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Живот и смрт у религијaмa

Душан Пајин

Сажетак: Уко ли ко има мо у ви ду да смрт ни је са мо не што што пред ста вља крај жи во та — 
што сто ји на кра ју не ке прет по ста вље не ста зе, или вре ме на ко је сма тра мо жи вље њем, не го 
да је су о ча ва ње са њом за пра во део жи во та, или део спре ма ња за жи вот као це ли ну — он-
да је су о ча ва ње са смр ћу, или спре ма ње за смрт, исто вре ме но и спре ма ње за жи вот. Исти-
на, у не ким ре ли гиј ским тра ди ци ја ма, то се схва та као спре ма ње за онај дру ги жи вот, по-
сле смр ти, али чак и са прет по став ком да се не ра чу на са овим дру гим жи во том, спре ма ње 
за смрт је сте део спре ма ња за жи вот. Ко је спре ман за смрт, тај је на је дан на чин спре ман и 
за жи вот пре смр ти (или за жи вот из ме ђу ро ђе ња и смр ти). 
 Спре ма ње за смрт има ло је и има раз ли чи те ви до ве. Не ки вла да ри су се спре ма ли за 
смрт та ко што је то — по ред евен ту ал них осва ја ња — био глав ни др жав ни по ду хват, тј. 
ин ве сти ци ја: из град ња пи ра ми да, ве ли ких гроб ни ца итд., а по чи ња ло је не кад де це ни ја-
ма пре смр ти вла да ра, ка ко би та „веч на ку ћа“ би ла спрем на за ње га кад умре, или по ги не. 
 У раз ли чи тим ре ли гиј ским тра ди ци ја ма се де лом раз ли чи то, а де лом слич но, схва та-
ло спре ма ње за жи вот и смрт (раз ли ке су мо гле би ти и у окви ру исте тра ди ци је, у за ви-
сно сти до то га да ли је реч о ла и ку, или по све ће ни ку). У одељ ку „Се ћа ње на смрт“ смо 
при ка за ли хри шћан ска и бу ди стич ка схва та ња ве за на за ка лу ђе ре.

Кључ не ре чи: спре ма ње за жи вот и смрт, пи ра ми де и гроб ни це, жи вот по сле смр ти и се-
ћа ње на смрт. 

Жи вот и смрт
Дво знач но сти спре ма ња за жи вот и смрт 

Као стал но при сут на чи ње ни ца — смрт је би ла је дан од ве ли ких иза зо ва са мог жи-
во та, а и за се бан иза зов, за ко ји су се не ки ду го спре ма ли: не кад да би би ли бо ље 
спрем ни за овај жи вот ко ји за вр ша ва смр ћу, а не кад да би се спре ми ли за онај дру-
ги жи вот — по сле смр ти.

а) Пр ва дво знач ност се од но си на то да ли је смрт крај је дин ке у сва ком по гле-
ду, или има не ког „на став ка“. На и ме, смрт се у жи во ту љу ди у фи ло зо фи ја ма по је-
ди них кул ту ра ја вља ла као крај жи во та, по сле ко га не ма не ког на став ка ег зи стен-
ци је. Да кле, у пр вом зна че њу, спре ма ње за смрт је ујед но и спре ма ње за овај, те ку-
ћи жи вот, ко ји укљу чу је смрт — не са мо као свој крај (да кле, лич ну, „мо ју смрт“), 
не го и као те ку ћу чи ње ни цу, тј. смрт бли ских срод ни ка и при ја те ља оно га „на ко га 
још ни је до шао ред“ (тј. ону смрт од ко је „уми ру дру ги“). 

У дру гом зна че њу, спре ма ње за смрт, као спре ма ње за жи вот, зна чи ло је спре-
ма ње за дру ги жи вот ко ји сле ди по сле смр ти (ма ка ко га схва та ли — као ко нач но 
ста ње, или по нов но ро ђе ње у те лу, у ду ху иде је ре ин кар на ци је). При то ме, се овај 
жи вот — пре смр ти — сма трао ма ње бит ним, од но сно уто ли ко бит ним, уко ли ко је 
бо ље спре мао за онај дру ги жи вот. На и ме, по том схва та њи ма, смрт је са мо гра ни-
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ца из ме ђу два жи во та — овог ов де (про ла зног) и оног по сле смр ти, ко ји је на раз-
ли чи те на чи не схва тан и пред ста вљан, не кад ту роб ни је, а не кад ве се ли је, не кад као 
трај но ста ње, а не кад као не што што се по на вља у пу ном ци клу су, као у иде ји ре ин-
кар на ци је, или по нов ног ра ђа ња.

б) Дру га дво знач ност спре ма ња за смрт по ти че од од но са пре ма смр ти — с об-
зи ром на то да ли се она при хва та, по ри че, или не ги ра (за бо ра вља) не не ки на чин. 
Не ки исто ри ча ри кул ту ре и ан тро по ло зи сма тра ју да су кул ту ре че сто би ле бит-
но обе ле же не „не га ци јом“, или „по ри ца њем смр ти“ — не кад у сми слу ре ли гиј ских 
про јек ци ја веч ног жи во та, или бе смрт ног (не про па дљи вог) те ла, а не кад у сми слу 
гло ри фи ка ци је овог жи во та, би о ло шких и хе до ни стич ких вред но сти, као да ста-
рост и смрт не по сто је. 

Дру га крај ност је при хва та ње смр ти, или „узи ма ње к зна њу“, али са да у скло пу 
прак се „се ћа ња на смрт“ — ко ја се раз ви ла у јед ном де лу бу ди зма и хри шћан ства, 
ка ко би се из о штри ла буд ност и пре да ност на ре ли гиј ском пу ту (под се ћа ње да су 
зем на до бра про ла зна и да се тре ба спре ми ти за смрт — вр ли ном и ре ли гиј ском ко-
рект но шћу, ко је ће пру жи ти оп ти ма лан ис ход по сле смр ти).

Схва та ња смр ти 

У ки не ској, ин диј ској и европ ској (грч кој и хри шћан ској) тра ди ци ји на ла зи мо три 
схва та ња смр ти и спре ма ња за смрт (у овом пре гле ду — по ре ђе ња ра ди — узи ма мо 
у об зир, ка ко фи ло зоф ска, та ко и ре ли гиј ска схва та ња).

