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ПО ЛАР НО БРАТ СТВО (LA FRA TER NITÉ PO LA I RE)  
У БЕ О ГРА ДУ1

По лар но брат ство би ло је окулт но дру штво ко је је де ло ва ло 
у ме ђу рат ном Па ри зу. Пре ма не ким прет по став ка ма и шту рим по-
да ци ма у бил те ну ко ји су изда ва ли, има ли су огра нак у Бе о гра ду, 
што ни је мо гло би ти по твр ђе но. У овом ра ду на осно ву ши рег ма-
те ри ја ла, укљу чу ју ћи и ар хив ску гра ђу, по твр ђу је мо по сто ја ње 
бе о град ске гру пе. У њој су би ла ак тив на и не ка ва жна име на срп-
ског кул тур ног жи во та тог пе ри о да.

Кључ не ре чи: окул ти зам, кул тур на исто ри ја.

1. коСуПоларниЦи? Го ди не 1929. у Па ри зу се по ја ви ла књи га под на сло-
вом Asia myste ri o sa, пот пи са на не ма ње ми сте ри о зним име ном Zam Bho ti va, 
ко ја је све ту об ја ви ла сле де ћу вест. На ти бе тан ским Хи ма ла ји ма, тач ни је у 
Агар ти, тај ном ини ци ја циј ском цен тру, на ла зи се брат ство му дра ца нат при-
род них мо ћи, ко ји ути чу на свет ска зби ва ња и ру ко во де раз во јем чо ве чан ства. 
Њи хо ва не при сту пач ност са мо је де ли мич на, јер их је мо гу ће кон так ти ра ти 
пу тем осо бе ног ме то да на зва ног Про ро чи ште астрал не си ле (L’O rac le de 
For ce Astra le). Тим пу тем сво јим пред став ни ци ма у Евро пи по сла ли су на лог 
да осну ју, тач ни је об но ве По лар но брат ство (или Брат ство По лар ни ка) чи ја је 
ду жност да спре чи деј ство цр них си ла и не да ће ко је се над ви ја ју над чо ве чан-
ством, те да усме ре љу де у прав цу брат ства и исти не. С том ми си јом по ја ви ла 
се књи га, за ко јом је зва нич но по че ла да де лу је и гру па (ма да су не ки са ме то-
дом и иде ја ма из гле да би ли упо зна ти и пре 1929). У овој књи зи, по том у гла-
сни ку дру штва, као и у две књи ге об ја вље не три де се тих го ди на (Ти ми, Же ро) 
ко је су го во ри ле о ор га ни за ци ји, на ла зе се вер зи је зва нич не по ве сти о по ре клу.2 

1 У ис тра жи ва њу ове те ме на раз ли чи те на чи не су ми по мо гли: Би ља на Цин цар Ко-
стић и Вла ди мир Ра до ва но вић (Му зеј СПЦ); John Pa trick De ve ney; Mic he le Ol zi. Сви ма нај-
ср дач ни је за хва љу јем.

2 Исто ри јат и уче ња дру штва ко је да је мо у пр вом де лу тек ста син те за су по да та ка из 
гра ђе: BHotiva 2012 (ен гле ски пре вод, са пред го во ром Ко ла ма Хеј вор да, 7‒36); Fille–odin 
1935 (1967); tHiMMy 1934: 159‒181; geyraud 1938: 57‒66; geyraud 1953: 125; као и до ступ ни 
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Пре ма њој, го ди не 1908. из ве сни Ма рио Фиј (пре ма фран цу ском чи та њу; 
Фи ле пре ма ита ли јан ском), из ита ли јан ско-фран цу ске по ро ди це, тад у ти неј-
џер ском уз ра сту, срео је у Ба ња ји (Ви тер бо, у бли зи ни Ри ма, по кра ји на Ла цио) 
ис по сни ка по зна тог као отац Ју ли јан. Овај је Фи ју по ве рио па пи ре с арит ме-
тич ким ме то дом – Про ро чи ште астрал не си ле ‒ као пу то каз ако га за де си 
не ка не во ља. Мла дић је и за бо ра вио на њих, док их де сет го ди на ка сни је у 
јед ном кри зном тре нут ку ни је из ву као и ис про бао. На по ста вље но пи та ње 
за и ста је до био од го вор ко ји је до ла зио ди рект но од ти бе тан ских му дра ца. 
Би ло је пре ка сно да ужи во срет не оца Ју ли ја на; овај је већ на пу стио Ита ли ју, 
где је бо ра вио при вре ме но, због ока ја ва ња гре ха и вра тио се у свој хи ма лај ски 
дом. При ја тељ ког је срео у Егип ту на го во рио га је да по ста вља и дру га 
пи та ња, а по том су пре шли у Па риз где су по че ли да упо зна ју љу де са овим 
окулт ним ме то дом. Са ма по вест ка рак те ри стич на је за ле ги ти ми за ци је 
окулт них дру шта ва, а ни је те шко пре по зна ти ни не ке то по се езо те ри зма и 
књи жев но сти (му дри ис по сник, про на ђе ни ру ко пис). Ма рио Фиј је, ме ђу тим, 
за и ста по сто јао; ње гов са рад ник звао се Че за ре Ако ма ни и упра во он сто ји 
иза псе у до ни ма Zam Bho ti va. О њи ма не зна мо мно го, чак ни тач не да ту ме 
ро ђе ња и смр ти; ин те ре со ва ли су се за му зи ку: Фиј је и ком по но вао, а Ако-
ма ни је об ја вио књи гу о ма ги ји и пе ва њу. Брат ство По лар ни ка ко је је осно-
ва но 1930. од но сно, пре ма њи хо вом са оп ште њу, об но вље но из древ но сти, 
при ву кло је од мах crè me па ри ског окул ти зма. Да је Ако ма ни ус пео да при-
ву че љу де, го во ри већ то што су за књи гу при ло же на три пред го во ра. Њи-
хо ви су ау то ри: но ви нар и пи сац Фер нан Ди во ар; пе сник и дра ма тург Мо рис 
Ма гр; ори јен та ли ста, спе ци ја ли ста за тан три зам Жан Мар кес-Ри ви јер. Сва 
тро ји ца би ли су ис так ну ти окул ти сти и при кљу чи ли су се По лар ни ци ма. 
Че твр ти пред го вор на пи сао је Ре не Ге нон. У по чет ку ве о ма за ин те ре со ван 
за но во дру штво, ко је се по зи ва ло на не ке од ње го вих иде ја,3 Ге нон се бр зо 
раз о ча рао, не за до во љан од го во ри ма Про ро чи шта, по ву као пред го вор и на пао 
групу у ча со пи су Изи дин вео. Зна мо да су чла но ви би ли још не ке ис так ну те 
лич но сти окулт ног ми љеа: Жан Дор сен (пра во име Жан Тру фло), Жа на Ка-
ни до, Ви ви јан ди Мас, Вик тор Блан шар, Ан ри Ме слен де Шам пи њи (би скуп 
нео г но стич ке цр кве под име ном Тау Хар мо ни јус), над ре а ли ста Жан Сил ви јус, 
мар ти ни ста Жан Ша бо зо (син по зна тог мар ти ни сте Оги сте на Ша бо зоа), 
гро фи ца Мир јам Пи жол-Ми ра, као и ма ње по зна ти Ре не Оден, Фер нан да 
Ги њар, Ли ди ја Мар тен. Са ме то дом су би ли упо зна ти и ита ли јан ски окул-
ти сти Ар ту ро Ре ги ни и Ју ли јус Ево ла; из гле да да је кон так те са њи ма имао 
и Ото Ран (есе со вац, ау тор две књи ге о ка та ри ма), као и Ма ри ја На глов ска 
(ау тор ка књи га о сек су ал ној ма ги ји и во ђа гру пе Злат на стре ла по све ће не 
та квој прак си). Ме ђу име ни ма чла но ва по ми ње се и принц кам бо џан ске 
кра љев ске ку ће. По лар ни ци су твр ди ли да им се по сле смр ти, пре ко ме ди-

бро је ви бил те на дру штва (за 1933, 1938 и 1939 г.). Од се кун дар не ли те ра ту ре упу ћу је мо на: 
introvigne 2003: 97‒99; галтье 2012: 318–320; godwin 1996: 87‒92.

3 Об ја вио је и чла нак о ини ци ја циј ским цен три ма у бро ју за март 1931.



ју ма Грејс Кук, ја вио и Ар тур Ко нан Дојл, за жи во та ак тив ни про па га тор 
спи ри ти зма. Кук се по сле одво ји ла од По лар ни ка и осно ва ла по себ ну ен гле-
ску гру пу Ло жа Бе лог ор ла, ко ја де лу је и да нас.

По лар ни ци ни су би ли скри ве ни: они су све ту об ја вљи ва ли сво ју ми-
си ју. Би ли су и фор мал но ре ги стро ва ни 1933. са Вик то ром Блан ша ром као 
пред сед ни ком. Зна се да им је адре са би ла Аве ни ја Жи но 36 (Мон мар тр, у 
бли зи ни Цр кве Све тог ср ца). По сто ја ла је и La vie po la i re. Par tie con sa crée 
aux gro u pes de la Fra ter nité po la i re ко ја је при ма ла на по ме ну тој адре си по-
не дељ ком 15-18ч. Ипак, ни је све би ло отво ре но: сем при ме не Ора ку ла, реч 
је би ла о ини ци ја циј ском дру штву ко је је има ло об ре де, ло зин ке и „сим бо-
лич не про це си је“. Ре не Ти ми опи су је сво ју ини ци ја ци ју: по лар ни ци су но-
си ли ка пу ља че на ли цу; по све ћен је тро стру ким до ди ром ма гич ног ма ча 
ко ји је на вод но при па дао Јо ван ки Ор ле анки. По што је „Ре не Ти ми“ нај ве-
ро ват ни је псе у до ним Мо ри са Ма гра (Hayward 2012: 13) овај ау то би о граф ски 
опис има по себ ну те жи ну. На че лу је био са вет од де вет чла но ва. Сим бол 
гру пе је би ла ше сто кра ка зве зда. Об ја вљи ва ли су ча со пис (дво ме сеч ник), 
за ми шљен не као збир ка езо те рич них сту ди ја (ма да је ових би ло) већ ор ган 
ко му ни ка ци је ме ђу чла но ви ма. До 1933. звао се Bul le tin des Po la i res, од те 
го ди не  Les Ca hi ers de la Fra ter nité po la i re. Пр ви број је иза шао ма ја 1930. а 
по след њи је био че тво ро број за ја ну ар‒април 1939.

