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ЧУДО
Бог на првом месту све остало ће доћи на своје место.“

РЕЧ ПАТРИЈАРХА...

„ Човеков живот зависи од две љубави. Од љубави
према Богу и љубави према себи. И у зависности од
тога која љубав је у њему јача, у пракси, у практичном
животу и његов живот ће бити ближи бестрашћу.“

Његова светост Патријарх српски
г.Порфирије

„ Света Литургија јесте темељ, извор и оквир нашег
људског живота овде на земљи зато што се на светој
Литургији причешћујемо Телом и Крвљу Христовим,
заправо, постајемо сутелесници и сукрвници самог
Господа Нашег. Узимајући Његово Тело и Његову Крв
на светој Литургији ми сви смо повезани Христовим
крвотоком, међусобно смо једно, али сви ми заједно
са Господом. Зато света Литургија није ништа друго
него пројава Царства Божјег на земљи и истовремено
могућност предукуса онога што нас чека у вечности,
у пуноћи за нас хришћане.“

„ Црква није од овога света, али јесте у овоме свету.
Зато што овај свет без Цркве не постоји, боље рећи,
нема смисла.“
„ Узети крст Христов значи победити себе острашћеног, гордељивог, огреховљеног.“
„ Враћамо се опет на то како ми доживљавамо Бога.
Нажалост, најчешће, највећи број нас Бога доживљава
као полицајца… најчешће се ми Бога плашимо… А
осећање гриже савести само показује да нам је вера
слабашна, показује да верујемо у себе и своје снаге,
показује да немамо поверења у љубав Божију, и показује
да, заправо, из свих тих разлога нисмо прошли кроз
покајање... Каже један од светитеља: ,,Када станеш
пред Бога треба да кажеш – учинио сам Господе то
и то, али ти као Љубав који знаш и моје немоћи и
слабости прихватиме ме таквог, опрости ми.“

"Све се постиже молитвом, ћутањем и љубављу"
„Вера није само пуко уверење, вера је поверење у
Бога и препуштање себе Његовом суду. Када живимо
Јеванђеље Христово онда идемо путем сигурности.
Не постоји то што нас може помутити. Не постоји
дилема да ли се црква модернизује, црква је увек
савремена, често је покретач развоја, али оно што нас
чини јединственим је вера у Бога. Без Христа и без
Његовог система вредности сваким даном смо ближи
дезинтеграцији, а са Христом сваки нови дан јесте нови
и постајемо млађи у Христу и Господу. Понекад, као
што је у јеванђељској причи речено, чврстом вером
можемо мењати свет у себи и свет око себе“

„ Ми Срби знамо ко смо, одакле смо и знамо свој
циљ. Знамо да смо праоци вековима уназад, да је наше
име хришћанин, а наше презиме правословље. Наш
пун идентитет је Србин православац.“
„ Христос није својина неких, већ је Спаситељ свих!“

„ Саборност је сама природа Цркве – друго име
Цркве. Сабирамо се око Христа и у Њему, као тело
Његово и темељ, суштина, манифестација Цркве као

4

једног организма јесте света литургија у којој смо
показали нераскидиву повезаност са Христом, али и
јединство међу собом.“
„ Истина Христова нема компромиса и не може се
уподобљавати духу овога света. Не може се удварати
духу овога света само да би споља била прихваћена.
Та истина постоји да бисмо се преображавали, а тај
преображај се остварује благодаћу Божјом, али и
нашим учешћем и сарадњом са благодаћу Божјом. То
се чини, пре свега, нашом исправном вером, а онда и
животом који треба да буде живот смирења.“
„ Црква позива сваког човека да дотакавши Бога
разуме да Бог треба да му буде на првом месту. Ако је

REЧ PARTRIJARHA

REЧ PATRIJARHA

„ Многи људи имају потребу да се припреме за
Свето Причешће да би како се то каже били достојни
Светих Тајни.Тела и Крви Христове. Једно такво
схватање и један такав менталитет заправо не изражава
православну духовност и православно предање. Јер
Свето Причешће увек је и искључиво само дар Божији.
Никада ми не можемо себе припремити толико,никада
не можемо себе очистити толико да можемо мирне
савести осећајући се достојнима примили ту Свету
Тајну. Ако бисмо говорили у складу са предањем
Цркве једино што нас не удостојава Светога Причешћа
то је осећање да смо достојни. Другим речима ако
хоћемо да се припремимо адекватно за Свету Тајну
Причешћа ми морамо у свом свакодневном животу
у свом подвигу да у себи будимо осећање и свест да
никада нисмо достојни љубави Божије. Али да управо
због тога што је Бог, Бог љубави он нас такве какви
јесмо недостојни прихвата и узима кроз љубав своју
у своја недра и у своје наручје.“

" Не бави се Црква примарно и пре свега ни социјалним, ни економским, ни било каквим другим
предметима, темама и проблемима. Она се бави смислом
постојања у сваком контексту, у свакој ситуацији и у
сваком моменту. Она шаље поруку Јеванђеља, поруку
спасења. У Цркву долазимо да бисмо дотакли тајну
Христа као распетог и васкрслог и тајну човека створеног
не за смрт него за вечност. Тек кад на истински и
јеванђељски начин разумемо умом и срцем у исто
време ту јеванђељску поруку и тајну онда ћемо имати
исправне ставове, на прави начин ћемо разумети и
све друге теме, и ове које сам поменуо, и социјалне и
економске и политичке и какве год хоћете. Ако будемо
Христом преображени, на месту на којем будемо, шта
год да смо, преображаваћемо собом то место. Ми
преображени и преображавани преображаваћемо
и твар и људе око себе. Отуда они који сматрају да
је систем вредности које Христос проповеда, да је
ретроградан, да је Јеванђеље ретроградно, а хоће
поруку Цркве о било чему, а у Цркву нису ни дошли
осим што можда себе сматрају православним Србима
по рођењу, напросто остаће увек без одговора."

