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Предговор од Џ. Г. Балард

Ако Храбриот нов свет е најдобриот роман на Ал
дус Хаксли, тогаш Вратите на перцепцијата е него
во најважно небелетристичко дело, и претпоставувам 
дека тие заедно ќе надживеат сѐ друго напишано од 
него за време на неговиот долг и немирен живот. Воз
немирувачката слика на научноконструираната уто пи
ја во Храбриот нов свет со своите рекреациони дро
ги и бебиња од  епрувета, со своите кина „со допир“, 
кои ја предвидуваат вируелната реалност, сега изгле
даат како поостроумно предвидување на иднината од 
визијата на Џорџ Орвел за Сталиновиот терор во 1984.

Сепак, може да излезе дека Вратите на пе рцеп
цијата е попророчко дело дури и од Храбриот нов 
свет. Целиот свој живот Хаксли беше воден од по
требата да ја разбере човечката свест, потрага што го 
одведе од христијанскиот мистицизам до религиите на 
Да лечниот Исток и псевдорелигиите од Калифорнија. 
Невообичаено за еден литературен интелектуалец, 
од своето или од нашето време, Хаксли беше интен
зивно заинтересиран за науката, и многу од негови
те изворни дела стојат на границата меѓу религијата, 
уметноста и науката.

Вратите на перцепцијата стојат во центарот на 
ова магнетно поле. Хаксли беше фасциниран од први
те истражувања во невронауките, и особено од уло
гата на невротрансмитерите во нашите мозоци и од 



начинот на кој овие хемиски гласници го контроли
раат нашиот поглед на себеси и на светот околу нас. 
И покрај чудата на човечката свест, Хаксли веруваше 
дека нашиот мозок бил истрениран, за време на ерата 
на еволуцијата, да ги елиминира сите тие перцепции 
што не ѝ помагаат директно на нашата секојдневна 
бор  ба за опстанок. Стекнавме безбедност и опстанок , 
но во тој процес го жртвувавме нашето чувство за чу
дење.

Расклопувањето на овие прегради и откривањето 
на побогатиот свет зад нив долго време беше задача  
на уметноста и на религиозниот мистицизам, но Хак
сли се сомневаше дека модерната фармакологија по
седува дури и посилни оружја во својот арсенал од 
пси хоактивните дроги. Во Вратите на перцепцијата 
тој опишува едно попладне во Лос Анџелес во 1953 
го дина кога тој за првпат пробал мескалин, активна 
со стојка на светиот кактус, кој Мексиканците го наре
куваат пејотл, и видел како пред него се отвораат пор
тите на еден нов свет.

Веднаш сфатил дека неговите увиди не биле во 
се бе самиот и во неговото скромно минато, туку во 
уни верзумот околу него. Низ годините, имало безброј 
извештаи за мескалинот и за ЛСДтрипови, но ниту 
еден не може да се спореди со описот на Хаксли на 
светот на халуцинацијата, кој му се открил пред него
вите очи. Капаците околу неговиот ум конечно се по
дигнале откривајќи ги му ги чудата на постоењето на 
неговиот себичен и приземјен ум.

Во Вратите на перцепцијата и во неговото про
должение, Рај и пекол, Хаксли размислува дека човеч
ките суштества секогаш ќе имаат потреба од некаква 
хемиска помош за да се ослободат себеси од насле



дените ограничувања во својот нервен систем. Педе
сет години по неговиот мескалински трип во една 
градина во Холивуд, откога слетавме на месечината 
и откога ја заглавивме нашата планета со култура на 
забава што е позадушувачка од сѐ што е опишано во 
Храбриот нов свет, во право сме кога мислиме дека 
експедицијата во својот мозок, која ја презеде Хаксли, 
е последното патување што нѐ чека сите нас, дали со 
помош на хемиски средства или преку некоја помалку 
опасна врата, внатрешен премин до нашето повисти
нито и побогато „јас“.