На по слет ку, ка кав је за пра во био тај ме тод ко му ни ка ци је с ти бе тан ским 
му дра ци ма, тј. са мо Про ро чи ште астрал не си ле? Он по чи ва на арит ме тич-
ким опе ра ци ја ма. По ста вља се пи та ње ко је се, уз дру ге по дат ке као што је 
лич но име, име мај ке итд., сло же ним број ча ним по ступ ци ма пре но си у ну-
ме рич ке вред но сти, да би се по том дру гим арит ме тич ким пу те ви ма број ке 
пре ве ле у сло ва ко ја пред ста вља ју од го вор на пи та ње. При мер: „Мо же мо 
ли за по че ти“ (пу бли ка ци ју)? Од го вор гла си: „Не по чи њи те до но вем бар ског 
ме се ца јер сте тре ну то окру же ни мрач ним си ла ма“. Пи та ње: „Ко је Бу да? 
Је ли ње гов пут ис пра ван?“ Од го вор: „Бу да је Ве ли ко Све тло. Сви пу те ви 
ко ји во де ка све тлу до бри су“ (BHotiva 2012: 84; 131). Пи та ња и од го во ри би ли 
су на ита ли јан ском, јер их је Фиј та ко „до био“ и на чин ра чу на ња био је при-
ла го ђен фо не ти ци овог је зи ка. По лар ни ци на гла ша ва ју да се ме тод су штин-
ски раз ли ку је од га та ња, ну ме ро ло ги је (ма да сим бо лич ка вред ност бро је ва 
3,6,9 има ве ли ку уло гу), Ји ђин га и слич них „фи ло зоф ских ма ши на“: од го-
вор не до ла зи од ква ли те та са мих бро је ва или од над лич них ко смич ких про-
це са, већ је реч о не по сред ном кон так ту са ти бе тан ским му дра ци ма – љу ди-
ма, ма да сва ка ко на пред ни ји ма од нас – ко ји овим пу тем пру жа ју од го вор на 
кон крет на пи та ња. Реч је о не кој вр сти те ле па ти је и ко му ни ка ци је пу тем астра-
ла, за ко ју је по треб но по се до ва ње од ре ђе не „ви бра ци је“. Са ми ма те ма тич ки 
де та љи про це са оста ли су тај на. Године 1967. по ја ви ла се књи жи ца Јед но 
ка ба ли стич ко про ро чан ство пот пи са на име ни ма Фи јеа и Ре неа Оде на (чла на 
и јед но вре ме во ђе гру пе). Ма да је го ди на из да ња на књи зи 1935, На ци о нал-
на би бли о те ка Фран цу ске као го ди ну из да ња на во ди 1967. На вод но је реч 
о по јед но ста вље ној вер зи ји ме то де ко ја сад по ста је јав на. Ипак, ни је си гур но 
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да ли је реч о истом по ступ ку. Не ка но ви ја из да ња књи ге Asia myste ri o sa (ре-
ци мо, фран цу ско из 1995 или ита ли јан ски пре вод) укљу чу ју и овај ка сни ји 
текст као до да так, не ка дру га (ен гле ски пре вод ко ји ко ри сти мо ) од ба цу ју 
је (Hayward 2012: 17). Сва ко ко же ли мо же да ис про ба тај ме тод из 1967. и 
ви де ће да се на по ста вље на пи та ња за и ста до би ја ју гра ма тич ки ис прав ни, 
су ви сли од го во ри. Ипак, тре ба ис та ћи две ства ри ко је смо уо чи ли: на пи-
та ња по ста вље на на срп ском, од го во ри су би ли ис кљу чи во на фран цу ском;4 
ма да гра ма тич ки ко рект ни, од го во ри ни су има ли мно го ве зе са пи та њем, 
већ су, ка ко про ро чи шту и при ли чи, би ли пи тиј ски не ја сни. Прет по ста вљам 
да је реч о вр сти ал го рит ма; ра чун ским опе ра ци ја ма из ба цу ју се и ком би-
ну ју уна пред фор ми ра не (а до вољ но уоп ште не и не ја сне) фор му ла ци је.

Уче ње По ла р ни ка по чи ва ло је на ве ри у по сто ја ње ини ци ја циј ског цен-
тра, ко ји ру ко во ди са да шњим ци клу сом све та. Тај цен тар по ти че из древ-
но сти, од но сно чу ва прво бит ну тра ди ци ју из ко је су про ис те кле дру ге, исто-
риј ски по зна те. Ти бе тан ски му дра ци су огра нак ро зен крој цер ског брат ства 
које је еми гри ра ло из Евро пе у Ази ју. На Ора ку лу астрал не си ле по чи ва ла 
су и про ро чи шта древ ног све та, по пут делф ског. Атри бут „по лар ни“ уз ис-
точ не му дра це не тре ба да збу њу је: по лар ни је, ка ко са оп шта ва ју, на зив 
ко ји се тра ди ци о нал но ко ри сти уз ини ци ја циј ске цен тре (о ово ме де таљ но 
пи ше Ге нон). Али, мо же се за и ста од но си ти и на се вер ни ре ги он, где је, на 
да на шњем Се вер ном по лу или Хи пер бо ре ји по сто ја ла ци ви ли за ци ја ‒ чу вар-
ка пр во бит ног от кро ве ња.5 Оту да и иде ја о за јед нич ком езо те рич ном је згру 
спо ља раз ли чи тих ре ли ги ја и уче ња. Пра ви во ђа По лар ни ка ког гру па оче-
ку је („Онај ко че ка“) иза сла ник је Агар те. Му дра ци спре ча ва ју да Евро па 
уто не у ха ос, ко ји иза зи ва ју там не си ле, а по себ ну ми си ју има Фран цу ска. 
По зи ва ња на Де ви цу Ор ле ан ску из раз су овог на ци о нал ног ме си ја ни зма. 
Зна мо да су се По лар ни ци ин те ре со ва ли и за ка тар ство и Грал, те да су из-
гле да на ју гу зе мље тра га ли за бла гом. Као сво ју од ли ку ипак ис ти чу адог-
ма тич ност. Циљ је оства ре ње уни вер зал ног брат ства, као и за шти та жи во-
ти ња, бор ба про тив его и зма, мо ра лан и тре звен жи вот „по све ћен жр тви“. 
Из гле да да је на кон што је Ако ма ни на пу стио гру пу, она по ста ла по пу лар-
ни ја, окре ну та прак тич ној ма ги ји, астро ло ги ји и про у ча ва њу би ља (godwin 
1996: 91). Ча со пис је об ја вљи вао члан ке, углав ном бли ске те о зоф ским те-
ма ма, али на ла зи мо и окулт ни ко мен тар по ли тич ких зби ва ња (о Мин хен ском 
спо ра зу му као спа су Евро пе), као и из ве шта је о ра ду огра на ка у Же не ви и 
Бри та ни ји. По сто ја ла је и по себ на жен ска гру па. Са оку па ци јом Фран цу ске 
1940. уга си ли су се, као и дру ге слич не ор га ни за ци је. Пре ма јед ној тврд њи 
(Го двин) њи хо ва су до ку мен та би ла по хра ње на у Те о зоф ском дру штву, ода кле 
су их од не ли Нем ци. При пад ни ци су оти шли на раз ли чи те стра не (Мар кес-
-Ри ви јер је по стао ис так ну ти ко ла бо ра ци о ни ста и ан ти ма сон ски про па ган-
ди ста ви ши јев ског ре жи ма). Ис тра жи ва ње По лар ни ка ни је јед но став но. 

4 Под се ћам да је у из вор ној вер зи ји основ ни је зик ме то да био ита ли јан ски.
5 Пре глед ових иде ја у по пу лар но пи са ној мо но гра фи ји Џ. Го дви на Ark tos (в. го ре).



Ма да су, ка ко смо на ве ли, би ли по зна ти у јав но сти, с дру ге стра не још увек 
не ма по у зда них по да та ка о пот пу ном спи ску чла но ва, сме на ма вођ ства, ме-
ђу на род ним огран ци ма. Ар хив ска гра ђа ни је до ступ на. Ча со пис је не мо гу ће 
на ћи као ком плет (На ци о нал на би бли о те ка Фран цу ске има све га два бро ја, 
дру ге би бли о те ке у све ту по не ко го ди ште).