REЧ PATRIJARHA
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" Црква Христова је увек на крсту и увек је распета. Црква Христова је увек прогањана и увек је
прослављена. Увек је у распећу и васкрсењу."
" Господ нас, браћо и сестре, не позива на то
да најпре као циљ свога живота поставимо измену
околности, мењање спољашњег света у којем живимо,
него преумљење унутарњег поретка, а то се зове
покајање. Покајање не као психолошко површно
самоосуђивање, него као преумљење, пресаздавање
система вредности по којима живимо."
" Љубав подразумева даривање, жртву. Љубав
подразумева самопосматрање. Љубав подразумева - да
би била могућа у пракси и реализовам – самоконтролу,
самоограничење. Шта то ми ограничавамо, шта треба
да контролишемо у себи и на себи? Управо оно што
смо малопре поменули: преузношење над другима.
Треба да контролишемо свој егоизам, да ограничавамо
страсти у себи, да обуздавамо самољубље, да обуздавамо
потребу да се све подреди нама, нашој острашћеној
вољи.".
" Ми се често вером поносимо, јер имамо чисту,
истинску, јеванђељску, православну веру. И у реду је да
смо благодарни Богу због тога што нам је дао истинити
и прави пут, праву веру. У реду је да се радујемо због
тога. Међутим, то ни у ком случају не треба да буде
повод за преузношење, да буде израз онога што је
претходи сваком паду, сваком греху, отуђењу од Бога.
То што нам је Господ дао праву веру не треба да буде
повод за преузношење, за гордост, него управо то што
смо добили вером као дар од Бога - то нас обавезује.
Обавезује нас сам Господ својим речима да оно што је
циљ и смисао нашега живота, да оно што изнад свега
и после свега остаје, јесте љубав."
" Наш живот по дефиницији треба да буде Литургија.
Сав да буде служба, богослужење. И наравно да све
извире из Евхаристије, из Литургије Цркве."
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Касније, обожен, схватио сам да су песме биле
јавне исповеди, да сам ипак успео да пренесем јасну
поруку шта мислим, а да не збуним пуно људе. Успео
сам, чини ми се, да бар мало да сачувам душу, тек
толико да могу и да имам с чиме да се вратим своме
Богу под скуте.
Има ту начина како се човек изражава, како може
и зна, вероватно је мени исповедни начин причања
приче најближи. Песме или песмичице које настају,
увек су прво мени потребне, па онда и другима почињу
да значе нешто.
Музика је најближа, после молитве, савршеној
уметности и Богу.
Радио си сценарио за „Тому“. Колико је то
било занатски и зараде ради, а колико је било
мотивисано твојом потребом да пишеш сценарио
о Томи Здравковићу? Постоји ли нешто у
његовој личности, појави, хабитусу што би рекли
интелектуалци, што ти га чини симпатичним,
привлачним, како год?

БИТИ НОРМАЛАН ЈЕ
НАЈВЕЋА УМЕТНОСT
Никола Пејаковић - Коља

Преболео си недавно Ковид. Лежао током
најгорег периода у Београду и, у моменту док
радимо овај интервју, си у болници у Бања
Луци на опоравку. То искуство болести, након
што си је сада прележао, покреће једно од оних
„вечних“ питања Зашто Бог допушта зло и зашто
допушта болест . По твом мишљењу, могу ли
болест и зло бити подстицај ка добру, могу ли
имати конструктивну улогу?
Н.П: Одвојио бих, за почетак, болест и зло.

РАЗГОВАРАЛИ СМО

Оно што мене сада окупира и о чему интезивно
размишљам цело ово време док сам у болници, на
лечењу од ковида је болесников однос према овој
и свакој болести и како да се, у тренуцима када га
болест напада, када му руши организам, човек држи
у сталној комуникацији са Богом, а не са болешћу и
евентуалним мукама кроз које пролази. Знамо да је
свака болест упозорење и да је на корист.
Мени је ковид био благослов - незаменљиво,
велико искуство.
Хвала Богу за све!
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Никад се ниси либио да јавно у својим песмама
говориш о тамним деловима како сопствене,
тако и људске, општељудске психе. Онога што
Јунг зове колективно свесним и колективно
несвесним. Тај твој исповедни тон је врло
сличан јавном исповедању првих хришћана
који су се исповедали пред свим члановима
заједнице, Цркве. Колико је тај твој исповедни
тон мотивисан твојим личним разлозима, твојом
личном – Грци би рекли катарзом, а хришћани
покајањем – а колико је у њему рокерске потребе
за провокацијом („Педофилија“, „Ужички
хероин“...) и да ли је могуће уопште раздвојити
лични од општечовечанског тона?
Н.П: Не.
У почецима, мој исповедни тон је био део провокације;
намерна, директна, огољена провокација која иде из
потребе да шокира, али и да покаже да могу и хоћу
да говорим о неким стварима без увијања.