Алдус Хаксли (18941963)

Алдус Леонард Хаксли е роден на 26 јули во близи
ната на Годалминг во Сари, во семејство, кое скоро пред 
тоа, станало синоним за интелектуална аристократија. 
Дедото на Хаксли, Томас Хенри Хаксли, стaнал озло
гласен како „булдогот на Дарвин“ и се прославил во 
по  пуларизирањето на науката, исто како што негови
те истражувачки и контроверзни дела биле наменети 
да ги шокираат и да ги развеселуваат истовремено и 
читателите и нечитателите во наредниот век. Мајката 
на Алдус Хексли била внука на поетот и есеист Метју 
Арнолд, а самиот тој бил внук на истакнатата гѓа Хем
фри Вард, доајен на доцновикторијанскиот роман. 
Ова наследство, кое ги обединува науката и литерату
рата во една комбинација што ќе стане карактеристич
на за неговите гледишта како писател, било извор на 
огромна гордост, но и товар за Хаксли во годините на 
неговото формирање. Од него многу се очекувало.

Три трауматични настана ја одбележале младоста 
на Хаксли. Во 1908 год. неговата мајка умира од рак 
и ова довело до распаѓање на нивниот семеен дом. 
Две години подоцна, додека бил ученик во Итон, 
Хак сли добил инфекција на окото, која речиси цело
сно го ослепела некое време и сериозно го наруши
ла неговиот вид до крајот на животот. Самоубиство



то на неговиот брат Тревенен во август 1914 год., го 
остава Хаксли без личноста со која бил најблизок. 
Два есетина години подоцна, во Слепи во Газа (1936), 
обработувањето на смртта на мајката на главниот лик 
од страна на Хаксли и неговото отелотворување во ро
манот „Трев“, како ранливиот Брајан Фокс, ни даваат 
некои индикации за неизбришливата болка што овие 
трагични настани ја оставиле по нивното случување. 
Тие, во значајна мерка ги образложуваат темнината, 
острината и цинизмот, кои често се среќаваат во дела
та на Хаксли во периодот меѓу двете војни.

Неколку месеци по дипломирањето на колеџот 
„Балиол“ во Оксфорд, насока Англиски јазик и лите
ратура, во 1916 год. Хаксли ја објавува Пламеното 
тр кало. Првата збирка стихови на Хаксли и следните 
три по неа, Јона (1917), Поразот на младоста (1918), 
и Леда (1920), го откриваат неговиот долг кон фран
цускиот симболизам и fin de siècle естетизмот. Исто 
така видлива е, меѓутоа под поетската тага и иронич
ната патина, заинтересираноста за внатрешниот свет 
на духот што го предвидува подоцнежното впуштање 
во мистицизам. Овие поетски книги се првите од над 
педесетте одделни дела белетристика, драма, по е зи 
ја, критика, биографија, патеписи и спекулативно пи
шување, кои Хаксли ќе ги создаде во текот на својот 
жи вот.

Неспособен за воена служба, Хаксли работел како 
работник на фарма на поседот на Лејди Отолин Мо
рел Гарсингтон откога го напуштил Оксфорд. Овде не 
само што ги сретнал Д. Х. Лоренс, Бертранд Расел, 
Клив Бел, Марк Гертлер и другите припадници на кру
жокот „Блумсбери“, туку и една бегалка од Белгија, 
Марија Најс, со која се оженил во 1919 год.. Тогаш 



Хаксли веќе работел за магазинот Athenaeum, кој го 
уре дувал вештиот Мидлтон Мари. Наскоро тој станал 
првиот Британец уредник на Куќа и градина, работел 
за Вог и пишувал музички критики за Вестминстер 
викли газет во раните дваесетти години.

Лимбо (1920), збирка на кратки раскази, која му 
прет ходела на Хромовото жолтило во 1921 год., ро
манот со кој Хаксли го стекна своето име како писател. 
Инспириран од, меѓу другите, Томас Лав Пикок, Нор
ман Даглас и Анатол Франс, првиот роман на Хаксли 
ги инкорпорира многуте случки за време на неговиот 
привремен престој во Гарстингтон како и описите на 
неговата газдарица и останатите гости. Сепак, повеќе 
од бесрамно, Хромовото жолтилое радикално на па
ѓање на викторијанските и едвардијанските норми на 
однесување што резултираа со Првата светска војна 
и нејзините ужасни последици. Поради сета своја ко
мична храброст, која стекна признание од писатели
те како Скот Фиџералд и Макс Бирбом, Хромовото 
жол тило може да се чита, заедно со Емиментните 
Викторијанци (1918) од Литон Стречи и вториот роман 
на Хаксли Античка слама (1923), како експресија на 
распространетото расположение на разочараноста во 
раните 1920. Хаксли му кажал на татка си дека Антич
ка слама е „напишан од еден припадник, на она што 
може да се нарече воена генерација, за останатите од 
неговиот вид“. Тој продолжува велејќи дека тоа треба
ло да ги рефлектира „животот и мислењата на едно 
време што било сведок на насилното прекинување на 
речиси сите стандарди, конвенции и вредности што 
би ле актуелни во претходната епоха“.