По лар ни ци се мо гу сме сти ти у кон текст фран цу ског и европ ског окул-
ти зма пр ве по ло ви не 20. ве ка, на мно ге из во ре и по зи ва ју се не по сред но. 
Те ма тај ног до бро на мер ног брат ства му дра ца на Ти бе ту ко је ути че на суд-
би ну све та ја вља се, на рав но, код Бла вац ке. Ве ли ко бе ло брат ство ма хат ми, 
од но сно уз ви ше них учи те ља има кључ но ме сто у те о зо фи ји, а ка сни је је 
по че ла да му се су прот ста вља Цр на ло жа. Те ми под зем ног цар ства Агар те, 
ко ју је увео Луј Жа ко лио, ко на чан об лик у ком је ути ца ла на по то њи окул-
ти зам, дао је Сент-Ив д’ Ал ве др књи гом Ми си ја Ин ди је (1886; 1910). Пре ма 
ње му, у Агар ти вла да ју му дра ци по за ко ну тзв. си нар хи је. За Сент-Ивом је 
по пу ла ри за ци ји Агар те до при не ла књи га Фер ди нан да Осен дов ског Зве ри, 
љу ди и бо го ви (1922), а те о риј ско обра зло же ње Агар те и те ме Цен тра све та 
пру жио је 1927. Ге нон у Кра љу све та. Од ова три ау то ра да ље се пру жа ју 
огран ци ми то ло ги је тај них под зем них ини ци ја циј ских цен та ра, ма да је вре-
ме ном Агар та по ти сну та и у њу еј џу за ме ње на Шам ба лом. Те о зо фи ја је 
та ко ђе при сво ји ла и адап ти ра ла Шам ба лу, мит ско ме сто бу ди зма. Три де-
се тих го ди на, по ред ви ше те о зоф ских ау то ра и на след ни ка те о зо фи је ко ји 
се по зи ва ју на ко му ни ка ци ју са ти бе тан ским ма хат ма ма, тре ба по ме ну ти 
Ни ко ла ја и Је ле ну Ре рих ко ји ства ра ју сво ју ми то ло ги ју Шам ба ле. По лар на 
те ма та ко ђе је при сут на у за пад ном езо те ри зму (де таљ но о то ме код Го дви-
на), ре ци мо по чет ком 19. в. код Фа бр д’Оли веа, чи јим се ра до ви ма ко ри стио 
Сент-Ив. Бла вац ка го во ри о по лар ној ко рен ској ра си; о по лар ној (хи пер бо-
реј ској) тра ди ци ји као при мар ној по себ но је пи сао Ге нон, а за њим и Ево ла. 
Те ма уни вер зал ног брат ства та ко ђе ука зу је на ути цај те о зо фи је. Астрал као 
средство ко му ни ка ци је у окул ти зам је увео Ели фас Ле ви, да би бр зо по стао 
оп ште до бро окул ти зма. На чин кон так ти ра ња му дра ца Про ро чи штем 
астрал не си ле Ма си мо Ин тро ви ње по ве зу је са на сле ђем спи ри ти зма, у чи је 
ба шти ни ке сме шта и Брат ство По лар ни ка, а још ви ше Ло жу Бе лог ор ла, ко ја, 
пре ма ње му, сто ји из ме ђу кла сич ног спи ри ти зма и ка на ли са ња (chan ne ling) 
(introvigne 2003: 97‒99). По ред овог те мат ског раз ма тра ња, тре ба по ме ну ти 
да су на исто риј ском и би о граф ском пла ну по сто ја ле ви ше стру ке ве зе Брат-
ства са дру гим ор га ни за ци ја ма. Не ки чла но ви пи са ли су за те о зоф ске ча-
со пи се (Ма гр), не ки су би ли мар ти ни сти (Ша бо зо, Блан шар, Л. Мар тен) и/
или по све ће ни ци и би ску пи нео г но стич ких цр ка ва (Ме слен), не ки су би ли 
ак тив ни у про па ги ра њу си нар хи је (В. Ди Мас; Ж. Ка ни до) (saunier 1971: 178; 
галтье 2012: 308), Ви ви јан ди Мас био је члан гру пе Ve il le urs (Стра жа ри) ко ју 
је во дио Ре не Шва лер де Лу бич (галтье 2012: 309). „По лар не“ те ме про вла че 
се кроз ства ра ла штво при пад ни ка. Мар кес-Ри ви јер та ко у пу то пису кроз Ин-
ди ју описује наводни сусрет са му дра цем ко ји му го во ри о ро зен крој цер ском 
цен тру у Ази ји (Marquès-rivière 1937: 147‒150). При ме тан је ам би ва лен тан 
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од нос пре ма Кри шна мур ти ју, ко ји се 1929. од ре као уло ге свет ског учи те ља 
и рас пу стио Ред зве зде Ис то ка. Не ки след бе ни ци бу гар ско-фран цу ског езо-
те ри сте Омра ма Ми ха и ла Ива но ва хте ли су да свог учи те ља иден ти фи ку-
ју са „Оним ко ји че ка“. След бе ни ци A.M.O.R.C. на во де да је њи хов осни вач 
Спен сер Лу ис та ко ђе био по све ћен у По лар ни ке. Пре ма јед ној прет по став-
ци иза оца Ју ли ја на кри је се алу зи ја на ита ли јан ског езо те ри сту Ђу ли ја на 
(Ју ли јан!) Кре мер ца, пре ми ну лог ма ја 1930 (галтье 2012: 319). По лар ни ци 
су би ли чла но ви FU DO SI (Уни вер зал на фе де ра ци ја ини ци ја циј ских ре до ва 
и дру шта ва), до ис кљу че ња 1939 (због су ко ба око вођ ства) (галтье 2012: 363). 
Реч је о ви ше стру ким фи ли ја ци ја ма, што је по ја ва ка рак те ри стич на за окулт ну 
сце ну: члан ства у раз ли чи тим брат стви ма, цр ква ма и дру штви ма пре кла па-
ју се. Ра зу мљи во је да су По лар ни ци ушли у ми то ло ги зо ва ну исто ри ју езо-
те рич них дру шта ва; на тај на чин их у сво је књи ге укљу чу ју ау то ри као што 
су Жан Пар ву ле ско (Про роч ка спи ра ла) или Жан Ро бен, ко ји пи ше о езо те-
рич ном хи тле ри зму али са ан ти фа ши стич ке по зи ци је (roBin 1987: 64‒68).

2. београдСкиогранак? У бро ју Ca hi ers за март‒април 1936. по ми ње се 
да Брат ство има огран ке у Же не ви, Њу јор ку и Бе о гра ду, ко ји ра де под ру ко-
вод ством Ма ри ја Фи ја. Овај ми је по да так до сту пан ин ди рект но пре ко књи ге 
Џо сли на Го дви на (1996: 91; 232). 

Оче ки ва но, ова кав по да так мо ра при ву ћи па жњу сва ког за ин те ре со ва-
ног за исто ри ју езо те ри зма у Ср ба. Тај број бил те на остао ми је не до ступан. 
Го двин на мој упит, пи сме но па усме но, ни је мо гао да ка же ви ше од оног у 
књи зи, уз отво ре ну мо гућ ност да је мо жда реч би ла о са мо јед ној осо би или 
о ми сти фи ка ци ји. Не за ви сно од ме не, Гор дан Ђур ђе вић је за свој пре глед 
езо те ри зма у Ју го сла ви ји по ку шао да утвр ди ви ше де та ља, та ко ђе кон так-
ти ра ју ћи Го дви на, али исто без но вих по да та ка. 

„The re is si mi larly a ru mo ur abo ut the ac ti vi ti es of the lit tle-known 
Or der of Po la i res in the re gion: Jo scelyn God win (1993: 91) no tes that the re 
we re „si ster gro ups [of the Or der] in Ge ne va, New York, and Bel gra de, all 
wor king un der Ma rio Fil le’s di rec tion“, alt ho ugh he ad mits that the ac tual 
(as op po sed to „ho pe ful fan tasy“) exi sten ce of the Bel gra de gro up is highly 
co njec tu ral“ (ĐurĐević 2013: 84).

Чи ни ло се да ће ово оста ти је дан од по лу по да та ка ко ји се про вла че кроз 
ли те ра ту ру без по твр де и без од ба ци ва ња. Ме ђу тим, ис тра жу ју ћи те о зо фи ју 
у до ма ћој кул ту ри на и шао сам на би бли о граф ски по да так ко ји не сум њи во 
по твр ђу је ве зу ба рем јед не осо бе са Брат ством По лар ни ка. На и ме, у би блио-
гра фи ји Ксе ни је Ата на си је вић на во ди се да је њен чла нак под на сло вом 
„Con sidéra tion sur le mon de et la vie dans la littéra tu re po pu la i re des You go sla ves“ 
об ја вљен у Ca hi ers de la fra ter nité po la i re, Pa ris, 1938, no vem bre‒décem bre 
25‒30; jan vi er-févri er et mars-avril 1939, 31‒34.6

6 Би бли о гра фи ја у: Станковић 1970: 57‒69. Oва је ди ни ца је под бро јем 284. 
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Текст об ја вљен у два на став ка у два дво бро ја пот пи сан је са „Dr X. A. 
(Bel gra de)“.7 Као на по ме на сто ји да је реч о „од лом ци ма кон фе рен ци је ко ју је 
дао ау тор“. Сам чла нак не до но си ни шта не по зна то, већ пред ста вља са же ту 
вер зи ју ра до ва об ја вље них на срп ском 1936‒1939, по све ће них фи ло зо фи ји 
на род них умо тво ри на (оку пље ни у Ата на си је вић 2006: 105‒177), на ро чи то 
Те о риј ско фи ло зо фи ра ње у на шим на род ним умо тво ри на ма, Схва та ње 
суд би не у на шим на род ним умо тво ри на ма, О сре ћи у на шим на род ним умо
тво ри на ма. Из дво је ни су по себ но де ло ви о схва та њу Бо га, суд би не, сре ће, 
смр ти. С об зи ром на про фил ча со пи са, не из не на ђу је што ау тор ка на гла ша ва 
„мно го број не окулт не и ми стич не си ле“, „ми сте ри о зне и ми стич не ути ца је“ 
и „ре ли ги о зне и ми стич не еле мен те“; не ки од ових из ра за сре ћу се и у срп-
ским вер зи ја ма, али је ов де из оп шир ни јих чла на ка из дво је но упра во оно 
што је ин те ре со ва ло пу бли ку бил те на: „на род на му дрост, ста вља ју ћи чо ве ка 
у за ви сност од из ве сних окулт них си ла, за ми шља цео је дан свет нат при род-
них би ћа“ (атанаСијевић 1939а: 34). 

Овај по да так за слу жу је ве ћу па жњу. Да ли је у вре ме ин тен зив них 
фран цу ско-срп ских ве за овај текст не ка ко за лу тао у гла сник јед ног окулт-
ног дру штва или ука зу је на члан ство Ксени је Ата на си је вић у По лар ни ци ма, 
на шта би упу ћи вао ин тер ни ка рак тер са мог бил те на? Ин те ре со ва ња Ата на-
си је ви ће ве за езо те ри зам ни су не по зна та. По ми ње их, на осно ву остав шти-
не, Љи ља на Ву ле тић у обим ном би о граф ском пре гле ду (2005: 181‒184). У 
де ло ви ма днев ни ка об ја вље ним у ис тој мо но гра фи ји ви ди мо да је за вре ме 
ра та ин тен зив но чи та ла те о зоф ске ау то ре (Лед би те ра, А. Бе зант, Ђи на ра-
ђа да су), као и да је „сту ди ра ла Tha rot“ (ви ше пу та у вулетић 2012: 200‒213); 
не ким ства ри ма из ли те ра ту ре би ла је раз о ча ра на, не ке су оста ви ле ути сак 
на њу. На ро чи то је би ла за ин те ре со ва на за пи та ња по смрт не ег зи стен ци је 
и „астрал ног пла на“. 

Се ћа ња оних ко ји су је сре та ли та ко ђе се до ти чу ове те ме. Вла де та 
Је ро тић пи ше: Са Ксе ни јом Ата на си је вић до шао сам у ве зу пр ви пут у пе де-
се тим го ди на ма XX ве ка, и то пре ко бе о град ског ака де ми ка, ма те ма ти ча ра 
и ан тро по зо фа Ми ло ша Ра дој чи ћа и те о зоф ки ње, та ко ђе ма те ма ти чар ке, 
Ол ге Та тић, ко ја ми је го во ри ла да је К. Ата на си је вић од пре Дру гог свет ског 
ра та ак ти ван те о зоф....Ни сам ус пео ни шта да до ку чим. Ксе ни ја се увек чу-
ва ла пре да мном да ка же не што ви ше од уо би ча је них и оче ки ва них ре че ни ца 
јед ног не сум њи во спи ри ту а ли стич ки ори јен ти са ног фи ло со фа..... С вре ме на 
на вре ме, рет ко, про це ди ла би кроз зу бе сво ју уве ре ност у ре ин кар на ци је 
ко је мо гу да об ја сне по не што не о бја шњи во из људ ске исто ри је, ма да и та 
ње на уве ре ност ни је би ла, бар за ме не, увер љи ва (јеротић 2007: 146‒147). 
Је ро тић ми је и усме но по твр дио да су се пред рат ни те о зо фи и ан тро по зо фи 
по сле ра та са ста ја ли по ста но ви ма, те да је ту би ла и Ата на си је ви ће ва. Слич не 

7 Је ди ни ца је уне та у би бли о гра фи ју за ње на жи во та, а би бли о гра фи ју је са ста ви ла 
ње на ду го го ди шња при ја те љи ца (в. ни же) та ко да не ма сум ње око иден ти фи ка ци је ау тор-
ства и ини ци ја ла.