REЧ PARTRIJARHA

Пут, Истина и Живот, то је оно што сам тражио и нашао.
До тог момента, живео сам једну интелектуално-гротескну верзију боемскоуметничког живота - односно, у некој врсти вихора, у сред вихора мртваца,
где се сви око тебе одбијају од мартинеле блудног, алкохолно, грешног
животињарења. Иштите и даће вам се, рекао је Господ

Н.П: Ма, ја сам одрастао у том времену, по
кафанама, јасно је мени било ко је ту ко, нисам имао
дилему. Али једно је нечији живот, а једно је филм,
драматургија, уметност. Тома је за живота, а нарочито
након трагичног одласка, заслужено добио статус
легенде народне музике и кафане.
Ја памтим то време, тај неки социјализам, те људе,
кафане, мирис тог времена и мирисе моје породице.
Тома и Томина судбина ми је била јасна и привлачна,
да и ја, без политике и личних анимозитета према
бившој земљи, проговорим о том, мени тако тужном
времену. Тома је био даровит композитор, туга коју
је носио је била аутентична. Међутим, он је био и све
оно друго - курвар, алкос, коцкар...
У свакој професији, сви врло добро знају, између
себе, ко је ко и ко шта може. Тако је и Тома заслужио
место које су му дали и његови слушаоци, али и колеге
са естраде.
Онако како ја схватам свој посао, посао сценаристе,
не постоји уопште могућност да писање сценарија, без
обзира да ли је сценарио наручен или не, не крене из
једне потпуне преданости и схватања важности теме
и идеје филма или серије.
Професионализам подразумева срце, није могуће
писати технички и формално, занатски, како кажу.
Професионални сценариста мора да се припреми за
писање и да у њега уђе свим својим снагама, на бити
или не бити.
Мора бити животно заинтересован за причу, јунаке,
идеју; он је тај који брани основну идеју: ова прича и
ови ликови заслужују да о њима човек пише и да их
брани на папиру, да их овековечи. Ту нема мрдања,
човек мора буде лојалан својој професији, мора да
буде професионалац кога плаћају да пише емоцију,
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љубав, да кроји судбине, да потури себе, да да себе
понуди на тацни, а не склапа неке речи у неки ток и
тако попуњава папир.
Писање је емоција, а не шкрабање.
Позната је твоја изјава, нама који смо мало
старији, још из деведесетих да си ти први
озбиљнији новац који си зарадио у животу, а то је
био сценарио за „Лепа села лепо горе“ потрошио
на „опијат у народу познат као хероин“. Нећемо
те, још увек, питати ништа око хероина, него
бисмо те питали око односа према материјалном,
какав однос имаш према њему. У каквој си сад
фази? Какав је био тај однос, а у каквом је он сад
„агрегатном“ стању?
Н.П: Ту се ради о сценарију за филм Ледина, који
сам писао 1993. Касније је он урађен, али је било пуно
неких измена у односу на оригинални сценарио, што
је нормално.
Мени новац је важан. Потребан је. Међутим,
новац има своје место и свој значај у животу човека,
проблеми настају када се та хијерархија поремети и
када новац избије на прво место, када се места замене,
па се на новац гледа као на нешто што има већи значај
од образа, поштења, памети, лојалности - љубави.
Обичај је да у интервјуима за „Чудо“ питамо
саговорнике: хришћанин си, православни. Можеш
ли да одредиш моменат у свом животу када си
знао да је то неповратна ствар? Да не постоји
могућност више да ти то не будеш...
Н.П: Постоје тачке, тренуци, када сам се мењао
и схватао. Знам те тренутке, сећам се тих тренутака.
Међутим, када човек настоји да постане истинит,
када, полако, постаје противник земаљске, плотске,
логике; када се духовним очима почиње гледати на све,
када животом својим покушаваш управљати искључиво
православни кајасима, тада настају искушења и рађају
разне сумње.
У тренутку сам схватио - цело време сам био на
погрешном трагу, у погрешној колони. Брзо сам се
престројио, вратио у веру мојих предака, Православље.
То је за мене било чудо и од тог тренутка, ја сам Христов
војник, свестан света око себе. Пут, Истина и Живот,
то је оно што сам тражио и нашао.
До тог момента, живео сам једну интеле-ктуалногротескну верзију боемско-уметничког живота - односно,
у некој врсти вихора, у сред вихора мртваца, где се сви
око тебе одбијају од мартинеле блудног, алкохолно,
грешног животињарења.
Иштите и даће вам се, рекао је Господ.
Хаос сам претворио у мир. Нормалност је највећа
уметност живота. Смирење и покајање, две најважније
речи, нека нас воде кроз живот.
Слава Богу!
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Н.П: У Ковиљ ме, не знам баш које године, одвео
господин Андреј Шепетковски, глумац, колега мој и
пријатељ. Тамо је, осетио сам, било једно узаврело,
истинито, монашко, братство, и верујем да је Ковиљ
за многе био тачка и прелома ка Истини и ослонца.
Многима су Ковиљ и, тада, владика Порфи-рије,
помогли да се дефинитивно пусте у Божији загрљај
у коме до тада нису били или су мислили да нису.
Ја јесам одлазио пар пута у Ковиљ, али нисам
имао никаква искуства и доживљаје у манастиру који
су били важни или кључни за мој однос према Богу.
Могу сам да кажем да сам био почаствован и срећан
што су био тамо на Литургији два, три пута, што сам
преноћио пар пута и сусрео се и разговарао са владиком,
односно, са нашим Патријархом Порфиријем. Мислим,
нисмо разговарали, ја сам тражио помоћ, слушао. И
чуо сам, код њих, то византијско појање који монаси
певају, то је заиста звучало импресивно.
Повратак у веру предака је кључна ствар за сваког
Србина. Ако се, у историјском вихору, његова породица
одродила, отпала од Бога и Православља, човеков
задатак је да је врати у крило нашег Бога Исуса Христа.
Само право-славни Србин је Србин.
Политичке идеологије и интелектуалне заблуде
по линији славенства, језика, културе, Србина
претварају у Југославена, а диктаторско-крвави
системи, фашизам или комунизам, од Србина праве
животињу, интернационалну животињу која не гаји
душу Србина.
Сада је то, након ових година грађанског рата у
СФРЈ, јасно као бели дан.
Ово јесте незахвално питање за јавни одговор,
али верујемо да си ти човек који неће имати
проблем са тим да одговори на њега. Занимају
нас односи и то односи који су дефинисали и
омеђили круг твог личног страдања везаног за
зависност од хероина. Дакле, релације овакве:
Коља – хероин;
Коља – Бог;
Бог – хероин
и, наравно, све заједно:
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Коља – Бог – хероин.