1) Пре ма нај јед но став ни јем схва та њу, ко је на ла зи мо са мо у фи ло зо фи ја ма, 
смрт је крај жи во та ка ко у фи зич ком, та ко и ду хов ном сми слу, а спре ма ње за смрт 
је уви ђа ње и при хва та ње то га, при че му не ка од тих фи ло зоф ска схва та ња (као, ре-
ци мо, та о и зам, или сто и ци зам) укљу чу ју и не ку по себ ну вр сту спре ма ња за смрт, у 
фор ми кон тем пла ци је ко јом по је ди нац на ди ла зи сво ју по је ди нач ност и ду хов но се 
ста па, или сје ди њу је са ве ли ким то ком (у та о и зму), или ду шом све та (ани ма мун ди 
— у сто и ци зму). Жи вот по је дин ца је по зај ми ца, ко ју он вра ћа, ута па ју ћи се као је-
дин ка у овом об у хват ном је дин ству, као кап у оке а ну.

2) Пре ма дру гом схва та њу, смрт је крај јед не ег зи стен ци је, или оте ло вље ња, 
али се ег зи стен ци ја је дин ке на ста вља на ду хов ном пла ну, са пер спек ти вом по нов-
ног ро ђе ња (по сле кра ћег или ду жег вре ме на) у те лу чо ве ка, или не ког дру гог би-
ћа. Као по ла зи ште, ово схва та ње узи ма ју (а) по је ди не фи ло зо фи је и (б) ре ли ги је. 

а) Фи ло зо фи је (бу ди стич ка, грч ка, хин ду и стич ка) ис ти чу да онај ко сле ди њи-
хо ва схва та ња — тј. од ре ђе ну етич ку прак су и уви де — мо же по сти ћи осло бо ђе-
ње од ових по на вља ња и оства ри ти оп ста нак с оне стра не ци клу са жи во та и смр ти 
(раз ли чи то схва ћен). Од то га су из у зе так би ле ин диј ске ађи ви ке, ко ји су сма тра ли 
да не ма та кве мо гућ ност и да сва ко мо ра да про ђе кроз огро ман број ци клу са, до 
кра ја вре ме на, по сле че га сле ди осло бо ђе ње у ду хов ном све ту. 

б) Ре ли ги је ко је се за сни ва ју на иде ји ре ин кар на ци је, сма тра ју да осло бо ђе-
ње од тог ци клу са мо гу по сти ћи љу ди ве ром и вр ли ном у ду ху да те ре ли ги је, та ко 
што до сти жу рај — хин ду и стич ки, или бу ди стич ки — хин ду и зам по зна је ви ше вр-
сте ра је ва, по ве за них са раз ли чи тим бо жан стви ма: Брах мом, Ин дром, Ши вом, Ви-
шну ом, Кри шном. Не кад се и рај ско ста ње схва та са мо као при вре ме но, а трај но је 
је ди но осло бо ђе ње ко је је бли же фи ло зоф ском уви ду (у хин ду и зму мок ша, у бу ди-
зму нир ва на), или сје ди ње ње са бо жан ством, кроз ве ру и љу бав (у тан трич кој тра-
ди ци ји — по себ но бхак ти по кре та). 
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3) Пре ма тре ћем схва та њу, не ма ре ин кар на ци је, али по сто ји бе смрт ност ду ше, 
са пер спек ти вом об на вља ња и те ла, а то је вас крс у хри шћан ству.

Пре ма схва та њу до ми нант ном у хри шћан ству, не ма по нов них оте ло вље ња 
(ра ђа ња), а по сле смр ти по сто ји са мо ду ша ко ја сти же у рај, или па као — пре ма за-
слу га ма и ве ри, док је до би ја ње но вог те ла (вас крс), пре ви ђе но за крај вре ме на, тј. 
по сле апо ка лип се и дру гог до ла ска Хри ста. 

У скло пу хри шћан ства ја вља ју се и иде је ре ин кар на ци је (код Ори ге на, 185–254 
г.), али су оне осу ђе не као је рес. Не ки дру ги хри шћан ски ауто ри су сма тра ли да се 
не ки вид те ле сно сти (ду хов но те ло и сл.) на ста вља и по сле смр ти, јер се ина че не 
мо гу об ја сни ти ка зне за гре шне у па клу, по што су оне опи са не као те ле сне пат ње. 

4) У не ким тра ди ци ја ма по сто ји схва та ње да по сто је две смр ти — фи зич ка и 
ду хов на смрт, кад уми ре и ду ша, обич но јер је не по пра вљи во гре шна (исто на ла зи-
мо у ју да и зму и хри шћан ству). 

Ре ци мо, у ста ро-еги пат ском схва та њу ве ћи страх је иза зи ва ла мо гућ ност дру-
ге смр ти, ко ја је сна ла зи ла оне ко је ни су про шли на ва ги бо га Ану би са и бо ги ње 
пра вед но сти Ма’ат, или ко ји су па ли у за бо рав — прет ња ко ја се фи гу ра тив но на-
зи ва «за бо рав име на» у тек сту Раз го вор умор но га с ду шом (из Бер лин ског па пи ру са 
3024). На и ме, са мо у би ци се пре ти да ће из гу би ти пра во на „са ста вак“ и „на ста вак“ 
— Умре ће ти име! Из тих раз ло га су на сан ду ци ма ис пи си ва не по ру ке, ка ко не би 
био за бо ра вљен, а са истом свр хом су за имућ не пра вље не по смрт не ма ске, или по-
тре ти (у ка сни јој тра ди ци ји Фа ју ма). 

Спре ма ње за смрт и веч ни жи вот 

Пред-хри шћан ски ре ли гиј ски кон текст су о ча ва на са не ко ли ко ва ри ја ци ја у спре-
ма њу за смрт и жи вот по сле смр ти.

Ста ри еги пат
У ста ро-еги пат ском схва та њу жи вот по сле смр ти је у ве ли кој ме ри за ви сио од 
спре ма ња за жи во та, јер је чо век имао двој ни ка (ка) ко ји је по сле смр ти мо гао да 
је де, пи је и ужи ва у ми о ми ри си ма. Ба је би ла ду ша, ко ја ни је мо гла да оп ста не ако 
те ло ни је би ло са чу ва но у фор ми му ми је, а че сто и окру же но уоби ча је ним зе маљ-
ским до бри ма, што је све би ло сме шта но у пи ра ми ду, и то је би ло глав на ком по-
нен та спре ма ња за смрт. А та кво очу ва ње (у фор ми му ми је ко ја је сме ште на пи ра-
ми ду) је би ло при ви ле ги ја фа ра о на и ве о ма уског кру га око ње га. Му ми фи ка ци ја се 
раз ви ла то ком дру гог ми ле ни ју ма ста ре ере. То је обез бе ђи ва ло без бе дан пре ла зак 
у оно стра ност, ко ја је ве зи ва на за за пад (као и у ка сни јој бу ди стич кој кон цеп ци ји 
тзв. за пад ног ра ја, или „чи сте зе мље“). 