успо ме не из знат но ка сни јег пе ри о да има и Жи во рад Ми хај ло вић Сла вин-
ски, је дан од нај у ти цај ни јих до ма ћих окул ти ста. У уво ду сво је пр ве књи ге 
Пси хич ки тре нинг ин диј ских фа ки ра и јо ги ја (1971) он ка же: 

Спо ме ну ћу јед но од сво јих ра них ис ку ста ва ове вр сте. Пре де сет го ди-
на, као сту дент пси хо ло ги је на по чет ку, а има ју ћи иза се бе ви ше го ди на 
по све ће них из у ча ва њу (чи сто те о риј ског ти па) ин диј ске ор то док сне фи ло-
зо фи је, ду го сам без у спе шно по ку ша вао да сту пим у кон такт са љу ди ма слич-
них ин те ре со ва ња, ко ји би за раз ли ку од ме не по се до ва ли прак тич но зна ње. 
Тра га ју ћи та ко, сту пио сам у кон такт са Др. К. А., же ном ко ја је у пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та има ла ис так ну ту уло гу на по љу фи ло зо фи је у бе о-
град ским ин те лек ту ал ним кру го ви ма. Био сам оба ве штен да се она, по ред 
оста лог ин те ре со ва ла за си сте ме прак тич не фи ло зо фи је на ро да Да ле ког 
Ис то ка. Би ла је јед на од ини ци ја то ра гру пе љу ди слич них ин те ре со ва ња, 
гру пе ко ја се ба ви ла пр вен стве но про у ча ва њем за пад них хер ме тич них си-
сте ма срод них са јо гом [...] Њен став ме је са свим из не на дио. Са оп шти ла ми 
је да зна не ке љу де ко ји про у ча ва ју јо гу, али да они та ин те ре со ва ња кри ју 
та ко да не мо же да ми омо гу ћи кон такт са њи ма. Што се ти че ње са ме, Др. 
К. А. за др жа ла се то ком тих мно гих го ди на на ни воу су во пар ног те о риј ског 
из у ча ва ња. Кроз раз го вор са зна ла је да сам у то вре ме чи тао ра до ве Сва ми-
ја Ви ве ка нан де и Ар ту ра Ава ло на. За чу ди ла се да тра жим не што ви ше од 
књи шког из у ча ва ња. ʼИма те те књи ге па их са мо да ље из у ча вај те!ʼБи ла је 
ти пи чан пред став ник оне вр сте љу ди ко ји на са мо ра зви ће гле да ју као на 
сте рил но го ми ла ње су во пар них чи ње ни ца и мен тал ног ба ла ста (миХајловић 
1971: 2‒3).

На дру гом ме сту, ме ђу тим, у ау то би о граф ском ро ма ну Пра ско зор је 
Аи ва за (2003) Сла вин ски опи су је упра во оку пља ња пред рат них те о зо фа и 
ан тро по зо фа, ка ква по ми ње Је ро тић, у јед ној ку ћи на Се ња ку се дам де се тих. 
Ми ље оста ре лих окул ти ста при ка зан је с иро ни јом, а мно га фик ци о нал на 
име на из ве де на су из ствар них, та ко да је ово де лом и ro man à clef: (Во јин 
Ва сић је очи глед но Во јин Ма тић; Мак сим Дра га нић глу мац Дра ган Мак сић; 
на дру гом ме сту по ми ње се и Дра гош Ка ла јић као Дра гош Бро зо вић). „Ме-
ђу на пу де ри са ним ли ци ма пре по знао сам Ма ри ју Ја ко вље вић, ко ја је уо чи 
ра та сте кла ре пу та ци ју ве ли ког знал ца кла сич не књи жев но сти и фи ло зо-
фи је, а по том би ла из ба че на с фа кул те та, јер је ци ти ра ла по дат ке из дру ге 
ру ке и при ка зи ва ла их као ори ги нал не из во ре. Она ме је по сма тра ла на кри-
вље не гла ве, чи ни ло се да се пи та да ли сам за слу жио да ми тај скуп по ве ри 
сво је ми сли“ (миХајловић 2003: 170). Ов де је Ата на си је ви ће ва већ при ка-
за на као ак ти ван уче сник ску по ва. Ње на за тво ре ност по пи та њи ма окулт не 
прак се (по го то во пре ма мла ђим љу ди ма) ни је до каз да прак се ни је би ло, као 
што ће мо до ку мен то ва ти. По твр ду на во да из гла си ла По лар ни ка тре ба ло је 
по тра жи ти у ар хив ском ма те ри ја лу. За то смо ко ри сти ли њен днев ник за 
пе ри од 1937‒1941. (узет као са свим оквир ни пе ри од кон так та са Брат ством 
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су де ћи пре ма да ту му из ла ска члан ка); днев ник се чу ва као део остав шти не 
у Ар хи ву Му зе ја СПЦ. 

За и ста, у днев нич ким за пи си ма из тог пе ри о да на ла зи мо не сум њи ва 
све до чан ства: а) да је у Бе о гра ду по сто јао огра нак гру пе б) да је К. Ата на-
си је вић би ла ак ти ван члан. 9. ма ја 1937. она бе ле жи да чи та Bul le tin des 
Po la i res, „па ме зе маљ ске ми зе ри је ви ше не ин те ре су ју мно го“. То је пе ри од 
ње не бор бе да до ка же ла жност оп ту жбе за пла ги јат. Ви ди мо и да је при ма-
ла ча со пис ба рем го ди ну да на пре не го што је та мо об ја ви ла текст. 

21. ма ја на ла зи мо на скра ће ни цу S. des P.Soc. Она ће се ја вља ти и ка сни-
је и из кон тек ста под дру гим да ту ми ма нај ве ро ват ни је је да је тре ба чи та ти 
као Sec tion des Po la i res So ci été.

25. ју на по ми ње се ча со пис, ово га пу та под име ном Ca hi ers, те да је у 
ње му иза шао чла нак „Le problème du mal“ ко ји је на пи са ла М. Ов де нам се 
от кри ва да К. Ата на си је вић ни је би ла је ди ни члан. Ка ко је па жљи вим пре-
гле дом гра ђе утвр ди ла Љи ља на Ву ле тић, сло вом М.8 је у днев ни ку озна че-
на ду го го ди шња при ја те љи ца Ата на си је ви ће ве Зо ра Ђор ђе вић (Стан ко вић). 

По што је она сла би је по зна та, на пра ви ће мо ов де ма лу би о граф ску ди-
гре си ју, осла ња ју ћи се на Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је и Срп ски би о граф ски 
реч ник.9 Ро ђе на је 21.10.1888, умр ла је не где по сле 1980.10 Кр ште на је као 
Ер не сти на Јан ко вић (мај ка јој је би ла Ау стри јан ка Ер не сти на Рајшл, отац 
аво кат Ан дре ја). Уда ла се са 16 го ди на за офи ци ра Ми ло ша Стан ко ви ћа, а 
на вен ча њу (очи глед но у скло пу пре ла ска на пра во сла вље) узе ла је име 
Илин ка. Об ја вљи ва ла је под ви ше име на: Зо ра Ђор ђе вић, Зо ра Стан ко вић, 
Ве ра Ива нић, З.Ђ. Об ја ви ла је ро ман Дру ги дан, но ви жи вот, дру ги љу диднев
ник јед ног ин ва ли да (1938), ина че са свим ре а ли стич ки, без езо те рич них те ма; 
укљу че на је у Ан то ло ги ју нај но ви је ли ри ке Си ме Пан ду ро ви ћа (под име ном 
Ве ра Ива нић);11 има и члан ке у ча со пи си ма Ми сао, Прав да, Во ља, Жи вот 
и рад, На род на од бра на. У ру ко пи су су из гле да оста ла че ти ри ро ма на и ви ше 
при по ве да ка. Са Ксе ни јом Ата на си је вић жи ве ла је де це ни ја ма, и на кон Ксе-
ни ји не уда је за др Ми ла на Мар ко ви ћа. У би бли о гра фи ји у Лек си ко ну и у 
Срп ском би о граф ском реч ни ку, ме ђу ча со пи си ма где је об ја вљи ва ла та ко ђе 
се на во ди Bul le tin des Po la i res, број из 1932 (не ма ме се ца), та ко да је та мо 
об ја ви ла нај ма ње два пу та.12

8 Сло во би се мо жда мо гло чи та ти и као И, што би од го ва ра ло Зо ри ном име ну Илин ка, 
али усва јам чи та ње из би о гра фи је Љ. Ву ле тић као за сно ва но на ши рој гра ђи.

9 ЛПЈ 1979 т.2 (ау тор од ред ни це је Ми лен М. Ни ко лић); СБР 2007, т.3 (ау тор ка од ред-
ни це М. Но во вић). По да ци из Срп ског би о граф ског реч ни ка по на вља ју оне из Лек си ко на 
пи са ца.

10 Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је са ста вљен је за ње на жи во та а Срп ски би о граф ски 
лек си кон на во ди да је умр ла по сле 1970; пре ма Љи ља ни Ву ле тић над жи  вела је Ксе ни ју, 
да кле умр ла је по сле 1980.

11 Пе сма у про зи Не жу ри, стр. 74–76. (Бе о град, 1926).
12 По што је Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је са ста вљен за ње на жи во та, мо гу ће је да је 

она са ма да ла по дат ке ау то ру од ред ни це.
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Ово је ујед но од го вор на пи та ње: ка ко се у би бли о гра фи ји Ксе ни је 
Ата на си је вић уоп ште на шла ре фе рен ца из те шко до ступ ног окул ти стич ког 
бил те на? Пр ву би бли о гра фи ју фи ло зоф ки ње са ста ви ла је 1970. упра во Зо ра, 
ов де пот пи са на као Стан ко вић. Ка сни је би бли о гра фи је (До бри ло Ара ни то-
вић, чла нак у Срп ском би о граф ском реч ни ку, би бли о гра фи ја у сту ди ји Ру-
жи це Пе тро вић)13 нај ве ро ват ни је су по да так пре у зе ли ода тле. 