што би рекли културни радници – који је теби
смисао тога?

Како су те релације изгледале током борбе и
победе и молим те да не штедиш нити читаоце
и пратиоце „Чуда“, нити себе...

Н.П: Ја живим од талената које ми дао Бог, у центру
сам производње, борим се да све то остане обожено и
у складу са мојом вером; да радим и храним породицу,
али и да не издам веру за вечеру.
Да останемо на Христовом путу, и ја и моја породица.
Све остало - како буде.
Већ сам у годинама, не требају ми јалове интелектуалне полемике, кауч-револуције и лаж...

Н.П: Пуно сам причао о говорио о томе.
Мени су та предавања, како их назвати, те јавне
исповеди, од оне на Коларцу, па до интервјуа које сам
давао медијима, били кључни у овој четрдесетогодишњој
борби за нормалност, за здраву памет, за душу. Јер,
мене су алкохол и све што можете да замислите,
пратили још из ране младости.

Имаш ли омиљене писце? Читаш ли тре-нутно

Ево једне анегдоте.
Пошто сам већ дуго био зависник, моја мајка
покуша, преко једне познанице, да ме пошаље на
неки акупунктурну сеансу, то јест, више разговор који
би онда породио низ тих сеанси и помогао ми да се
решим зависности. Ја, шта ћу, након притисака, одем.
Међутим, кренем мало раније и навратим крај свог
дилера, средим се, и попушим један мали џокавац
са Х. И дођем на разговор. Врло пријатна жена, пита
ме - Пушите ли? Ја, искрено, кажем - Не. Она опет
- Пушите ли? Ја кажем - Не, никада нисам пушио
цигарете, никотин не подносим. Она каже - Устаните
и изађите из ординације. Ја Вама не могу помоћи.
Вама само Бог може помоћи.
Ја, касније, схватим да је осетила из мојих уста
мирис, задах никотина и помислила да је масно лажем.
Она је била прва која је рекла истину.
Није ме само пустила из ординације, већ је
написала пар наслова које треба да купим и прочитам.
Ја, испрва, нисам хтео, али мајка је купила те књиге
др Лазе Милина. То су биле Апологетска читанка,
Разговори са професорима и још једна...
Те књиге су ми окренуле мозак и поставиле га у
правилан однос према свету и животу. Та госпођа је
била окидач, хвала јој, где год да је.
Наравно, повратак у Православље је пружио
теоретску могућност да се ослободим зависности, јер
без вере је то немогуће, тешко и некако, недовољно.
Укратко, кажем, јер сам доста о томе говорио,
болест долази као опомена, па је тако и мени опијат
дошао као опомена, односно - сломљен сам, его ми је
сломљен, стуцан и бачен у јарак. Морало је тако, јер
сам био на путу да изгубим душу.
Бог зна шта је најбоље за нас и свака болест је с
допуштењем и на корист. Сад сам, управо, прележао
ковид и мислим да боље нисам могао да проведем
ово време него у болници, окренут Богу, спреман да
чујем, ослушнем, како да идем даље. Сазнао сам неке
велике и лепе ствари о себи и другим, окренут Богу и
Пресветој Богородици.
Кад је реч о уметничком раду у оваквом друштву
какво је наше, српском културном простору

занимљиво, читам то и више пута за редом. Сетио
сам се По зараслим стазама Кнута Хамсуна, то ми је
било интересантно...
Поезија је најважнија, ту, ако се нешто добро нађе,
то је лековито. Углавном пребирам по православној
литератури које данас, Богу хвала, има у изобиљу.
Људи преводе, издаје се пуно велике литературе.
Манастири и манастирске библиотеке, прави су и
једини извори важних знања. Да не говорим колику
и какву важност манастири имају за нас Србе. Ту је
све настало и ту мора да се врати.
Један осмогодишњи дечак, електричар, слушајући „Мексиканца“ закључује да „Мексика-нац
верује у Бога, помиње се Васкрсење“. Родитељство
си и опевао. Какав родитељ се трудиш да будеш?
Н.П: Трудим се да будем што мање лош.
Да своме детету направим што мање штете, да
га волим, штитим и да га саветујем да се моли Богу.
Вера је најважнија.
Треба да воли, прво да воли Бога; да Му се моли,
да Га поштује, да живи према Божијим заповестима.
Да иде у своју Цркву, Српску Православну Цркву.
Да буде прво буде Православац, па онда тек Србин,
па тек онда све друго.
Ми у „Чуду“ се трудимо да Богу Живоме служимо
ту где нас је и ставио, ко што свако и ради. Људи
који нас, Богу хвала прате, читају и заједно са нама
учествују у овоме што ми покушавамо да буде
слика Цркве, слика заједнице су ипак једна врста
„публике“, да употребимо естрадни речник или
„група људи“ да се вратимо на антропологију која
има одређена духовна искуства и интелектуална
знања. Ти свакако имаш озбиљна и животна
и духовна искуства. Речено је у Светом Писму
„викаће се са кровова“. Ево, вичи са нашег крова
- Шта би ти поручио браћи и сестрама у Христу?
Н.П: Тешка времена долазе.