1) На кон му ми фи ци ра ју ће об ра де те ло је би ло па ко ва но у ку ти је-ма ске ко је су 
об у хва та ле це ло те ло. А по том је све за јед но сме шта но у сан дук или сар ко фаг. Ма-
ска је ја ча ла дух му ми је и чу ва ла га од злих ду хо ва на пу ту до под се мља. Ма ске су 
би ле вр ло ва жне у ста ро-еги пат ским об ре ди ма са хра не, а мо гли су са мо да их има-
ју фа ра о ни и њи хо ва по ро ди ца (због из ра де и ску пог ма те ри ја ла — зла то). Оне су 
(за јед но са це лом му ми јом да ва ле иден ти тет по кој ни ку на оном све ту и олак ша ва-
ле ду ши да пре по зна те ло). По што је ли це „огле да ло ду ше“, прин цип жи во та ће се 
очу ва ти ако се из ли је по смрт на ма ска, или пор тре ти ше ли це по кој ни ка и та ко са-
чу ва ње гов лик и кад му се ли це и те ло рас пад ну (ма ска је двој ник умр ло га — у Ми-
ке ни, на Бли ском ис то ку, у древ ном Мек си ку и Ки ни).   

дУшан пајИн
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Чу ве ни ар хе о лог Хајн рих Шли ман (1822–90) је 1876. у Ми ке ни от крио гро бо ве Ага-
мем но на и Ка сан дре, чи је гла ве су би ле по кри ве не злат ним или брон за ним ма ска ма. 

Ви ши сло је ви су (то ком ста ре ере) и у Ки ни има ли по смрт не ма ске као и Егип-
ћа ни, или Ми кен ци — од зла та, сре бра или брон зе (у за ви сно сти од имов ног ста-
ња). Ма ска је по кри ва ла ли це пре и на кон са хра не. 

2) Кра јем раз до бља Ста рог кра љев ства (тј. око 21 в. ст. е.). ја вља се схва та ње „су-
да“ по сле смр ти. На и ме, да би се сти гло до не бе ске сфе ре, би ло је по треб но и про ћи суд 
по сле смр ти, тј. про це ну бо го ва да је по кој ник уса гла шен са на че лом ма’ат (по рет ком 
исти не и прав де), а онај ко не про ђе на том су ду, уми ре по дру ги пут (тј. то је ко нач-
на, пот пу на смрт, без при зи ва). Ма’ат је би ла и пер со ни фи ко ва на као бо ги ња исти не и 
прав де, а сма тра на је ћер ком бо га Сун ца, Ра и у ве зи са То том, бо гом му дро сти. 

Про цес од ме ра ва ња ду ше од ви јао се та ко што је бог Ану бис (са гла вом ша ка-
ла) во дио по кој ни ка до ва ге на ко јој му се од ме ра ва ду ша (гре си и вр лине), ко ја мо ра 
би ти лак ша од пе ра бо ги ње исти не и прав де Ма’ат, да би ушао у веч ни жи вот. Ану-
бис у ру ци др жи анкх (кључ-крст — жи во та). Ако му је ду ша те жа од пе ра, про жди-
ре га бог Амит (са гла вом кро ко ди ла). По ред ва ге је бог Тот (са гла вом иби са) ко ји бе-
ле жи ре зул тат. Ако му је ду ша лак ша од пер ца, он да га бог Хо рус (са гла вом коб ца) 
во ди до Ози ри са и у веч ни жи вот.  Да кле — бу ди „лак као пе ро“. Овај при каз је био 
сли кан, а и об ред но пред ста вљан — та да су све ште ни ци но си ли од го ва ра ју ће ма ске 
(гла ве) бо го ва. 

Ста ра грч ка
1) У хо ме ров ској кон цеп ци ји, Је ли сеј ска по ља (Ели си јум) су пред ста вља ла рај, где 
су бо го ви сла ли хе ро је ко ји су за слу жи ли бе смрт ност сво јим де ли ма, а на ла зи ла 
се на кра ју зе мље, на оба ла ма ре ке Оке а на, док Хе си од го во ри о Остр ви ма бла же-
них. Од вре ме на Пин да ра, Ели си ју му при сту па ју и пра вед ни ци. Обич ни смрт ни ци 
су од ла зи ли пре ко ре ке Стикс у под зем ни свет Хад (ко јим вла да бог Хад), а њи хо ве 
ду ше та мо је пре во зио сво јом ла ђом Ха рон. По кој ни ци ма је ста вљан нов чић у уста 
да њи ме пла те Ха ро ну свој пре воз. Са мо они ко ји су се по себ но огре ши ли о бо го ве 
(као Ик си он, или Си зиф) до спе ва ли су у нај мрач ни ји део, ду бок про цеп ис под Ха-
да — Тар тар — ко ји је од Ха да одво јен ме тал ним вра ти ма. 

2) У ор фич ким уче њи ма ја вља се схва та ње ко је је де лом бли ско ин диј ском 
схва та њу ре ин кар на ци је и мо гућ но сти по сти за ња из ба вље ња из кру га ра ђа ња и 
уми ра ња. На и ме, ту се сма тра ло да је чо ве ко ва ду ша у те лу као у вр сти за тво ра, али 
да га се мо же трај но осло бо ди ти ако се про чи сти во ђе на ор фич ким на че ли ма, ко-
ја су не кад укљу чи ва ла ве ге та ри јан ство, уз др жа ва ње од ви на и сек су ал ног жи во та. 

По сле смр ти, ду ша је под ле га ла су ду и пра вед ни ци су ишли у Је ли сеј ска по-
ља (ако су про шли кроз три жи во та, тј. оте ло вље ња, а да ни су згре ши ли), а зли — 
у за ви сно сти од кри ви це — раз ли чи то ка жња ва ни. По сле пе ри о да ис ку пље ња, они 
су се по но во ра ђа ли, као и они ко ји ни су ис пу ни ли кво ту од три жи во та у вр ли ни. 
Мр тви су мо гли да би ра ју у ко јем ви ду ће се по но во ро ди ти. Пре не го би се по но-
во ро ди ли, пи ли су во ду из ре ке Лет хе, та ко да се на кон ро ђе ња ни су мо гли се ти ти 
прет ход них жи во та и зби ва ња пре ро ђе ња. Ор фич ке док три не су ути ца ле на Пин-
да ра, Ем пе до кла и Пла то на. 