Вра ти мо се днев ни ку. 
16. ју на 1939. опет на ла зи мо по мен сед ни це des Pol. Sec. (ту ма чим као: 

des Po la i res Sec tion) „То за ни је био. М. чи та ла вр ло до ку мен то ва но и ин те-
ре сант но пре да ва ње о Атлан ти ди“. 

31.12.1939: „Код М. сед ни ца des P. Sec. Вр ло до бро. Во лим што смо [] 
та ко за вр ши ли. Ве о ма при ја тан шти мунг био.“

28. ја ну а ра 1940. опет се бе ле жи код М. сед ни ца des Pol. Sec. „М. др жа ла 
до ста до бро и бр ло ус пе ло пре да ва ње о та тва ма. Исто та ко бес пре кор но је 
го во ри ла Лед би те ро ву ме ди та ци ју“. 

21.апри ла „Код М. сед ни ца des Pol. Sec. Би ли Ду шан и Оља. Све до бро 
и успе шно би ло“. 

25. ма ја „Код М. Se an ce des Pol. Sec. Ни је био F. и же на ко ју смо по зва ли. 
Тач но сам зна ла да не ће до ћи. То су спре чи ли Д. и Г. ко ји су би ли код М, али 
ко ји су не ис кре ни“. Ка ко ви ди мо, сем К. Атанасијевић и Зо ре Ђор ђе вић, ту 
је би ло још чла но ва. Не ке ни смо у ста њу да иден ти фи ку је мо (То за? Д. и Г?). 
Ме ђу тим, Љ. Ву ле тић от кри ла је ко сто ји иза ла ти нич ног сло ва Ф и ње ну 
иден ти фи ка ци ју ов де пре у зи ма мо. То је Си ма Пан ду ро вић, који је био ду-
го го ди шњи при ја тељ обе ау тор ке, а Ксе ни ју Ата на си је вић јав но је узи мао 
у за шти ту у вре ме скан да ла са ње ним ис кљу че њем са Фи ло зоф ског фа кул-
те та. Пи сао је и при ка зе Зо ри них књи га. Ово је је ди ни да тум под ко јим смо 
на шли по мен Пан ду ро ви ће вог ши фро ва ног име на. Је ли он ина че до ла зио 
на сед ни це као члан или је Ксе ни ја по ку ша ва ла да га укљу чи па је раз о ча-
ра на ње го вим не до ла ском? Обе мо гућ но сти су ин те ре сант не. Мо же мо на-
га ђа ти и о име ни ма Оља и Ду шан ко ја се по ми њу за јед но. Мо гу ће је да је 
Оља упра во Ол га Та тић ко ју Је ро тић по ми ње као кон такт са Ата на си је ви-
ће вом. У те о зоф ском бил те ну Те о зоф ски рад ник (1940), ко ји је из да ва ло 
Ју го сло вен ско те о зоф ско дру штво са се ди штем у За гре бу, по ми ње се да су 
14.6. из Бе о гра да до шли у За греб Зо ра Ђор ђе вић-Стан ко вић, Ол га Мрк шић 
и Ду шан Та тић, а да је Ол га др жа ла пре да ва ње. По сле ра та, у истом бил те-
ну (1946, 5, стр.2) по но во се да је вест о по се ти: овог пу та да је Ол га Та тић 
при су ство ва ла го ди шњој скуп шти ни дру штва. С об зи ром на то да је бе о-
град ска те о зоф ска ло жа има ла ма ло чла но ва, нај ве ро ват ни је је да је реч о 
истим осо ба ма а да их исто вре ме но мо же мо иден ти фи ко ва ти са Ољом и 
Ду ша ном из днев ни ка, тим пре јер се по ми њу у у том до ку мен ту као те о зо фи 
(вид. ни же). Очи глед но се Ол га Мрк шић у ме ђу вре ме ну уда ла за Та ти ћа. 
Ве ро ват но нај за ни мљи ви је све до чан ство из днев ни ка је сте унос од 20. ја-

13 Д. Ара ни то вић у атанаСијевић 2006: 327‒407; Петровић 2004.
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ну а ра 1940. К. Ата на си је вић по ми ње ка ко је др Ми ла ну Мар ко ви ћу (с ко јим 
је тад у ве зи, а ко ји ће ка сни је по ста ти њен су пруг) по ка за ла „од го вор из 
Orac les des for ces astra les“. Шта ви ше „По сле је по чео да се љу ти због од го-
во ра des Forc. Astr. По ди вљао је и вре ђао опет....Ка за ла сам да сме да не 
ве ру је у тач ност од го во ра, али ни у том слу ча ју не сме ми сли ти да сам ја 
из ми сли ла“. Су де ћи по кон тек сту, мо жда је пи та ње би ло ве за но за про да ју 
ку ће (кра јем ок то бра исте го ди не пре се ли ла се из Дал ма тин ске у Го спо дар 
Јо ва но ву, за јед но са Зо ром). Ово је све до чан ство да је К. Ата на си је вић (мо жда 
и цео кру жок) би ла упу ће на у ме то ду. Нео бич на при ро да Про ро чи шта иза-
зва ла је очи глед но и Mарковићеву скеп су. Г. 1937. Ксе ни ја и Зо ра бо ра ве у 
Па ри зу од 14. ав гу ста до 9. сеп тем бра. Има мо, ме ђу тим, све га јед но мр ша во 
све до чан ство о су сре ту са пред став ни ци ма По лар ни ка за тих ско ро ме сец 
да на. 1.09. по ми ње се „су срет са Ги њар ком ко ја по ку ша ва да де лу је сво јим 
фра за ма“, али без у спе шно: Ксе ни ја бе ле жи да јој ни кад у жи во ту ни је би ло 
та ко до сад но. „Не кад сам би ла бес крај но на ив на и ве ро ва ла да ми она мо же 
по мо ћи“. Шта ви ше, сле де ћег да на те о зо фи се по ми њу као бо љи од Ги њар ке 
ко ја „опе ри ше фра за ма“. Да ли је Ги њар ка за пра во Фер нан да Ги њар, ко ја 
се јавља на ви ше ме ста као чла ни ца По лар ни ка? О њој не зна мо мно го. Код 
Же роа се по ми ње да има „хри шћан ске тен ден ци је“ (geyraud 1938: 63) и да 
про по ве да хри шћан ску до бру реч љу ба ви и брат ства (исто 65). У јед ном 
бро ју Les Ca hi ers об ја ви ла је чла нак о ма ги ји и му зи ци по во дом књи ге Ако-
ма ни ја о ис тој те ми (IV, 2, 1933, 9.fe vri er, 23‒28). Ин те ре со ва ње за му зи ку 
по тр ђу је и ка та лог На ци о нал не би бли о те ке Фран цу ске пре ма ко ме је на 
ње не ре чи Ма рио Фиј ком по но вао пе сму Bru me d’au tom ne (1938). У бро је ви-
ма за 1938. и 1939. из ве шта ва о ра ду гру па у Па ри зу, Швај цар ској и Бри та-
ни ји, об ја вљу је члан ке о Јо ван ки Ор ле ан ки, о ми ру, као и оби ман осврт на 
рад брат ства по во дом де ве то го ди шњи це. Из гле да да је пе де се тих још би ла 
жи ва: ка да је Ан дре Бре тон кон так ти рао раз не љу де ан ке том за сво ју осо-
бе ну исто ри ју умет но сти Ма гиј ска умет ност, на ли сти ко ји му је по слао 
ал хе ми чар Ежен Кан се ли је на ла зи се и име Фер нан де Ги њар, са адре сом, 
по ред ког је до да на на по ме на: Les Po la i res.14 

По ред све до чан ста ва о гру пи По лар ни ка, на ла зи мо у истом пе ри о ду и 
не ка не не по сред но ве за на за ову гру пу, али ве о ма срод на. Ов де их тре ба 
по ме ну ти јер нам до ча ра ва ју кон текст, а и не ка се име на по на вља ју. 

15. 12. 1939. по ми ње се да су Ксе ни ја и Зо ра би ле код Оље и Ду ша на. 
„Би ло нас је осмо ро. Увек во лим ту те о зоф ску ме ди та ци ју“.

5. 1. 1940. „По том нас је Нед (?) од ве ла код Оље (?) на ме ди та ци ју. Сем 
нас че тво ро био и Прес[...]ски[?]. без ње га би још бо ље би ло“.

Ова ак тив ност укљу чи ва ла је кон так те са ру ским и хр ват ским те о зо-
фи ма.

14 <http://www.an dre bre ton.fr /work/56600100594090> Ни днев ник К. Ата на си је вић ни 
ске ни ра ни до ку мент на сај ту по све ће ном Бре то ну ни су пре ви ше чит ки, али из гле да да се 
у оба слу ча ја на во ди иста адре са: Bo u le vard Roc hec ho u art (та ко ђе код Мон мар тра).



9. ја ну а ра 1940. „Оља је до шла код М., да се до го во ри мо шта да се од го-
во ри Ва ври, ко ја тра жи од нас чист жи вот, ако же ли мо да уђе мо у езо те риј-
ску шко лу“.

Про фе сор ка ма те ма ти ке по стру ци, Је ли са ва Ва вра иза бра на је 1924. 
за ге не рал ног се кре та ра Ју го сло вен ског те о зоф ског дру штва.15 Те о зоф ско 
дру штво је то ком по сто ја ња у Ју го сла ви ји из ме ђу два ра та нај ак тив ни је 
би ло у хр ват ској и сло ве нач кој сре ди ни (та мо је де ло ва ла и Сло бод на ка то-
лич ка цр ква, по ве за на с те о зо фи јом, а у окви ру дру штва де ло вао је и Ред 
зве зде Ис то ка). У Бе о гра ду је по сто ја ла ло жа „Ис ток“, ко ју је во дио Во ји слав 
Ку јун џић, ле кар, дру штве ни ак ти ви ста, ма сон, ро та ри ја нац, кре ма ти ста. 
(При па дао је оном ма њем де лу срп ских ма со на за ин те ре со ва них за окул ти-
зам, док је за ве ћи ну сло бод но зи дар ство би ла вр ста дру штве не ак тив но сти,16 
та ко да се у пе ри о ду 1923–1925. и от це пио од Ве ли ке ло же).17 По сто јао је и 
огра нак у Кра гу јев цу (Iz te o zof skog svi je ta, 10‒11 (1938): 11). Ру ски еми гран-
ти има ли су сво ју ло жу Ја ро слав Му дри ко ја ни је би ла део Ју го сло вен ског 
те о зоф ског дру штва, већ је би ла под ре ђе на цен тру у Же не ви. Њу је во ди ла 
Ли ди ја Бре зин ски.18 По што ни срп ска ни ру ска ни су би ле мно го број не, има-
ли су и за јед нич ке са стан ке (Te o zo fi ja I/4 (1938): 20), што по твр ђу је и днев ник. 
Ва вра, ко ја је го ди на ма би ла на по ло жа ју ге не рал ног се кре та ра, пре ми ну ла 
је 1946. а убр зо по том но ве вла сти су дру штво уки ну ле, да би до зво лу за 
об на вља ње да ле 1966. Езо те риј ска шко ла ко ја се по ми ње јесте уну тра шња 
сек ци ја те о зоф ског дру штва, осно ва на још за жи во та Бла вац ке, на ме ње на 
за ин те ре со ва ни ма за „ду бље про у ча ва ње езо те риј ске фи ло зо фи је“. К. Ата-
на си је вић би ла је не са мо ак тив на у те о зо фи ји, већ очи глед но за ин те ре со ва на 
и за да ље ни вое уче ња. 