REЧ PARTRIJARHA

Рекао си ми у нашем разговору који је претходио
овом интервјуу детаљ за који нисам знао да је твој
прилазак Христу и улазак у Цркву као заједницу
љубави, не у административну јединицу Епархије
Бачке звану Манастир Ковиљ, био везан за
манастир Ковиљ. Можеш ли нам описати како
је дошло до тога, изнети неке детаље из тог
прилаза са све описом природе (смех) и, наравно,
сусрета са тадашњим игуманом, а садашњим
предстојатељем наше помесне Цркве Његовом
Светошћу Патријархом српским господином
Порфиријем?

ЧУДО

Покајте се и смирите. Смирење је навика.Такође,
навикните се да праштате људима, да их волите, да
им се нађете, да их не оговарате.Уколико би седам
милиона Срба, пало на кољена и изговорило Исусову
молитву, небо би се затресло и Господ би променио
планове. Овако, ако наставимо да се одричемо Бога,
предака, свете српске земље у празним селима, нема
нам спаса. Ни нама ни овој накарадној цивилизацији.
нешто? Чему волиш да се вратиш од књижевности?
Н.П: Ретко читам белетристику, заиста...Годинама
већ покушавам да нешто прочитам и увек је то или
неки стари наслов или - кад наиђем на нешто

Покајте се, смирите се, опростите.
Умолимо Господа да нам угреје
охладнела срца.
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читаоци, посебно верујући, знате да се свештеник,
који представља народ окупљен око Свете Цркве,
обраћа Богу, моли Бога и врши Свете Тајне окупљеног
верујућег народа ради.
Али у тренутку када свештеник призива Свети
Дух и Свете тајне, веома је важно да срца верних буду
широм отворена, спремна да пригрле Реч Божију са
потпуним смирењем, а душе морају бити препуштене
Божијим рукама.
Дакле, у таквом једном тренутку потребан је и
јединствен начин да се то оствари, а то се постиже
кроз ово посебно обраћање Господу песмом, и то се
зове појање.
Када певамо наше надахнуће не долази из народа,
јер народ само је катализатор, односно проводник
Божанске речи од уха до срца и душе. Али, надахнуће,
оно долази из текстова светих отаца.
Црквена химнологија усмерава нашу музику и
таложи је у срцима људи. Све доктрине али и сва наша
вера се тада на веома леп начин преносе на човека.
Даћу вам пример да боље разумете важност музике.
Могу да узмем природне производе и ставим их на
тањир како би људи могли да их једу без прераде.
Али када кувам ове производе онда им заиста дам
још један ниво. Имају више укуса.
То је оно што византијска музика чини и даје више
укуса чистим производима који су реч Божија. За моје
надахнуће заслужни су Свети Оци, писци песама и
мелодисти наше цркве.

МОЈА МИСИЈА НА ОВОМ ЖИВОТНОМ
ПУТУ ЈЕ ДА МУ СВОЈИМ ПОЈАЊЕМ
УЗВРАТИМ ЗАХВАЛНОСТ ЗА ДАР КОЈИ
САМ ДОБИО
Архимандрит Никодимос Кабарнос
Као што сам већ неколико пута и рекао током овог разговора, ништа од
овога о чему говоримо, ни благодат, ни љубав, ни дар, ништа није моје,
ништа нисам стекао сам, све ми је дато бесплатно са небеса. И то је,
заправо та најјача сила. Божја Енергија. Енергија коју Бог емитује је оно
што ми даје радост, здравље, мир, мудрост и понизност, и све то да бих и
ја на најбољи могући начин урадио свој посао, и кроз песму и кроз служење
Њему, а на добробит наших душа и тела.

O. Никодимос: Заиста ми је драго да разговарам
са вама. Постоји много занимљивих ствари о којима
можемо пуно да кажемо у овом разговору. То су ствари
које се тичу верног народа Божијег, човека који жели
да гледа у Бога, човека који верује у Бога у свом животу.
Зато ја данас осећам велику част и радост што у
овом разговору, са љубављу комуницирамо са Богом
који нам даје велику уметност која се зове византијска
музика. Наравно да смо навикли да говоримо о термину
византијска музика, али бисмо ову музику могли боље
изразити као црквену. Јер не ради се само о слушању
византијске музике, и неке врсте византијског времена,
већ је ово музика која се обраћа онима који својим
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слухом и свим срцем желе да упознају Бога у цркви.
Веома млади сте постали Архимандрит
(2009) и сав свој таленат и образовање које сте
стекли ставили сте у службу прослављања Бога
јединственим начином - појањем. Ко Вам је био
надахнуће од Светитеља? Роман Мелод можда?
О. Никодимос: Слажем се.
Црква ме је врло рано призвала у своју службу,
и то најпре као свештеника а потом и са титулом
архимандрита. И зато, све што чиним, чиним на корист
и добробит наше Мајке цркве, и у захвалност Господу
за милост коју ми је указао када ме је призвао да Му
служим. Само, на почетку овог разговора, желим да
разграничимо нешто: Видите, ово византијско појање,
којим се ја бавим, није само музика већ способност
свештеника да принесе богослужење. Ви, као и Ваши
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Помаже Бог Оче Никодимос, с обзиром да
знамо колико сте заузети, указали сте нам част
и радост што сте пристали на овај разговор са
нама. Хвала Вам на љубави и издвојеном времену.