Дури и кога бил ученик Хаксли бил страстен пре
листувач на Енциклопедија Британика, и не му било 



потребно долго време да се здобие со репутација на 
таинствен еклектичар. Згора на тоа, како што се зго
лемувал неговиот углед на откривач и еманципатор, 
та ка Хаксли сѐ повеќе бил осудуван од критичарите 
од старата гарда, како Џејмс Даглас од Дејли експрес, 
кој го осудил експлицитното говорење за сексот и за 
слободната мисла во неговите дела. Античка слама 
била запалена во Каиро, и во следните години многу 
од книгите на Хаксли биле цензурирани, цензурирани 
и забранувани од време на време. Контроверзно, но 
отвореноста, духовитоста, неисиленоста и очигледна
та безгрижност во раните дела на Хаксли се тие кои 
станале вкусна смеса за различни писатели како Ив
лин Во, Вилијам Фокнер, Ентони Паувел и Барба ра 
Пим. Агнус Вилсон го нарече Хаксли, „богот на мојата 
адо лесценција“.

Од 1923 год. натаму, Хаксли живеел, повеќе и по
малку постојано, во странство, најпрво во близината 
на Фиренца, а потоа, меѓу 1930 и 1937, во Санари на 
Азурниот брег. Во Одејќи по патот (1925), со под
наслов „Белешките и есеите на еден турист“, Хаксли 
да ва еден жив и пријатен опис на местата и уметнич
ките дела, кои ги видел од неговото доаѓање во Ита
лија, и насловниот расказ од неговата трета збирка 
ра скази Малиот Мексиканец (1924) и неговиот трет 
роман Јалови листови (1925) се случуваат во таа зе
м ја. Според Хаксли, темата на Јалови листови е „пот
копувањето на сѐ од страна на еден вид очајнички 
скеп тицизам и потоа поткопувањето на тоа со мисти
ци зам“. За В.Б. Јејтс, Јалови листови го навестува вра
ќањето на философијата во англискиот роман, но со 
четвртиот роман Контрапункт (1928), Хаксли ја за
цементира својата репутација кај пубиката како писа



тел што поттикнува на размислување. Контрапункт 
е првиот вистински „роман на идеи“ на Хаксли, вид 
ли  тература со која тој највеќе беше идентификуван. 
Тој еднаш објасни дека неговата цел, како романсиер, 
би ла „да пристигне, технички, до една совршена фу
зи ја на роман и на есеј“, тврдејќи дека романот треба 
да биде како патна торба, која пука од мислења и за
чудувачки идеи. Ова привилегирање на содржината 
на спроти формата беше една од многуте работи што 
му беа заеднички со Х. Г. Велс; тоа беше анатема за 
љубителите на Вирџинија Вулф. Хаксли беше фасцини
ран од фактот што „една иста личност е истовремено 
маса од атоми, психологија, ум, објект со облик, кој 
мо же да се наслика, забец во економската машина, 
гла  сач, љубовник итн.“, и една од неговите основни 
це  ли во Контрапункт беше да го понуди овој поглед 
со многу лица на неговите главни ликови.