8. мар та 1940. са Зо ром иде код Оље а из За гре ба сти жу Ва вра и Ми-
ли ца Гра ди шник. „Ме ди та ци ја је ис па ла вр ло сна жна“. 

Сле де ћег да на Ксе ни ја бе ле жи да су она и „Ми ца“ (Гра ди шник?) би ле код 
те о зоф ки ње (не чит ко) где су би ли срп ски и ру ски те о зо фи. „Из гле да да ме 
во ле ти те о зо фи“. „У по ла 12. оти шла сам код Оље, где је М. би ла већ оти шла. 
Би ла је и Ми ли ца, до го ва ра ла се са на ма о осни ва њу ко ма со не ри је у Т.“

15 Од 1939. Те о зоф ско дру штво у Ју го сла ви ји. 
16 Вре ди на ве сти ути сак Бо жи да ра Ко ва че ви ћа о пред рат ној ма со не ри ји: „Ску по ви 

су сво јом сла бом са др жај но шћу пре ли чи ли Дру штву за улеп ша ва ње Вра ча ра не го клу бу 
му дра ца“ (АЈ 100‒17‒56; до си је Бо жи да ра Ко ва че ви ћа); до ду ше, не тре ба за бо ра ви ти да је 
ова из ја ва да та Спе ци јал ној по ли ци ји за вре ме оку па ци је; при мет но је да ту мно ги ума њу ју 
зна чај и ор га ни за ци је и свог уче шћа.

17 Раз го во ри ко је је са ма со ни ма и не ма со ни ма 1951–1952. во ди ла ОЗНА; раз го вор са 
Ан то ни јем Шо кор цем АЈ 100‒15‒53; до си је Ди ми три ја Ју ри ши ћа (АЈ 100‒17‒56); до си је 
са мог Ку јун џи ћа (исто).

18 Ире на Гриц кат, чи ја је мај ка три де се тих го ди на уче ство ва ла у са стан ци ма ру ских 
те о зо фа на Во ждов цу, има сли ко ви ту успо ме ну: „Со ба где су се де ли би ла је пре гра ђе на, па 
су у јед ној по ло ви ни чи та ли из Ака ши-хро ни ке (sic), а у дру гој, иза да са ка, за стр тој сла мом 
и по су тој не баш су вом пи ље ви ном, ста ја ла је ко за мле ку ља“ (гриЦкат 1994: 51)
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Унос од 10. мар та по ми ње опет скуп срп ских и ру ских те о зо фа где је 
го во ри ла о Па ра цел зу су. По ми њу се име на Ми ли ца, Зо ра, Ду шан, Оља и 
Ли ди ја. По след ње име је мо жда Ли ди ја Бре зин ски. 

11. мар та Ксе ни ја је опет код Оље, где Ми ли ца чи та рад о Атлан ти ди. 
„Она и ја смо има ле јед ну успе шну ме ди та ци ју“. 

На кон ових не ко ли ко да на ин тен зив ног кон так та, у ма ју, под већ на ве-
де ним да ту мом 25.5. две не и ден ти фи ко ва не осо бе „Д. и Г.“ по ми њу се као 
про блем: „На ва ли ли су пр во да иде мо М. и ја [...] у За греб са Г. да до би је мо 
ма сон ско по све ће ње, а сад са мо пе тља ју не што да се не иде. Ти ме ми чи не 
огром ну услу гу, јер ја ина че не бих ишла“. 

Ме ђу соб не по се те по ми њу и те о зоф ски бил те ни: та ко Из те о зоф ског 
сви је та (г. 1, бр. 3, април 1938, стр. 5) до но си из ве штај Ми ли це Гра ди шник 
о по се ти ко ју су она, Зо ра Ши шић, Ми ле на Ши шић (су пру га Фер да Ши ши ћа) 
учи ни ле срп ској и ру ској ло жи у Бе о гра ду.

У Кра ље ви ни Ју го сла ви ји по сто ја ла је масонска ре гу лар на Ве ли ка ло жа 
од ко је су се 1926. одво ји ле две хр ват ске да би фор ми ра ле Ве ли ку ло жу Ли
бер тас, та ко да је хрватска ма со не ри ја би ла по де ље на на ло ја ли сте и се па-
ра ти сте. Раз ло зи одва ја ња де лом су би ли на ци о на ли стич ки, а де лом ве ће 
ин те ре со ва ње за езо те ри зам, ина че сла бо при сут но у Ве ли кој ло жи Ју го сла
ви ја (ненезић 1988: 385‒387; Mužić 1989: 269‒291, на ро чи то 288). „Под не по-
сред ним над зо ром и уз ак тив но уче шће Сим бо лич ке ве ли ке ло же Ли бер тас 
у За гре бу је 23. ја ну а ра 1932. го ди не осно ва на ме шо ви та, му шко-жен ска ко-
ма сон ска сло бод на, не за ви сна и ма ти ца ло жа Пи та го ра I.O.S.R. Le Dro it 
Hu main, ве за на за исто и ме ну ло жу у Па ри зу“ (ненезић 1988: 385). (Као ко ма-
сон ска,19 ни је ни мо гла до би ти при зна ње од Ве ли ке као ре гу лар не). Ме ђу 
име ни ма осни ва ча на ла зи мо те о зо фе: Ва ле ри ја Ма јер хо фер, Је ли са ва Ва вра, 
Ив ка Ро ко вић, Ми лан Рај хинг, Ми ле на Ши шић и Ми ли ца Гра ди шник (Mužić 
1989: 288; ненезић, исто). Са до зво лом Пи та го ре, у За гре бу је 1935 осно ва-
на и ко ма сон ска ло жа Hu ma ni tas. У апри лу 1939 оба ве сти ли су за гре бач ку 
по ли ци ју да пре ста ју с ра дом јер не ма ју про сто ри ја (ненезић 1988: 387). 

За М. Гра ди шник за бе ле же но је у бил те ни ма да је во ди ла те о зоф ску 
„ме ди та тив ну ло жу Са ва“. По ред те о зоф ске ак тив но сти, би ла је, ка ко ви-
ди мо, при сут на и у ко ма со не ри ји. Њен ма сон ски до си је бе ле жи да је ро ђе на 
8. ју ла 1890. у Оси је ку. те да је при па да ла ло жи бр. 962 Hu ma ni tas обе ди јен-
ци је Le dro it Hu main. Пр ва три сте пе на сте кла је у ве о ма крат ком раз ма ку 
од не ко ли ко да на у ок то бру 1931. у беч кој ло жи Har mo nie а 8. мар та 1936. 
при ми ла је сте пе не од че твр тог до осам на е стог у ло жи Lux in Te ne bris.20

19 Ре гу лар на ма со не ри ја при ма са мо му шкар це; ко ма со не ри ја и му шкар це и же не. 
Пр вен стве но је ве за на за ред Le Dro it hu main осно ван у Па ри зу 1893. Ко ма со не ри ја је по-
себ но по ста ла по пу лар на ме ђу те о зо фи ма за вре ме ак тив но сти Ани Бе зант, при мље не у Le 
Dro it hu main.

20 До си је Ми ли це Гра ди шник чу ва се у Ар хи ву Ју го сла ви је у окви ру ма сон ске гра ђе: 
AJ 100‒20‒59 (бр. кар то на 241).
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Ксе ни ја Ата на си је вић до го ва ра ла се с Ми ли цом Гра ди шник о при је му 
у ко ма со не ри ју, али на осно ву пре гле да не гра ђе не ви ди мо шта је на кра ју 
би ло с тим; по след њи ко мен тар из днев ни ка не по ка зу је ен ту зи ја зам. Очи-
глед но је да ме ђу на ци о нал ни од но си ко ји су ути ца ли и на пи та ња ло жа 
ни су игра ли уло гу у овим кон так ти ма, већ да је пре суд но би ло ин те ре со-
ва ње за ини ци ја ци ју.

Као и у фран цу ском слу ча ју, ја сно је и ов де да се пре кла па ју при пад но-
сти не ко ли ким гру па ма: По лар ни ци ма, те о зоф ском дру штву, ко ма со не ри ји. 
Ујед но, не ки хр ват ски и сло ве нач ки те о зо фи при па да ли су и Сло бод ној 
ка то лич кој цр кви (Ми лан Рај хинг је био њен све ште ник, ка сни је и би скуп). 
Ово ме тре ба до да ти и ру ске те о зо фе, ме ђу ко ји ма је би ло и след бе ни ка Ре-
ри хо ве аг ни јо ге и при пад ни ка оног што би смо на зва ли уну тра шњим кру-
гом Ре ри хо вог дру штва (радуловић 2016). Пре ма по ме ни ма у те о зоф ским 
би лте ни ма, зна мо да је ло жу Ис ток по се тио Јо хан ван дер Сток, хо ланд ски 
те о зоф, све ште ник Ли бе рал не ка то лич ке цр кве и при пад ник „Le Dro it Hu main“ 
(Te zo fi ja, VI II/2‒3 (1935): 29). Мо гу ће је да је код бе о град ских чла но ва По лар-
ни ка те о зо фи ја би ла пут ко јим су при бли жи ли фран цу ском брат ству, као 
што је пре ко те о зо фи је К. Ата на си је вић по ста ла у јед ном тре нут ку бли ска 
ко ма со не ри ји. Ак тив ност По лар ни ка у Бо гра ду је, ка ко ви ди мо, би ла слич на 
те о зоф ској: ме ди та ци је (укљу чу ју ћи и ону те о зо фа Лед би те ра) и пре да ва ња, 
али очи глед но и ко ри шће ње Про ро чи шта астрал не си ле.