Одлучили сте да свој живот посветите промоцији православне духовне музике. Да ли је
духовна музика један од начина да се позитивно
утичена људе? Да ли разумеју поруку коју ова
музика носи?
О. Никодимос: Заиста сам упознао људе који
долазе у цркву не зато што мало верују у Бога, већ
зато што заиста воле црквену музику. Наравно, не
слажем се у потпуности са овом духовном димензијом
музике. Музика није сама себи циљ. Музика је средство
за позитиван утицај на људе. Музика је, као што сам
вам раније рекао, средство којим реч Божија долази
до човека. Свакако постоје људи који уз нашу музику
дневно проводе скоро двадесет четири сата.
Познајем људе који се буде уз звуке византијске
музике, познајем људе у чијој се кући у сваком тренутку
тихо чује византијско појање, а познајем људе који се
смирују и одлазе на спавање уз нашу музику.
Наравно, постоје и људи који слушају виза-нтијско
појање како би могли да се моле. Мо-литва као
комуникација са Богом у комбинацији са духовном
музиком, искрено то мислим достиже границе чуда.
Уз помоћ наше музике живимо мала чуда кроз
читав свој живот, Бог нас посећује, испуњава наша срца
љубављу, испуњава чак и мисију нашег постојање миром

и радошћу. И морам истаћи оно што је најважније, а
то је да молитва уз духовну музику може довести до
вишег нивоа вере. Моју веру прати моја музика.
Који је Ваш први сусрет са звуком? Да ли је
одрастање на острву Лезбос допринело тој љубави
и развијању тог Вашег таланта и дара од Бога?
О. Никодимос : Разлог и повод да се бавим
музиком, заправо један од разлога да се бавим музиком
је и тај што су родитељи утицали на мене да почнем
да изучавам византијску музику, клавир, теорију
музике итд..
Наравно, имао сам заиста невероватног учитеља
који ми је помогао да увећам љубав према Богу, кроз
љубав према црквеној односно духовној музици.
Осим тога, мислим да је развој талента дар од
Бога. Бог је тај који сеје семе бесплатно, он је тај
који гаји семе а ми смо ти који беремо плодове.
Када сте схватили да је тај дар који поседујете
уједно и обавеза?
Музика је највећи дар који ми је Бог покло-нио.
Моја мисија на овом животном путу је да Му својим
појањем узвратим захвалност за дар који сам добио.
Тај дар је уједно и најјачи витамин, који води на
места и емоције несхватљиве и магичне. Чак ни мени
није увек лако да разумем дар који ми је Бог дао, а знате
и сами да Бог даје многе дарове сваком људском бићу.
Када се ови Божји дарови поделе онда се осећате сити,
као после најукусније гозбе али и дубоко захвални,
иако знате да не заслужујемо увек све што добијемо.
И знате, без обзира колико сам сит, овај дар је један
од њих који ни у једном тренутку не ствара осећање
у Вама, или у мени, да смо приморани да учинимo
било шта посебно. Најважнија ствар у прихватању
Божјих дарова, је, заправо Божја сила и енергија, а не
воља човека. Једина обавеза коју могу да имам је да
свој поклон не чувам за себе, већ да га делим. Сећам
се када су ми људи из моје околине рекли да имам
посебан дар. Да су мој глас, и музика коју изводим
заиста невероватни. Испрва ми је било тешко да у то
поверујем. Требало ми је времена да се саживим са
том чињеницом, али људи из мог окружења били су
јако упорни и на крају су ме убедили да прихватим то
о чему говоре. Невероватне су поруке које свакодневно
добијам од људи који слушају духовну музику, а које
су препуне радости и Божје љубави, и оне су оно што
ме наводи на уверење да овај поклон који смо ничиме
заслужено добили и треба поделити у име Бога. Јер
само се тако Бог прославља.
Веома сте заступљени у региону. Као соло
извођач доста путујете и имате доста обавеза
везаних за наступе, који свакако узимaју свој
данак. Како постижете све то с обзиром да сте и
Архимандрит?
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ЧУДО