Ста ра ки на
1) Ве ро ва ње да чо ве ко ва ду ша по сто ји и по сле ње го ве смр ти и да има спо соб ност да 
по ма же или шти ти љу де ко ји су оста ли у жи во ту, би ло је јед но од основ них у по пу-
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лар ној ки не ским схва та њи ма и под се ћа на култ пре да ка код Сло ве на и дру гих на-
ро да. Спе ци јал ним об ре дом о смр ти је оба ве шта ва но ло кал но бо жан ство зе мље да 
умр лог при ми у сво је кра љев ство. Број не це ре мо ни је су би ле по ве за не с ку па њем 
мр тва ца и пре о бла че њем у но во оде ло. У уста мр тва ца че сто су ста вља ли би сер или 
ко ма дић не фри та, зла та или сре бра, жад, уве ре ни да ће те ма те ри је ко је са др же на-
го ми ла ну ви тал ну енер ги ју са чу ва ти мр тва ца од бр зог рас па да.

Чо ве ко ва ду ша је има ла да оста не на дру гом све ту све до по нов ног ро ђе ња, а 
би ле су јој нео п ход не ства ри ко је је ко ри сти ла у жи во ту. Због то га су при пре ма не 
па пир на те ма ке те ку ће, слу гу, же на оде ла, а и нов ца, ко је су спа љи ва не да би би ле 
пре не те умр лом.

2) У Ки ни су би ле по зна те и ко ри шће не и не ке тех ни ке му ми фи ка ци је, слич-
не еги пат ским, што се ви ди на по је ди ним на ла зи ма из Хан ди на сти је (из 2. в. ст. е.), 
као што је те ло двор ске да ме Даи (у др жав ном му зе ју обла сти Ху нан). 

Из глед гроб ни ца за ви сио је од бо гат ства и дру штве ног по ло жа ја пре ми ну лог. 
Цар ска гроб ни ца је има ла об лик огром ног бре жуљ ка (пи ра ми дал ног об ли ка), ис-
под ко јег се, не ко ли ко де се ти на ме та ра под по вр ши ном зе мље, на ла зи ла ко мо ра, а 
у њој ков чег са по смрт ним оста ци ма и пред ме ти нео п ход ни у за гроб ном жи во ту. 
Нај ве ћу гроб ни цу је из гра дио цар Ћин Ши Ху анг-ти (259–210. год. ст. е.) — град ња 
је тра ја ла око 38 го ди на, са око 700.000 рад ни ка. Нај ве ћи ком плекс у њој за у зи ма 
вој ска од те ра ко те (са око 8000 фи гу ра). 

3) У тра ди ци о нал ној ки не ској ку ћи се на ла зи ол тар пре да ка на ко јем су та бли-
це ко је сим бо ли зу ју ду хо ве пре да ка прет ход них пет ге не ра ци ја. По ро ди ца и ро ђа-
ци, а по вре ме но и при ја те љи, им при но се жр тве и ука зу ју по што ва ње. Жр тве се 
при но се ду хо ви ма пре да ка у за ви сно сти од те ку ћих по тре ба, по мо ћи или са ве та 
ко ји се од њих оче ку ју. То ком го ди не, за ду шни це се ве зу ју за два да ту ма — је дан у 
зи му, а дру ги то ком ле та. 

Ста ња по сле смр ти

Еги пат 
Већ смо ре кли да је у Ста ром Егип ту би ло ва жно схва та ње да по сто је две смр ти — 
фи зич ка и ду хов на смрт, кад уми ре и ду ша, обич но јер је не по пра вљи во гре шна. 
Оту да је ве ћи страх (од „пр ве“ смр ти) иза зи ва ла мо гућ ност дру ге смр ти, ко ја је 
сна ла зи ла оне ко је ни су про шли на ва ги бо ги ње пра вед но сти Ма ат, или ко ји су па-
ли у за бо рав — прет ња ко ја се фи гу ра тив но на зи ва «за бо рав име на». 

У хри шћан ству по сто ји слич на прет ња дру ге смр ти за ве ли ке гре шни ке: са мо-
у би ца (или дру ги гре шни) се са хра њу је из ван гро бља (из ван осве ће не зе мље), те му 
се ус кра ћу је мо гућ ност вас кр са по сле Стра шног су да. Слич на прет ња је ве за на за 
кре ма ци ју у хри шћан ству и дру гим ре ли ги ја ма (ју да и зам, ислам). У хри шћан ству 
са хра на (а не кре ма ци ја) је на гла ше на и у Ста ром и у Но вом за ве ту, као је дан од 
усло ва за на ста вак ег зи стен ци је по сле смр ти.

По сле смр ти Егип ћа ни су се на да ли да ће на ста ви ти сво је жи во те, али без те-
ле сних не да ћа. Ти при зо ри су при ка зи ва ни и на (уну тра шњим) зи до ви ма пи ра ми-
да, или па пи ру си ма. 

У еги пат ским Тек сто ви ма пи ра ми да (2375–2200 г. ст. е.) пут фа ра о на по сле 
смр ти је раз ли чи то за ми шљан (пред ста вљан). Не кад се он при дру жи вао бо гу сун-
ца Ра-у, у ње го вој со лар ној ла ђи у ко јој пло ви пре ко не ба. Или се при дру жи вао зве-
зда ма ста ја чи ца ма, или се ус пи њао уз ле стви це на не бо, да се при дру жи бо го ви ма. 
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Еги пат ска књи га мр твих (или: Из ре ке уз ла ска у дан) са др жи упут ства по кој-
ни ку ка ко да се сна ђе на оном све ту по сле смр ти и да „на ђе пут до да на“ (уз ла зак 
у дан, или ра ђа ње у дан је ме та фо ра за по нов но ро ђе ње по кој ни ка, као кад се ра ђа 
но ви дан, од но сно ју тар ње сун це). Ра чу на се да су пр ве вер зи је на ста ле у вре ме ста-
рог кра љев ства (3. ми ле ни јум ст. е.), а да је ко нач на вер зи ја на ста ла око 1600. г. ст. 
е. — у ко јој су ва жан део чи ни ле илу стра ци је, пра ће не тек стом (то је пр ва илу стро-
ва на књи га у исто ри ји свет ске књи жев но сти). 

Текст је упут ство по кој ни ку, ка ко да се сна ђе у под зем ном све ту и не из гу би. 
Је дан од кључ них про ве ра је би ло — већ опи са но — ва га ње ду ше по кој ни ка на ва-
ги прав де. Али, ве чан жи вот је био обез бе ђен они ма ко ји су — по ред ва га ња — још 
про шли и му ми фи ка ци ју (тј. има ли нов ца да то њи хо ви по том ци пла те). 

Грч ка
У грч кој тра ди ци ји по сто ја ла је и иде ја ра ја и злат ног до ба. У хо ме ров ској кон цеп-
ци ји, Је ли сеј ска по ља (Ели си јум) су пред ста вља ла рај, где су бо го ви сла ли хе ро је 
ко ји за слу жи ше бе смрт ност сво јим де ли ма, а на ла зи ла се на кра ју зе мље, на оба-
ла ма ре ке Оке а на, ко ја окру жу је зе мљу, док Хе си од го во ри о Остр ви ма бла же них.