У ау то би о гра фи ји К. Ата на си је вић по ми ње да је ок то бра 1942. Ге ста по 
из вр шио пре трес у ста ну и од вео је на са слу ша ње, „где је од го ва ра ла на де-
нун ци ја ци ју да су се у ње ном ста ну др жа ли ма сон ски са стан ци, да је но си ла 
пар ти за ни ма оруж је у шу му, и да је др жа ла пре да ва ња у Је вреј ској чи та о-
ни ци. Са мо тре ће твр ђе ње де нун ци ја ци је би ло је тач но. Mеђутим, са ма со-
ни ма има ла је су коб на уни вер зи те ту, а фи зич ки ни је би ла у ста њу да но си 
оруж је у шу му“ (атанаСијевић 1972а: 3). Ка ко ви ди мо по из ве шта ју у Исто-
риј ском ар хи ву Бе о гра да (BdS I R-3), Ксе ни ја Ата на си је вић де нун ци ра на је 
два пу та (ок то бра 1942. и ју ла 1943) због ве за са ен гле ским кру го ви ма, при-
ја тељ ства са ма со ни ма и пре да ва ња у Је вреј ској чи та о ни ци. Не мач ка по ли-
ци ја из вр ши ла је пре трес у ста ну, али је ни је са слу ша ла за пи снич ки и ни је 
пред у зе ла ни шта про тив ње; она је оп ту жбе пред ста ви ла као де ло лич не 
мр жње. Ње на из ја ва о ма со ни ма мо же се узе ти као тач на (Вла ди мир Ћо ро-
вић, рек тор у вре ме ње ног на пу шта ња уни вер зите та, био је јед на од кључ них 
по ли тич ких фи гу ра ју го сло вен ске ма со не ри је). Али пре ци зни је го во ре ћи, 
ње ни су про тив ни ци би ли из ре до ва ре гу лар не ма со не ри је, дру штве но ета-
бли ра не и ве ли ким де лом про ре жим ске. Она је одр жа ва ла кон так те са при-
пад ни ци ма не ре гу лар не, за ин те ре со ва ни ма за окул ти зам. У ис ку ше њу смо 
да се за пи та мо ни је ли се де нун ци ја ци ја од но си ла на са стан ке те о зо фа и 
По лар ни ка ко је пот ка зи вач мо жда ни је раз ли ко вао од ма со на, али ка ко пот-
ка зи вач ка ано ним на пи сма ни су узор исти ни то сти, нај ве ро ват ни је је да сy 
по ме ни ма со на ов де са мо „оп шта ме ста“ овог од врат ног „жан ра“. (Ина че је 
и Спе ци јал на по ли ци ја за вре ме оку па ци је тра жи ла из ја ве од при пад ни ка 
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ре гу лар не ма со не ри је и ис пи ти ва ла их пр вен стве но о по ли тич ким кон так-
ти ма, ве за ма са ино стран ством и са је вреј ском ло жом Бе не бе рит). 

Још је дан пу то каз ве за Ксе ни је Ата на си је вић са По лар ни ци ма је су че-
ти ри по зи тив на при ка за књи га Мо ри са Ма гра (1877–1941), чла на Брат ства и 
пи сца пред го во ра за књи гу Ако ма ни ја (и из днев ни ка ви ди мо да га је чи та-
ла у то вре ме). Ма гр је ау тор ве ли ког бро ја збир ки пе са ма, дра ма, ро ма на 
као и окул ти стич ких ра до ва, про ван сал ски ре ги о на ли ста. Г. 1934. пи шу ћи 
о књи зи Љу бав и мр жња она Ма гра ви ди као ин спи ри са ног „ге ни јал ним“ 
Ма ни јем. Ујед но про вла чи уче ње о ре ин кар на ци ји као је ди ном мо гу ћем 
об ја шње њу људ ских од но са. Ма да по сто ји ма ла дис тан ца пре ма не ким Ма-
гро вим ста во ви ма, за кљу чак је: „Та ко ис ход ис ку ства и ме ди та ци је фран-
цу ског пи сца до би ја са свим спи ри ту а лан смер, и ода је стре ме ње тран сцен-
дент ном, не по бед но ово зе маљ ским при влач но сти ма“ (атанаСијевић 1934). 
Го ди не 1936. по во дом ње го ве књи ге Кључ тај них ства ри пи ше да је пи сац 
„те сно упо знат са хин ду ским фи ло зоф ским уче њи ма и еги пат ским све ти-
ли шти ма“. Без ика кве огра де она пре но си Ма гро ве те зу да је пре до ла ска 
„ариј ске ра се“ Га ли ја би ла на се ље на хи пер бо реј ским на ро ди ма чи ји су дру-
и ди уре зи ва ли у ка ме ње ми стич не сим бо ле сва сти ке. Дру и ди се, да ље, као 
по сед ни ци тај них зна ња мо гу упо ре ди ти са хал деј ским ма ги ма, ор фич ким 
и пи та го реј ским дру жи на ма и есе ни ма. Њи ма се сто га упу тио Јо сиф из Ари-
ма те је са Гра лом, ко ји ни је по су да већ трај ни жи вот, из лаз из ре ин кар на ци ја. 
Ксе ни ја Ата на си је вић све Ма гро ве иде је пред ста вља без кри ти ке: чак ка же 
да је Ма гров при ступ бо љи од ра ци о нал ног, исто риј ског или ет но ло шког. 
Он „зна о гал ско ме ми стич ко ме и про роч ко ме ду ху оно о че му исто ри ча ри 
не ма ју ни да ле ку слут њу“ (атанаСијевић 1936). Да кле, јед на окулт на књи га 
до би ла је по хва лан при каз у јед ном од нај у глед ни јих ча со пи са тог до ба, а 
ре цен зент је по зна ти фи ло зоф. Са ма Ма гро ва књи га, ка ко ви ди мо, по чи ва на 
не ким ва жним те ма ма фран цу ског езо те ри зма (кел ти зам, нпр. ко ји ће ка сни-
је на ста ви ти Ро бер Ша ру), а Хи пер бо ре ја и Грал део су и ми то ло ги је По лар-
ни ка. У при ка зу Ма гро ве књи ге (1939) Не ви дљи ва ле по та, ко ја је до би ла 
на гра ду Фран цу ске ака де ми је, она ће га опи са ти као јед ног од пе сни ка ко ји 
сред ства умет но сти ко ри сти за ме ди та ци ју. Три из во ра зна ња ко ји се обич-
но узи ма ју као су прот ни – ми стич ни, ин ту и тив ни и ин те лек ту ал ни – код 
Ма гра су спо је ни. Та кав при ступ пру жа те о ди це ју про ду бље ни ју од оне 
ко ја ну ди ре ли ги ја а „об де ла ва ње ду хов но сти је ди ни је пут пра во ме чо ве ку 
из ко шма ра“ (атанаСијевић 1939б). Ово ни је књи жев ни при каз већ по хва ла 
ини ци ра но ме. Исте го ди не пи ше при каз књи ге Нат при род на по сре до ва ња. 
Ма да ми сли да су ње ни за кључ ци о по смрт ној ег зи стен ци ји и оно стра ном 
пе си ми стич ки, она га хва ли као рет ког знал ца езо те ри је и не дог мат ског 
ис тра жи ва ча (атанаСијевић 1939г).

Ов де је по жељ но на пра ви ти ма њу ди гре си ју о ме сту езо те ри зма у тек-
сто ви ма Ксе ни је Ата на си је вић; ко ли ко због то га што до По лар ни ка до ла зи мо 
пре ко ње не гра ђе, још ви ше због зна ча ја ау тор ке. Још 1926. она об ја вљу је 
текст о Све ден бор гу, а 1933. о Ге теу и окул ти зму. У де ли ма пе ри о да о ком 
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го во ри мо за ни ма ње за езо те рич не те ме ве о ма је при сут но: пи ше о Па ра цел-
зу су (1937), Апо ло ни ју из Ти ја не (1939), Ру дол фу Штај не ру (1940). У то вре ме 
по сти гла је до го вор са Ге цом Ко ном да пре ве де Ве ли ке по све ће ни ке Еду а ра 
Ши реа; на пре во ду је ра ди ла, ка ко ви ди мо из днев ни ка, али је до ла зак ра та 
то очи глед но спре чио, та ко да се пре вод ни кад ни је по ја вио. Став пре ма 
езо те ри зму у овим тек сто ви ма је, нај бла же го во ре ћи, про е зо те ри чан. О Штај-
не ро вој Фи ло зо фи ји сло бо де (док тор ска те за из ње го вог пред о кул ти стич ког 
пе ри о да), пи ше као о сла бој фи ло зоф ској књи зи, ста вља ју ћи из над упра во 
Штај не ра ан тро по зо фа: „Сна га Штај не ро ва не ле жи у фи ло со фи ра њу, не го 
у ин ту и тив ном по ни ра њу у пра ду би не ства ри...он је сво јом док три ном до-
при нео, ка ко је нај бо ље умео, да се раз гр не је дан крај „Изи ди ног ве ла“ 
Ата на си је вић 1940). У пре да ва њу о есе ни ма, ко је по ре ди са Па ра цел зу сом 
и при пи су је им але го рич но-езо те риј ско ту ма че ње По ста ња, по ред струч них 
ра до ва, нај ви ше на во ди Ши реа. Ма да ће на јед ном ме сту ре ћи да он не пру жа 
до ка зе, на зи ва га ис тра жи ва чем и на уч ни ком; те за о Хри сто вом по све ће њу 
код есе на (у „че твр ти, нај ви ши сте пен“) да та је пре ма Ши реу (атанаСијевић 
1939д).