Помрачното расположение на Хаксли во доцните 
1920ти беше претставено во Правите студии (1927), 
нај  важниот од четирите томови есеи што ги објавил 
во текот на десетлетието, и еден во кој првпат недвос
мислено се искажал против она што го сметал како 
вул  гарност и перверзност на масовната цивилизација. 
Меѓу септември 1925 год. и јуни 1926 год., Хаксли от
патувал преку Индија за Соединетите Држави, и токму 
оваа посета на Америка го направила толку песимист 
за културната иднина на Европа. Тој ги изнесува сво
ите искуства во Веселиот Пилад (1926). „Тоа што се 
слу чува во Америка е превреднување на вредности
те,“ напишал Хаклси, „едно радикално менување (кон 
полошо) на воспоставените стандарди“, и веднаш по 
посетата на Америка, кај Хаксли се родила идејата да 
напише сатира на тоа што го видел. Храбриот нов 



свет (1932) може да се чита како придонес на Хаксли 
за широко раширениот страв од американизација, кој 
бил присутен во Европа уште од средината на девет
наесеттиот век, но овој комичен, вознемирувачки и 
чу д но амбивалентен роман нуди многу повеќе од ед
ноставна травестија. Слично, иако Храбриот нов свет 
стана, заедно со 1984 на Орвел, еден од двата столба 
на антиутописката традиција во литературата и еден 
вид озборување за сето она што е грдо и „кошмарно“ 
во светот, кој треба да дојде, беше напишан со погле
дот на Хаксли на кризната сегашност на Британија во 
1931 год. Кога ќе се стави покрај Кратки свеќи (1930), 
една добро прифатена збирка на кратки раска зи, Му
зика навечер (1931), една типично енергична и општо
тематска збирка на есеи и Тектови и воведи (1932), 
по  етска антологија со коментари создадени за да по
кажат дека дури и во многу оптоварената политичка 
атмосфера во раните 1930ти „важни се и оние што си 
ја трескаат главата за уметноста“, многустраната по
јава на Хаксли како писател, мислител и учен човек  е 
вратена дома. Во 1934 год. тој го објавива Преку Мек
сиканскиот залив, опис на неговите патувања низ 
Ка рибите и Централна Америка, а во 1936, Безоки во 
Газа. Стимулиран од неговото преоѓање во пацифи
зам во ноември 1935 год., шестиот роман на Хаксли ги 
реди стравовите, фобиите, предрасудите и раздорот  
на вре  мето во фикционализацијата на неговата лич
на ис торија. Едно посветување на прашањата, кои во 
осно ва   се повеќе религиозни отколку што се по  ли тич
ки  или философски, за првпат е очигледно во де  лото 
на Хак сли.

Кога Хаксли ја напушта Европа и се сели во Сое
динетите Држави, во април 1937 год., тој веќе бил на 



вр вот од славата како романсиер и истакнат член на 
Уни јата за мир1. Иронично, дотогаш тој беше повеќе 
загрижен за прашањата за неприврзување, анархи
зам, децентрализација и мистично спасение отколку 
со маните на современото општество, и со улогата на 
пацифизмот во националните политики или во умет
носта на раскажувањето. Ако Хаксли беше концентри
ран на опишувањето на бесмисленоста на животот во 
1920те, од средината на 1930те, тој беше преокупи
ран со потрагата по смислата на постоењето. Заврше
тоци и средства (1937), во која Хаксли се обиде да 
„ги поврзе проблемите на домашната и интернацио
налната политика, на војната и економијата, на обра
зованието, религијата и етиката, во една теорија на 
ко  нечната природа на реалноста“, го означи негово
то заминување кон повисокиот терен на мистичкото 
просветлување каде што ќе остане до крајот на својот 
живот.

Хаксли и неговиот пријател и гуру Џералд Херд за
минале во Америка за да држат предавања за темите 
кои доминираат во Завршетоци и средства. Хаксли, 
секако, имал намера да се врати во Европа, но потре
бата на неговата сопруга да живее во топла и сува кли
ма заради здравствени причини и профитабилниот 
план да пишува за филмската индустрија успеале да 
ги задржат Хакслиеви во Америка сѐ додека веќе ста
нало небезбедно да се вратат. Реакцијата на Хаксли 
за Холивуд и неговиот култ на младоста се зајадливо 
претставени во По многу лета (1939), приказна за 
жи  вотот во една грандиозна илузија на еден лик што 
наликува на Граѓанинот Кејн. Материјалистичките 
пре  т ерувања на Џо Стојт се контрапункт на естетските  

1 Унија за мир – позната пацифистичка невладина организација.