Обич ни смрт ни ци су од ла зи ли пре ко ре ке Стикс у под зем ни свет Хад (ко јим 
вла да бог Хад), а њи хо ве ду ше та мо је пре во зио сво јом ла ђом Ха рон. По кој ни ци ма 
је ста вљан нов чић у уста да њи ме пла те Ха ро ну свој пре воз. Док се ни смрт ни ка од-
ла зе у Хад (пре ко ре ке Стик са их пре во зи Ха рон сво јом бар ком), Зевс хе ро је пре но-
си на остр ва бла же них, где три пу та го ди шње ра ђа во ће и ми ло срд но вла да Крон.  

Од вре ме на Пин да ра, Ели си ју му (по ред хе ро ја) при сту па ју и пра вед ни ци. Али, 
и пра вед ни ци нај пре од ла зе у Хад, а они ко ји су три пу та би ли на зе мљи и под зе-
мљу без гре ха, сти жу на Остр ва бла же них. Сам Ели си јум се на ла зи у под зе мљу, али 
под по себ ним сун цем и зве зда ма, где пра вед ни ци ужи ва ју уз зву ке ки та ре, или се 
над ме ћу у ве шти на ма ко је су во ле ли (ба ца ње ди ска, тр ке ко ли ма итд.). Не ки по ми-
њу и вр то ве Хе спе ри да, на за па ду, као ра ју сли чан пре део. Са мо они ко ји су се по-
себ но огре ши ли о бо го ве (као Ик си он, или Си зиф) до спе ва ли су у нај мрач ни ји део, 
ду бок про цеп ис под Ха да — Тар тар — ко ји је од Ха да одво јен ме тал ним вра ти ма. 

Хе си од (око 700. г. ст. е.) у по е ми Де ла и да ни, го во ри да је пре овог (гво зде-
ног) раз до бља (у ко ме жи ве он и са вре ме ни ци), по сто ја ло 3 дру гих раз до бља (злат-
но, сре бр но и брон за но). У Злат но до ба су љу ди жи ве ли као бо го ви, без ја да и ту-
ге, без ста ро сти. Кад би умр ли, то је би ло као да од ла зе у сан, а за жи во та су има-
ли све га до вољ но, јер их је зе мља да ри ва ла свим до бри ма, а да ни су мо ра ли да ра де. 

Хри шћан ство
У ју да и зму и хри шћан ству ја вља ју се и иде ја злат ног до ба (ве за ног за про шло вре-
ме) а и (не бе ског) ра ја (као оног обе ћа ног, бу ду ћег за пра вед ни ке). 

1) Злат но до ба (вре ме Адам и Еве пре гре ха), тј. еден ски врт, или рај ски врт, 
је би ла пред ста ва зе маљ ског ра ја, јер је овај био и ло ци ран у скло пу зе маљ ске ге-
о гра фи је, а ве зи ван је за раз ли чи та под руч ја — че сто за Да ле ки ис ток, па се го во-
ри о „ис точ ном ра ју“. У вре ме раз во ја је вреј ске ес ха то ло ги је (по сле 6. в. ст. е.) ја-
вља се но ва иде ја — не бе ског Бож јег вр та, или ра ја, у ко ји ће пра вед ни ци сти ћи по-
сле смр ти.              

У јед ном од тек сто ва Тал му да, улаз у рај се са сто ји од две ка пи је са чи ње не од 
ру би на, крај ко јих сто је без број ни ан ђе ли у не бе ском сја ју. Кад пра вед ник ту уђе, 
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зна ци смр ти се с ње га ски да ју и би ва оде нут у сјај не обла ке, а на гла ву му ста вља ју 
две кру не — јед ну од дра гу ља, дру гу од зла та. 

2) У пр вим ве ко ви ма но ве ере се уоб ли чу је хри шћан ско схва та ње — оно од љу-
ди тра жи ве ру у Хри ста и све то трој ство, а и по ка ја ње, као прет по став ке спа се ња и 
веч ног жи во та. Пр во по ми ња ње ра ја у Но вом за ве ту је у Је ван ђе љу по Лу ки (23: 43) 
ка да Исус ка же ло по ву ко ји је ра за пет на кр сту по ред ње га, да ће се тог да на на ћи 
у ра ју за јед но са њим, где је рај си но ним за не бо бла же них. А за тим у Јев. по Јо ва ну 
(14: 2) где Исус ве ли да ће у ра ју би ти ме ста за све пра вед ни ке — мно ги су ста но ви 
у ку ћи оца мо је га. За тим о то ме го во ри и Св. Па вле у 2. посл. Ко рин ћа ни ма: Јер зна
мо да кад се зе маљ ска на ша ку ћа те ла рас ко па, има мо згра ду од Бо га, ку ћу не ру ко
тво ре ну, веч ну на не бе си ма. 

У От кро ве њу Јо ва но вом (21: 4) се го во ри о крај њем на ми ре њу — Бог ће отр ти 
сва ку су зу... и смр ти не ће би ти ви ше, а у дру гом од лом ку (2: 7): да ћу му да је де са др
ве та жи во та, ко је је на сред ра ја Бо жи је га.

По сле дру гог до ла ска Хри ста, нај пре ће би ти вас кр сну ти сви љу ди — ка ко пра-
вед ни ци, та ко и гре шни. За тим, Хри стос се да на пре сто сла ве сво је, за По след њи 
суд (ка ко опи су је Јев. по Ма те ју, 25: 31–46). Сви на ро ди се пред њим оку пља ју, а он 
раз два ја — пра вед ни ке по ста вља са сво је де сне, а гре шни ке са ле ве стра не. Пра вед-
ни ке упу ћу је у цар ство ко је им је при пра вље но од по ста ња, а гре шни ци ма ће ре ћи: 
иди те од ме не у огањ веч ни, при пра вљен ђа во лу и ан ђе ли ма ње го ви јем (Мт. 25: 41). И 
ови ће оти ћи у му ку вјеч ну, а пра вед ни ци у жи вот вјеч ни (Мт. 25: 46).

Дру гим ре чи ма, та да ће се свр ши ти тај на Бож ја (Отк. 10: 7), та да ће јед ни 
(до бри пра вед ни) на сле ди ти веч но блажнство и жи вот бу ду ћег ве ка у Цар ству не
бе ском, а дру ги (зли, не пра вед ни) веч ни па као у цар ству бун тов них ан ђе ла (Ен ци
кло пе ди ја пра во сла вља, стр.1521) 

Ве ра у ова кво Цар ство Бож је, ко је ће на ста ти са Дру гим до ла ском Хри сто вим, 
ко је ће ујед но озна чи ти и крај исто ри је ство ре ног све та, ра ди кал но раз два ја хри
шћан ство од свих дру гих ре ли ги ја и фи ло со фи ја (Ен цикл. пра во сла вља, стр. 258). 