Пи са ла је и о езо те ри зму у до ма ћој кул ту ри: о Пре ра до ви ћу (1939ђ), 
ра ном спи ри ти сти ју жно сло вен ског под руч ја, кри тич ки оце њу ју ћи спи ри-
ти зам као на и ван.21 По себ но је ин те ре сан тан текст о Ње го шу (1934) где га 
по во дом Лу че ми кро ко зма по ми ње као упу ће ног у езо те ри зам, а мо жда и 
ини ци ра ног у не ко од езо те рич них дру шта ва. У истом ра ду по ми њу се: 
„езо тер на ре ли гиј ска и фи ло зоф ска уче ња ко ја су, од нај ста ри јих ве ко ва, у 
Егип ту, Ин ди ји, Грч кој, Па ле сти ни па и дру гим ме сти ма, чу ва на у уско ме 
кру гу по све ће них, да раз ви ја на да ље у то ку вре ме на, по ста ну под стре ка чи 
ства ра ња мно гих ми сли ла ца....“ (атанаСијевић 2006: 18‒19). Она с јед не 
стра не за др жа ва осе ћај за исто риј ски при ступ (по ми ње грч ки ути цај на 
есе не), али с дру ге, као и у тек сту о Ма гру (1936) го во ри о езо те ри зму као 
о јед ном и уни вер зал ном фе но ме ну. Оста ви мо за сад отво ре ним пи та њи ма 
да ли па ра ле ле ко је пра ви из ме ђу раз ли чи тих ини ци ја циј ских дру шта ва 
по ка зу ју ти по ло шки при ступ или пре го во ре о ње ном схва та њу езо те ри зма 
као је дин стве не тра ди ци је ко ја се гра на. Не из не на ђу је што по вла шће но 
ме сто до би ја Ин ди ја. По во дом књи ге ин до ло га Па вла Јев ти ћа пи ше: „На 
жа лост, оно што је од не пре глед но га оби ља ин диј ских по гле да на свет и 
жи вот по ту ма че но европ ским на ро ди ма, ни је об у хва ти ло вр хов не езо тер не 
за кључ ке хин ду ских ма га, ана хо ре та и бо го тра жи ла ца, ни њи хо ве скри ве-
не прак се, ко ји ма се по сти же из ба вље ње од те го ба и тор ту ра све но вих 
кру же ња по ег зи стен ци ја ма“ (2006: 261). И у Фи ло зоф ским фраг мен ти ма 
(пр ви том) мо же се при ме ти ти исти став: нпр. да су ин диј ски ми сли о ци „ви-
зи о нар ски от кри ли“ мо ни зам и илу зор ност ви ше стру ко сти (1929: 23). Бу ди зам 
се хва ли као ре ли ги ја нај ви ше фи ло зоф ског ка рак те ра (1929: 56). На во ди се 
да љу ди при сту пач ни те ле пат ским ста њи ма ве ру ју да по зна ју ра ни је жи во те 

21 Став са мих По лар ни ка пре ма спи ри ти зму је дво сми слен.
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(1929: 37), али се од ба цу је пр о гре си ви стич ко схва та ње ре ин кар на ци ја (1929: 
36), ка кво су за сту па ли спи ри ти сти и те о зо фи (1929: 33). У овом по след њем 
ста ву Ата на си је ви ће ва је бли жа из вор ном хин ду и зму, не го за пад ним окул-
ти стич ким апро при ја ци ја ма ко је су у 19. ве ка ре ин кар на ци ју по ве за ле са 
пр о гре си ви стич ком идео ло ги јом.22 

Је дан за ни мљив де таљ на ла зи се у при ка зу књи ге о Јо ван ки Ор ле ан ки. 
За јунакињу се наводи да је била об да ре на те ле пат ским спо соб но сти ма, а 
„исти на је да је Жа нин мач био хе рал ди чан и ми сти чан“ (атанаСијевић 1932). 
Ме сто све ти тељ ке у уче њи ма фран цу ског брат ства, ко је смо по ме ну ли, као 
и ње ног ма ча, по твр ђу ју и члан ци у гла сни ку ко је је пи са ла Ф. Ги њар.

Украт ко, те за о по сто ја њу езо те ри зма као је дин стве ног и уни вер зал ног, 
ко ји се пре но си у ини ци ја циј ским дру штви ма; ве ра у ре ин кар на ци ју (али не 
про ге сив ну), ис ти ца ње ин диј ске ми сли обе ле жа ва ју њен рад. При хва та ње 
Ма гро ве те зе о се вер ној тра ди ци ји и уз ди за ње ин диј ских му дра ца нај бли-
жи су ми то ло ги ји По лар ни ка. 

Ме сто езо те ри зма у ства ра ла штву Ксе ни је Ата на си је вић те ма је вред на 
за себ ног ра да. Не ка на кра ју овог екс кур са бу де по ме ну то са мо пар мо гу ћих 
смер ни ца. Мо гло би се при ме ти ти да се у еклек ти ци зму Ата на си је ви ће ве 
ла ко на шло ме ста и за езо те ри зам. Али би се исто та ко мо гло ре ћи да еклек-
тич ност ка рак те ри стич на за езо те ри зам од го ва ра ње ној соп стве ној, те да се 
ра ди о истом ду хов ном ети мо ну или срод но сти ду ха. Или ја Ма рић при ме-
тио је да се од дру ге по ло ви не два де се тих го ди на К. Ата на си је вић окре ну ла 
од ра ци о на ли стич ке ин те лек ту а ли стич ке ми сли Пе тро ни је ви ће ве шко ле ка 
„сло вен ској ми сли“ и ира ци о на ли зму (марић 2006: 422‒429). Ме сто езо те-
ри зма у овом пре о кре ту и ње гов очи гле дан ути цај не тре ба за не ма ри ти. Ово 
уто ли ко пре упа да у очи ако се по гле да ње на те за о Бру ну, из прет ход ног 
(„пе тро ни је ви ћев ског“) пе ри о да, где док то рант ки ња не ма мно го тр пе љи-
во сти за Но лан че ву „оп скур ност“ ни ти ин те ре со ва ња за ма гиј ски аспект 
ње го вих де ла. Она (као и мно ги дру ги) ни је пред у хи три ла Френ сис Јејтс.

За де таљ ни је од го во ре нај по зва ни ји су фи ло зо фи и исто ри ча ри до ма ће 
фи ло зо фи је. Де лу је да не би би ло упут но пра ви ти раз ли ку из ме ђу „чи стог“ 
де ла Ксе ни ји ног ра да (фи ло зо фи ја) и оног „не чи стог“ (окул ти зам). Љи ља на 
Ву ле тић у свом за слу жном и де таљ ном пре гле ду жи во та фи ло зоф ки ње за-
кљу чу је по овом пи та њу: „Упра во као за јед ним од пу те ва до уте хе Ксе ни ја 
је зна ла и са ма да по сег не за не ким од тих уче ња или ме то да, по себ но за тео-
зоф ским и ан тро по зоф ским. У сва ко днев ном жи во ту ко ри сти ла их је као 
по себ ну вр сту са мо по мо ћи, или ра ди по сти за ња и ја ча ња кон цен тра ци је, 
али ни је би ла члан ни јав них ни тај них дру шта ва. Би ла је вр стан по зна ва лац 
езо те риј ских и ми стич них уче ња, окул ти зма и ма ги је, по знат и це њен не са мо 
у бео град ским и за гре бач ким, не го и у ру ским, фран цу ским и швај цар ским 
те о зоф ским и ан тор по зоф ским кру го ви ма“ (вулетић 2005: 184). Ипак смо 
ми шље ња да је Ксе ни ја Ата на си је вић би ла знат но ви ше по ве за на са не ким 

22 О кар ми и у дру гом де лу Фи ло зоф ских фраг ме на та (1939: 43).
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удру же њи ма, а да ме то де по пут те о зоф ских ме ди та ци ја ни је ко ри сти ла сам 
као пси хо ло шко по ма га ло. Истраживања културе, међутим, често потискују 
улогу езотеризма што долази великим делом од наслеђа просветитељства.

Ова за ни ма ња Ксе ни је Ата на си је вић мо гу се упо ре ди ти и са ње ном фе-
ми ни стич ком ак тив но шћу. Езо те ри зам је био по ве зан и са та да шњим жен-
ским по кре том. Пр вен стве но је те о зо фи ја, у ко јој је од Ани Бе зант по сто јао 
јак фе ми ни стич ки пра вац, омо гу ћи ла ар ти ку ли са ње еман ци па тор ских те жњи 
упо ре до са окул ти стич ким кон цеп ти ма. Оне су се и фор ма ли зо ва ле ка да се 
1938. Жен ска сек ци ја Ју го сло вен ског те о зоф ског дру штва при дру жи ла Ју го-
сло вен ском жен ском са ве зу (Iz te o zof skog svi je ta I/10‒11 (1938): 2). Ан га жо ва ње 
за гре бач ких те о зоф ки ња у ко ма со не ри ји и пла но ви Ксе ни је Атанасијевић 
за при сту па ње де лу ју као ис пи ти ва ње раз ли чи тих об ли ка та да шње „ал тер-
на ти ве“ где се ко ма со не ри ја (као ал тер на ти ва по ли тич кој и му шкој ре гу лар-
ној ма со не ри ји) пре кла па са жен ским по кре том. Исто та ко, гру па спи са те-
љи ца ко је су би ле у кон так ту са Атанасијевићевом а ко је су та ко ђе има ле 
на кло но сти ка „ми стич ном“ (да упо тре би мо чест, ма да не увек од ре ђен из раз) 
за слу жу је да се ис пи та са ове стра не. 

Док сам исто ри јат Брат ства по лар ни ка у Бе о гра ду мо же би ти на ста вљен 
да љим ис тра жи ва њем ар хив ске гра ђе, до да ћу јед но за па жа ње ве за но за кул-
тур ну исто ри ју.

Ову по ја ву тре ба по сма тра ти у нај ши рем кон тек сту кул тур не раз ме не где 
већ де лу је ма ње ал тер на тив но. Не чи ни се слу чај ним што је упра во фран цу ско 
окулт но дру штво има ло свој огра нак ов де. Вре ме о ком го во ри мо вр ху нац је 
срп ско-фран цу ске кул тур не и по ли тич ке са рад ње.23 По да ци о Брат ству по лар-
ни ка још јед ном по твр ђу ју фран цу ски ути цај, до бро по знат из дру гих об ли ка 
дру штве ног и кул тур ног жи во та, са мо на ма ње оче ки ва ном ме сту. За ни мљи-
вост ле жи упра во у то ме што окул ти зам, по ја ва ко ја се че сто опи су је као 
„мар ги на“, от кри ва исти процес кул тур них ути ца ја као и ma in stre am. 
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Ne ma nja J. Ra du lo vić

PO LAR FRA TER NITY (LA FRA TER NITÉ PO LA I RE)  
IN BEL GRA DE

S u m  m a r y

Po lar Fra ter nity (La Fra ter nité po la i re) was oc cult so ci ety ac ti ve in in ter war Pa ris. 
Among its mem bers we re im por tant na mes of French oc cult sce ne. Ac cor ding to so me 
sta te ments, as gi ven in so ci ety ’s bul le tin the re was al so branch ope ra ting in Bel gra de in 
1930s. Ho we ver, this as ser tion co uld not be con fir med. Using ar chi ve ma te ri als, we 
de mon stra te in this pa per the exi sten ce of Bel gra de gro up. The most im por tant fi gu re 
ac ti ve in it was phi lo sop her Kse ni ja Ata na si je vić, the re fo re we al so pay at ten tion to her 
at ti tu de to ward oc cul tism. Kse ni ja and cir cle aro und her we re al so in vol ved with The o sophy 
and Co-Freema so nry. The ir in te rest in this over lap ped with ac ti vity in fe mi nist mo ve ment.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
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