се може уврстити међу списе било које древне сакралне
баштине, као и у антологију сајенс фикшн текстова.

ТЕОРИЈЕ О ДВА ЧОВЕКА

Драгош Калајић је сматрао да људима који тврде да су постали од мајмуна
треба веровати на реч. Наравно, веома добро је знао да се не ради о еволуцији
мајмуна у човека, него о антиеволуцији, односно срозавању човека у ранг
мајмуна.

То древно знање о два човека постоји у свим традицијама, у мистикама свих
регуларних религија, у езотеријским доктринама, као и у списима великих
посвећеника све до нашег времена. Видимо га код Бемеа и Хамваша, Бадера и
Генона, Николаја Велимировића и Јустина Поповића, код Јингера и
Достојевског. И, наравно, код Драгоша Калајића.

Један је човек одозго. Небески човек, човек духа, господар сила и све твари,
Адам Кадмон, чувар и посвећеник светлости. Онај који је, након загонетног

2/6

Законоправило небеског човека

првобитног греха, „пао као човек, а пробудио се као човечанство”.

Други је човек одоздо. Земни човек, од земље створен, из материје пробуђен,
човек окован видљивим, заробљен чулима.

Смисао живота човека одозго јесте превазилажење последица Пада и
повратак у небески завичај. И то не само повратак човека, него и природе, све
твари, коју је човек, падајући, повукао за собом. Човек одозго, небески човек
или човек светлости, живи да би извршио своју мисију, испунио своју високу
дужност на тој земљи, као карика у ланцу поколења, карика у ланцу предака,
савременика и потомака – Драгош Калајић би свакако додао: „на великом
маршу човечанства од праисторије ка надисторији”, у „великом подухвату
обожења човека и одуховљења природе”.

Кодекс соларног реда – који нам се из несагледивих висина пројављује кроз
перо и дух Драгоша Калајића – представља
законопра
вило
небеског човека на овом свету, које му омогућава да не заборави свој завет и
своју улогу. То је цео један програм, план, специфична икономија повратка
човека у наш небески, метафизички, онтолошки завичај, у стање човека
старије од пада, у ранг златног доба које претходи времену и историји, „у облик
свог првобитног и најбољег стања”.

Соларни ред је идеални скуп, метафизички усмерен ред, „облик
надиндивидуалне реализације”. Витез соларног реда мора да зна да је део
укупног поретка васељене, станица на једном несагледиво великом Путу, и
да је „непоколебљивост његовог бића упориште стабилности звезданог
поретка”.

КИДАЊЕ ЛАНЦА АНТИЕВОЛУЦИЈЕ
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Речено језиком Кодекса соларног реда то звучи овако:

„Пред питањем ,одакле долазиш, куда идеш?’ – правилан одговор гласи:
,долазим са звезданих путева и идем ка звезданим путевима’. Свуда и у сваком
тренутку буди при знању да долазиш из далека и да далеко идеш: ти долазиш
из пра-историје и идеш ка над-историји.”

„Ти ниси рођен да би само живео, већ живиш да би делао.”

„Мисли и делај неусловљив од претњи пораза или обећања победе. Нема
победе вредније од верности себи у поразу, нити има већег пораза од
издајства себе због победе.”

„На путевима мисије, препреке суочавај као средства уздизања.”

„И кад би се читав свет срушио, дужан си да останеш усправан међу
рушевинама.”

„А усправан положај човека је најнестабилнији положај: знак да биће човека
у космичкој игри игра на све или ништа.” „Човек своје време у овом облику, на тој
земљи, може потрошити да се уздигне до богочовека или дегенерише до
мајмуна.”

Ланац антиеволуције, ланац срозавања и „декаденције”, превазилази се
кроз веродостојно друго почињање, још првобитније. Кодекс соларног реда
је васпитавање човека и духа управо за то.

Ова књига, поред свега осталог, потресно је сведочанство о томе из каквих се
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висина, са каквих видиковаца спустио Драгош Калајић да би се 90-их ставио на
располагање своме народу, раме уз раме са толиким знаним и незнаним
херојима. Учинио је то као прави витез Соларног реда, кшатрија светлости, до
краја одживевши сваку своју реч, плативши највишу цену за све, остајући веран
Кодексу соларног реда до задњег титраја живота у своме телу. И данас у
срцима оних који су га разумели и волели одзвањају речи којима ћемо и ми
завршити ову препоруку за читање, препоруку за живљење:

„Под ударима непријатељства, када те обузимају тескоба и малодушност,
осећај безнађа и усамљености – поглед упути ка звезданим катедрама које нас
надахњују лекцијама сувереног спокојства и небеске ведрине. Тамо је наш
дом.” <

(Март 2006)

***

„Соларни ред је идеални скуп, метафизички усмерен ред, ,облик
надиндивидуалне реализације’. Витез Соларног реда мора да зна да је део
укупног поретка васељене, станица на једном несагледиво великом Путу, и
да је непоколебљивост његовог бића упориште стабилности звезданог
поретка.”

***
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„Пред питањем ,одакле долазиш, куда идеш?’ – правилан одговор гласи:
,долазим са звезданих путева и идем ка звезданим путевима’. Свуда и у сваком
тренутку буди при знању да долазиш из далека и да далеко идеш: ти долазиш
из пра-историје и идеш ка над-историји.” Ланац антиеволуције, ланац
срозавања и „декаденције” превазилази се кроз веродостојно друго
почињање
, јо
ш првобитније
.
Кодекс соларног реда
је васпитавање човека и духа управо за то.
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