3) Ва жан по јам у Ста ром и Но вом за ве ту је Књи га жи вих, или Књи га жи во та. 
а) У Ста ром за ве ту Књи га жи вих је књи га оних ко ји ће жи ве ти веч но. Го спод 

ве ли Мој си ју: Ко ми је згре шио оно га ћу из бри са ти из књи ге сво је (Дру га књи га Мој-
си је ва, 32:33). У „Да ви до вим псал ми ма“ (69: 28) се ве ли за гре шне: Не ка се из бри шу 
из књи ге жи ви јех, и с пра вед ни ци ма нек не бу ду за пи са ни. Онај ко ји се на ђе за пи-
сан у књи зи ће се из ба ви ти, а на кра ју вре ме на они ко ји спа ва ју у пра ху зе маљ ском 
ће се про бу ди ти — јед ни на жи вот веч ни, а дру ги на сра мо ту и пре кор веч ни (Књи-
га про ро ка Да ни ла, 12: 2).

Не ке је вреј ске апо криф не књи ге као Књи га Ју би ле ја (30: 20–22) го во ре и о две 
књи ге: о Књи зи жи во та где су пра вед ни ци и о Књи зи смр ти, где су они ко ји хо де 
пу те ви ма не чи стим и ко ји су еви ден ти ра ни као про тив ни ци бо жи ји. 

б) У Но вом за ве ту Књи га жи во та се нај че шће по ми ње у От кри ве њу Јо ва но
вом. Ко по бе ди грех обу ћи ће се у ха љи не бе ле и не ће би ти из бри сан из књи ге жи-
во та (3: 5). 

И ви дјех мр тва це ма ле и ве ли ке гдје сто је пре Бо гом и књи ге се отво ри ше; и дру га се књи
га отво ри, ко ја је књи га жи во та; и суд при ми ше мр тва ци као што је на пи са но у књи га
ма, по дје ли ма сво ји ма. И мо ре да де сво је мр тва це и смрт и па као да до ше сво је мр та це; 
и суд при ми ше по дје ли ма сво ји ма. И смрт и па као ба че ни би ше у је зе ро ог ње но. И ово је 
дру га смрт. И ко се не на ђе на пи сан у књи зи жи во та, ба чен би у је зе ро ог ње но (От кри ве
ње Јо ва но во — 20: 12–15) 
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У но ви Је ру са лим, град све ти, не ће ући ни шта по га но, не го са мо они ко ји су на
пи са ни у жи вот ној књи зи јаг ње та (От кр. Јо ва но во, 21: 27). 

Хин ду и зам
1) У хин ду и зму по сто је и иде ја злат ног до ба и ра ја. Пре ма ми то ло ги ји пу ра на, ве-
ли ко раз до бље (или ма ха ју га), са сто ји се од че ти ри ју ге (или под-раз до бља): кри та, 
тре та, два па ра и ка ли. Нај ду жа је кри та (ко ја би од го ва ра ла злат ном до бу, у дру гим 
уче њи ма) у ко јој вла да ју нај срећ ни је при ли ке, а љу ди су у њој мо рал но са вр ше ни и 
без гре шни. Ка сни је се при ли ке по гор ша ва ју. Да на шњи свет на ла зи се у че твр тој — 
тзв. ка ли ју ги — ко ја је рђа ва и за вр жа ва се про па шћу све та.

2) У тра ди ци ји хин ду зи ма, у раз ли чи тим пе ри о ди ма су би ле уоб ли ча ва не иде-
је ра ја, ве за не за раз ли чи та бо жан ства — у за ви сно сти од то га ко је бо жан ство је, у 
да том слу ча ју, сма тра но глав ним — Брах ма, Ин дра, Ши ва, Ви шну. 

а) Брах ма-ло ка (свет Брах ме), је пре би ва ли ште и рај Брах ме, не кад ве зи ван за 
мит ску пла ни ну Ме ру, а не кад за не бе са из над ње. Брах мин рај има 4 рав ни, а у нај-
ви шу сти жу они ко ји су уса вр ше ни у вр ли ни и ко ји ви ше не ће би ти под ло жни по-
нов ним ро ђе њи ма на зе мљи. Они жи ве у са вр ше ном ста њу сатћитанан да (бла-
же не све сти и бив ства).      

б) Дру ги је рај свар ло ка (под руч је све тла), не кад по ве зан са бо гом Ин дром. 
У ње му по сто је и чул не ра до сти, као што су див на му зи ка, ми ри си и не бе ска хра-
на, злат не па ла те укра ше не дра гим ка ме њем, ли ва де и цвет ња ци, не бе ске ле по ти-
це и му зи ча ри. Те ка рак те ри сти ке на ла зи мо и у дру гим ра је ви ма, укљу чу ју ћи и бу-
ди стич ки. Ин дри но не бо (Ин драло ка) је сме шта но се вер но од пла ни не Ме ру, од-
но сно из ме ђу не ба и зе мље. Оно је слич но по опи си ма прет ход ном ра ју, са пти ца-
ма и чу де сним др ве ћем. 

в) Рај бо га Ви шнуа је ва и кунт ха, ко ји је на ју жном де лу пла ни не Ме ру, а че-
сто се по ве зу је или из јед на чу је са ра јем Кри шне, ко ји је јед но од оте ло вље ња Ви-
шнуа. Рај Кри шне се зо ве го ло ка — пун је див них га је ва, а кроз ње га про ти че не бе-
ска ре ка Ја му на. 

г) На пла ни ни Ка и ла си је рај бо га Ши ве. Ка и ла са је са чи ње на од кри ста ла ко је 
ап са ре ко ри сте као огле да ла. Ди вљи ла бу до ви ту до ла зе по чет ком се зо не мон су на.