О. Никодимос: У праву сте, постоји много
концерата и музичких свечаности као и фестивала
посвећених византијском појању и духовној музици.
Сваки наступ, сваки духовни концерт које сам извео
у досадашњем животу искључиви су резултат љубави
према људима и свету. Видите, сваки мој концерт био
је део жеље, да ли дела високог свештенства, других
хришћанских група или духовних музичара. У томе
је управо и сва чар овог презентовања мог појања, да
постоји жеља оних који се баве организацијом оваквих
свечаности, јер сваки концерт, сваки наступ пред
људима, за мене је огромна свечаност којој приступам
са смиреношћу и побожношћу. Зато су скоро сви моји
наступи резултат позива и жеље да ме људи чују и да
чују ово појање.
То је заправо суштина мог позива и мог дара. Зато
је најјаче осећање у мени, да ме то Бог позива да својим
појањем донесем мир у душе људи.
И знате, колико год да је овај дар велики, Ви имате
право, он заиста уме да буде исцрпљујућ и телесно и
духовно, али, у исто време, онај осећај да си спуштен у
наручје и руке Божије, ушушкан у Његовој благодати
и љубави, то је заправо оно што ми даје снагу да све
постигнем.
Као што сам већ неколико пута и рекао током
овог разговора, ништа од овога о чему говоримо, ни
благодат, ни љубав, ни дар, ништа није моје, ништа
нисам стекао сам, све ми је дато бесплатно са небеса.
И то је, заправо та најјача сила. Божја Енергија.
Енергија коју Бог емитује је оно што ми даје радост,
здравље, мир, мудрост и понизност, и све то да бих и
ја на најбољи могући начин урадио свој посао, и кроз
песму и кроз служење Њему, а на добробит наших
душа и тела.

ЧУДО
О. Никодимос: Најважније нам је Христос оставио
за крај. Последњи чин његовог живота био је да нам
подари тајну Божанске Литургије.
И наравно, почетак његових чуда и живота
поново је био на венчању у Кани Галилејској, када је
воду претворио у вино. Највећи дар који смо добили
након Васкрсења, је да ми људи имамо могућност да
се причешћујемо телом и крвљу Христовом. Највеће
искуство које човек може да доживи на земљи је када
осети Божанску Литургију. Та Божанска Литургија
довољна је да човек схвати шта се тачно дешава
у тренутку када се сједињујемо са телом и крвљу
Христовом. Видите, да кажем мало једноставније,
да би се описала моћ причешћа, не би било довољно
пет интервјуа само на ту тему. Да бисмо разумели
шта се тачно дешава са нашим духом у време Светог
Причешћа, потребно је најпре да дубоко заронимо
у свој дух, да најпре себе проучимо и схватимо шта
се тачно дешава са нама у том када се приближимо
Путиру и дођемо надомак Свете Тајне Причешћа.
Волео бих да они од вас који буду прочитали овај
интервју, прво погледају шта тачно иди-оми значе у
Христу и Православљу. Ако почнемо да разумемо и
што је још важније, ако отвореним срцем и душом
прихватимо ову реакцију идиома, тада ћемо заиста
разумети величину Божанске Литургије. Зато је
велики изазов живети у овим Христовим особинама
причешћујући се, односно, једући и пијући његову
крв и тело. Црква нас скоро свакодневно позива да
досегнемо ово невероватно искуство. Веома је битно
да имате духовника који ће вас водити до овог сасвим
посебног искуства. Не можете замислити величину,
јер је Света Тајна Причешћа неодвојива од Литургије.
То је потпуно сједињење са Господом.

цркве, црквена музика је била музика свакодневног
живота, а музичка уметност се обликовала унутар
цркве. Црквена уметност је та, која мора да учи световне
уметнике и буде камен темељац утицаја у модерној
култури. Сваки облик уметности нашег времена је
последица црквене уметности.
Да ли постоји разлика у Црквеном појању
између народа Блиског истока и Европе?
О. Никодимос: Вероватно сви облици музике
изгледају, имају однос, имају међусобне утицаје који
се преплићу али се свака и разликује у ономе што је
најважније, а то су циљ и сврха сваке музике. Зато још
једном понављам сврха и циљ наше, духовне, црквене
или византијске музике, назовимо је како год нам
одговара, је да свету кроз своје анђеоске звуке пренесе
реч, јеванђеље и највеће истине наше свете цркве.
Колико је на црквено појање утицала ондашња световна музика?
О. Никодимос: Мислим да смо на ово питање
већ одговорили у претходном питању кроз причу о
секуларној, класичној музици која јесте унела неке
елементе у сегменте византијског појања, али је духовна
музика она која обликује секуларну.
Шта значи Света тајна Причешћа за Вас?
Како бисте у неколико речи описали тај сусрет
са Христом на Литургији? Има ли Литургија
смисла без Причешћа?

Какав је Ваш утисак, да ли људи, посебно млади, данас на прави начин схватају духовност? Да
ли су свесни свих изазова са којима се суочавају?
Активни сте на друштвеним мрежама, колико су
Вам оне помогле у ширењу византијског појања
као уметности?

О. Никодимос : Византијска музика је настала
веома једноставно и имала је јако једноставну форму,
али током векова је еволуирала, проналазила нове
изразе, мада је и била под утицајем спољних фактора.
У сваком случају, главна сврха византијске музике
јесте да пренесе реч Божију и усади је кроз своју
топлину у душама људи. Само, морамо бити свесни
да византијско појање, односно, духовна музика јесте
и примила, односно прихватила у неким сегментима
утицаје класичне световне музике, али, истовремено
морам указати на нешто што је још важније, а то је,
да је византијска музика утицала на цео свет. Заиста
једина музика која је утицала на свет у последњих
1500 година је црквена музика. Управо ова црквена
музика наставља и обликује цео живот људи. Тек у
последњих 100 година музика цркве је почела да се
разликује од музике забаве. Кроз богату историју
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Колико се изворно Византијско појање променило у последњих хиљаду година и да ли је и
под чијим све утицајем?