Бу ди зам
Иако се ра ни бу ди зам (од 6. в. ст. е.) раз ви јао као уче ње о про бу ђе њу, које чове-
ка осло ба ђа од ре ин кар на ци ја, а про бу ђе ње чо век по сти же вла сти тим на пором 
(без ика квог од но са или уде ла бо го ва), по чет ком но ве ере ја вља се и бу ди стич-
ко ре ли гиј ско уче ње о чи стој зе мљи и бу ди Ами таб хи (јап. Ами да), ко ји као бо-
жан ство вла да у том ра ју. Као нај по пу лар ни ја фор ма бу ди зма то се проширило 
и у дру ге зе мље Ази је, као хри шћан ска уче ња о ра ју и спа се њу, у Евро пи. 
       У бу ди зму се у 2. в. ја вља то но во, ре ли гиј ско уче ње, у три су тре ве за не за ма ха-
ја на бу ди зам — пре ве де не на ки не ски у 3–4. ве ку, а он да се ши ри ло у дру ге зе мље 
Ази је. Ове су тре уво де но ву фи гу ру, Бу ду Ами таб ху, ко ји вла да бу ди стич ким ра јем 
(за пад ни рај, или „чи ста зе мља“). Та ко се уз нир ва ну — као пре ђа шњу иде ју спа се-
ња ко ја је би ла пре те жно фи ло зоф ског и ме ди та тив ног ка рак те ра — са да ја вља но-
ва иде ја спа се ња ро ђе њем у ра ју, у ко ме се пра вед ни ци ра ђа ју у ло то су (уме сто да се 
по но во ро де на зе мљи, из ма те ри це). Ро ђе ње у ра ју обез бе ђу ју жи во том у вр ли ни и 
ми ло шћу бу де Ами таб хе, ко ју за до би ја ју мо ли тва ма, тј. по на вља њем ње го вог име-
на, по себ но он да кад им се смрт при бли жи ла.
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Рај Ами таб хе (ја пан ски: Ами де) је ре пли ка зе маљ ских ра до сти, али не у пр ља на 
зем ним огра ни че њи ма и про па дљи во шћу. Пра вед ни ци ту оста ју док не до ђе вре-
ме дру гог до ла ска обо го тво ре ног вр хов ног Бу де, тј. вре ме за ко нач но спа се ње, или 
па ранир ва ну. Гре шни ци пак до спе ва ју у па као, а кад ис ку пе гре хе, ра ђа ју се по но-
во на зе мљи, са но вом при ли ком да по бољ ша ју сво ју кар му. 

Та о и зам
Оства бла же них или бе смрт ни ка су би ли про јек ци ја по тра ге за бе смрт но шћу у ре-
ли ги ји та о и зма. Ле ген де о тим остр ви ма су по ве за не са та о и стич ким ве ро ва њем да 
је мо гу ћа бе смрт ност. Нај по зна ти је остр во је би ло П’енг-Лаи, на ко ме је ра сла гљи-
ва бе смрт но сти (а ту су би ла и Таи Yу, Фанг Ху итд.). Код Чу анг Цеа су то але го ри је, 
а у ре ли гиј ском та о и зму ствар на ме ста, ка ко ји ма су по је ди ни ца ре ви (као већ на ве-
де ни — Ћин Ши — 219 г. ст. ере) упу ћи ва ли по мор ске екс пе ди цје, али без ре зул та-
та.    У ка сни јем — ре ли гиј ском та о и зму — има ги нар не пла ни не као Кун лун (на За-
па ду), остр ва бе смрт ни ка (у Ис точ ном мо ру), или бај ко ли ка под руч ја (До ли на бре-
скви ног цве та — у ко јој вла да веч но про ле ће) сма тра ни су по себ ним, при ви ле гов-
ним под руч ји ма, до ко јих сти жу они ко ји су по ста ли бе смрт ни ци. 

Ме ђу пти ца ма, ждрал је био сим бол бе смрт но сти и му дро сти. Че сто на сли кан са 
бо ром, или бре сквом, ко ји су та ко ђе сим бо ли ду го веч но сти. По све ће ни ци, ко ји же ле 
да до сег ну бе смрт ност, ја шу на ждра лу и ус пи њу се на не бо. Мо ти ви са ждра лом, ко ји 
ле ти пре ма па ви љо ну по диг ну том на сте ни из над мо ра, ве за ни су за остр ва бе смрт ни ка. 
     

Се ћа ње на смрт 

Ме ди та тив но „пре пла вљи ва ње“ смр ћу ко је на ла зи мо у не ким уче њи ма бу ди зма, 
хри шћан ства и хин ду и зма уокви ре но је спе ци фич ном тра ди ци јом и схва та њи ма. 

Бу ди зам
У ра ном бу ди зму го во ри се о се ћа њу на смрт (ма ра наану са ти) и о па жњи на смрт 
(ма ра наса ти). Буд хаг хо ша (у 5. в.) го во ри о осам на чи на се ћа ња на смрт. Нај пре, 
смрт се за ми шља као уби ца, јер се по ја вљу је че сто не на да но. Чо век хо ди кроз жи-
вот не по врат но као сун це пре ко не ба што иде за ла ску док га смрт не за ско чи. Дру-
ги на чин се ћа ња на смрт је пре ко сли ке успе ха. Као што успех тра је док га не у-
спех не пре вла да и као што не ма успе ха ко ји ће из ма ћи не у спе ху, та ко и жи вот у 
од но су на смрт, па се ве ли да је смрт про паст успе ха жи во та. Тре ћи на чин је пу-
тем по ре ђе ња. Кад упо ре ди да су умр ли и они ве о ма за слу жни, ја сни ја му је и вла-
сти та смрт. Кад упо ре ди да и про бу ђе ни (бу де) уми ру, се ћа ће се бо ље сво је смр-
ти, ви дев ши да их ки ша смр ти га си као ве ли ке ва тре. Че твр ти на чин је са гле да ва-
њем те ла. Те ло је на ста ње но мно гим си ћу шним би ћи ма ко ја се у ње му ра ђа ју, хра-
не се, лу че и уми ру. Те ло мо же умре ти ако се ова би ћа уз бу не. И као што га де ли-
мо са овим би ћи ма, де ли мо га и са не ко ли ко сто ти на бо ле сти од ко јих мно ге мо-
гу иза зва ти смрт. Пе ти на чин је са гле да ва њем крх ко сти жи во та. Ше сти на чин је 
са гле да ва ње не пред ви ди во сти жи во та. Не пред ви ди во је тра ја ње жи во та, не пред-
ви ди ве су бо ле сти, не пред ви ди во је ка да ће и где смрт за де си ти чо ве ка и не пред-
ви ди ва је суд би на, тј. у ка квом ће об лич ју би ти на ред но ро ђе ње. Сед ми на чин је-
сте под се ћа ње на ње го во огра ни че но тра ја ње. А кад не ко не гу ју ћи па жњу на смрт 
ка же: о, да по жи вим ко ли ко је по треб но за удах и из дах, мо гао бих мно го по сти-
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ћи упра жња ва ју ћи Бу ди но уче ње, за та кве се ка же да мар но не гу ју па жњу на смрт  
(Bud dhag ho sa, књ. 1. — стр. 248–56). 

Свест о хит но ћи, о крат ко ћи пре о ста лог вре ме на ис ти чу и по то ња уче ња бу ди-
зма — у ти бе тан ском бу ди зму под вла чи се да чо век ва ља да схва ти да не ма ни тре-
нут ка за гу бље ње, као што га не ма ни чо век ра њен отров ном стре лом. А на ла зи мо 
је и у хри шћан ству — о то ме Јо ван Ле ствич ник (у 6. в.) ка же: Се ћа ње на смрт је
сте сва ко днев на смрт; се ћа ње на крај жи во та — не пре ста но уз ди са ње ( .. ) Чо ве ку 
је не мо гу ће... да про ве де по бо жно да на шњи дан, ако не бу де ми слио да је то по след
њи дан ње го ва жи во та.

Ко нач но, осми на чин се ћа ња на смрт по ра ном бу ди зму са сто ји се у са гле да ва-
њу тре нут но сти по сто ја ња. Као што то чак ко тр ља ју ћи се до ди ру је у сва ком тре нут-
ку тло са мо де ли ћем свог ру ба та ко је и жи вот увек са мо је дан тре ну так са да шњо сти. 

Буд ха го ша се сла же са Јо ва ном Ле ствич ни ком да се ћа ње на смрт во ђи не при-
стра шћу и од вра ћа њу од све га про ла зног, не при а ња њу за жи вот. И док осо бе ко је 
ни су кул ти ви са ле па жњу на смрт под ле жу ужа су и из бе зу мље њу у ча су смр ти, ве-
ли он, по све ће ник уми ре без стра ха и сму ше но сти (Bud dhag ho sa, књ. 1, стр. 259).

Хри шћан ство
У хри шћан ству се го во ри о се ћа њу на смрт (грч ки, мне ме тха на тои — лат. ме мен
то мо ри), и со зер ца њу смр ти, тј. усред сре ђе но сти, „за гле да но сти“, про ми шља њу 
зна че ња смр ти. 

Као што је хлеб по треб ни ји од сва ке дру ге хра не, та ко је и се ћа ње на смрт по
треб ни је од сва ког дру гог под ви га, ка же Јо ван Ле ствич ник (у 6. в.). 

Се ћа ње на смрт под сти че мо на хе ко ји жи ве у за јед ни ци на труд и ду бо ко раз
ми шља ње, па, шта ви ше, и на ра до сно под но ше ње увре да. А код оних ко ји жи ве у 
без мол ви ју, оно до во ди до пре стан ка бри ге о би ло че му зе маљ ском, до не пре кид не 
мо ли тве и чу ва ња ума. Те вр ли не су и ма ти и кћи се ћа ња на смрт. ( .. ) Пр ви знак да 
се чо век у ду би ни свог ср ца се ћа смр ти је сте хо ти мич но не при стра шће пре ма све
му што је ство ре но и све це ло од ри ца ње од сво је во ље. (...) Као што оци твр де да са
вр ше на љу бав не мо же па сти, та ко и ја ми слим да је са вр ше но осе ћа ње смр ти сло
бод но од стра ха (Јо ван Ле ствич ник, стр. 68–9). 

Да би што ви ше под ста кли се ћа ње на смрт, не ки под ви жни ци су у по је ди ним 
пе ри о ди ма спа ва ли у мр твач ком сан ду ку — као што су не ки хин ду и сти и бу ди сти 
ме ди ти ра ли на гро бљу, или уз мр тва ца. 

Се ћа ње на смрт је на ро чи то ва жна аске за мо на ха и мо ра да бу де не пре кид но, 
ка же Ди ми три је Бог да но вић (1968: 95). 

У хри шћан ству, иде ја за о кру же ња це ли не зем ног жи во та (ко ји укљу чу је ро ђе-
ње и смрт) из ра же на је и па ра бо лом: да кад зр но жи та пад не на зе мљу и умре, оно 
до но си но ви жи вот. То под ра зу ме ва и по и ма ње жр тве и жр тво ва ња (ба че но сти у 
свет): са гле да ва ње свог ме ста, сво је „ка ри ке“ у лан цу ге не ра ци ја. Па ра бо ла о зр ну 
жи та ко је па да у зе мљу и уми ре до но се ћи но ви жи вот, у јед ном чи та њу се по ја вљу-
је као сим бол умр лог и ус кр слог Хри ста (и сва ког дру гог хри шћа ни на), а у дру гом 
чи та њу као сим бол чо ве ка ко ји је при хва тио сво ју смрт и ко ји је та ко „вас кр сао“ у 
ме та фо рич ком сми слу, тј. за ко га је овај ов де жи вот по стао ства ран, јер је он у ње-
га ушао, „ус кр сао“, са да не као би о ло шка је дин ка не го као све сно би ће. Јер, тек са 
при хва та њем сво је смр ти, чо век при хва та и сво је ро ђе ње, као улаз у жи вот ко ји ће 
се за вр ши ти смр ћу, па ти ме при хва та и жи вот оме ђен ро ђе њем-и-смр ћу. 
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На по ме на
Овај текст по све ћу јем успо ме ни на ро ди те ље — Па вла (1913–59) и Ка ти цу (1913–64). 

Ab stract: If one has in mind that de ath is not only the end of li fe — so met hing that is at the 
end of so me sup po sed path, or the end of ti me which we con si der as li fe, but that the en co un-
ter with de ath is ac tu ally part of li fe it self, or part of pre pa ring for li fe in to to — then the en co-
un ter with de ath, or pre pa ring for de ath, al so me ans pre pa ring for li fe. Ac tu ally, in so me re li-
gi o us tra di ti ons pre pa ring for de ath is un der stood as pre pa ring for the ot her li fe, aft er de ath, 
but even if one do es not co unt this ot her li fe, pre pa ring for de ath is pre pa ring for li fe. Who is 
ready for de ath, he is al so in a way pre pa red for li fe which pre ce des de ath (or li fe bet we en birth 
and de ath). 
Prеparing for de ath had and has va ri o us mo da li ti es. So me ru lers pre pa red for de ath in way 
which — be si de the new wars and con qu ests — was the main sta te en de a vor, or in vest ment: 
bu il ding of pyra mid, or gre at bu rial pla ce, and it usu ally wo uld be gin for de ca des be fo re the 
ac tual de ath of the ru ler, to ma ke this „eter nal ho u se“ ready for him anyti me he di es, or is kil-
led in bat tle.
In va ri o us re li gi o us tra di ti ons one can no ti ce so me dif e ren ces, and so me si mi la ri ti es in pre-
pa ring for li fe and de ath (the dif e ren ces wit hin the sa me tra di tion, can be due to whom is it 
me ant to advi ce — a com mo ner, or monk). In this text we ha ve pre sen ted the advi ces to the 
monks. 

Keywords: pre pa ring for li fe and de ath, pyra mids and bu rial pla ces, li fe aft er de ath, and prac ti-
ce of re mem be ring de ath.
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