О. Никодимос: Мислим да је најбоља порука
младим људима, да не морате да будете на друштвеним
мрежама цео дан да бисте могли да откријете а затим
и осетите сву лепоту уметности појања.
Јесте мени битан лични рад, и веома сам захвалан
људима који ме прате и на друштвеним мрежама
деле музику коју појем, и који одвајају своје време да
се посвете ширењу уметничког дела. То јесте добар
начин да се духовна музика представи свету, али, не
мора нужно бити и најбољи начин. Јер, много је већи
значај за човечији ум и дух, да уместо на друштвеним
мрежама, причу о византијском појању шири на
основу личних искустава. Као што сам већ неколико
пута у овом разговору поменуо, циљ и сврха је да на

РАЗГОВАРАЛИ СМО

ЧУДО

најбољи могући начин представимо лепоту византијске
музике и лепоту Православља, кроз појање о божанској
мудрости и јеванђељима, а то се набоље постиже ако
посетите неки концерт духовног појања, послушате у
свом храму хор који поје или неког од уметника, којих
је, Слава Господу, све више. Видећете, како резултат
путује светом великом брзином.
И за крај да Вас питамо, да ли сте гледали
филм српске редитељке Јелене Поповић о
Светом Нектарију Егинском „Божији човек“?
И ако јесте, какав је Ваш доживљај овог несвакидашњег остварења?
О. Никодимос: Желим и јавно да честитам
редитељки Јелени Поповић која је успела да заврши
овај тежак задатак стварања прелепог филма.
Задатак јесте био тежак, али је уз помоћ Божјег
благослова, и на радост и благодат и Господа нашег
Исуса Христа и самог Светог Нектарија Егинског био
веома успешан. И то само показује да је постојала
Божанска воља, без које ништа на овоме свету није
могуће остварити.
Много пута људи имају идеје, или снове и жеље да
учине нека достигнућа. Само неколицина и успева да
своје идеје спроведе у дело. То су они, Божјом вољом
одабрани, да та достигнућа шире Њему у славу, и да
кроз своја достигнућа служе Господу, Светитељима и
Пресветој Богородици.
Филм „Божији човек“ постао је један такав сјајан
чин, који узбуркао Православље. Свако ко одгледа филм
излази из биоскопске сале са огромним олакшањем
и додирнут је духом много дубље, баш онко како је
то и требало да се догоди, у складу са вером коју је
проповедао Свети Нектарије.
Као неко ко се и бави уметношћу, желео бих да
редитељки одам признање за музику, топлину којом
филм одише, фотографију, расвету, графику и свакако,
одабир глумаца. Унапред се радујем, и са жељом и
нестрпљењем чекам да нам Божја милост и љубав
подаре и друге овакве филмове.
На крају, желео бих да вам се захвалим на овом
интервјуу и што сте ме позвали да говорим за овај
дивни портал који шири Божју реч, шири Јеванђеље
и истину наше Свете Православне Цркве.
Желим да Бог увек буде са свима нама, са нашим
световним властима које гаје искрено пријатељство,
са народом који живи у међусобној дубокој љубави и
поштовању, са храмовима наше Свете Православне
цркве, наших црквених великодостојника који негују
братску љубав и оданост, а на радост и благодат,
Господа нашег Исуса Христа, Свете Тројице и наших
духовних отаца, којима додајем своју скромну жељу
за благословом, и да нам свима, увек буде све добро.
Амин.

13

ЧУДО
после земљотреса 1966. године, када је више од 300
хиљада људи остало без крова над главом, затим
Чехословачка.
По завршетку високе школе сам се вратио у родну
груду, село Виру, поставши највероватније први у
нашој земљи колхозни архитекта – колхоз (колективно
газдинство на основи колективне својине) је тада
просперирао. Међутим, ускоро су колхози почели да
се претварају у совхозе (газдинство на основи државне
својине), те су за пар година постали нерентабилни.
Онда сам почео да се бавим рестаурацијом. Посла је
било на претек. Само је обнављање поштанске станице
из прве половине XIX века (она је постала први у
нашој земљи музеј, посвећен лицу из приповетке А.С.
Пушкина «Управник поштанске станице») у Вири
заузело више од 17 година. Више од 10 година је трајало
обнављање после пожара, који се десио 1995. године,
поседа писца В.В. Набокова у селу Рождествену, где
сам тада био директор. Верујем да сам учинио оно,
што сам могао да учиним. Нека неко други учини то
боље од мене, ја ћу то поздравити. Нису то моје речи,
али је добро речено».

У БИЛО КОМ РАДУ ЧИНИШ ИЛИ ДЕЛО БОЖИЈЕ ИЛИ
ОБРНУТО. ТО НИЈЕ ТЕШКО РАЗЛИКОВАТИ; ТРЕБА
САМО ПОГЛЕДАТИ У СЕБЕ
Александар Сјомочкин руски архитекта, мислилац и писац

А сада се вратимо изјавама А. Сјомочкина, у којима
се огледају лична филозофија, схватање кључних
појмова и појава нашег света. То нису само мисли о
Русији. Главни је овде – однос човека према својој
земљи и Отаџбини.

Александар Сјомочкин (р. 1939) живи у Русији,
у једном селу Лењинградске области. То је заправо
редак случај човека, који размишља о привреди, пише
књиге, а зна и да употреби секиру, ствара архитектонске
пројекте и ради као водич. Већи део свог живота он је
посветио обнављању споменика дрвеног неимарства
Северо-Запада Русије.
За ЧУДО о себи, Русији, Србији, Православљу....
А.С: Мој је отац – кадровски совјетски официр,
који је ратовао током читавог Отаџбинског рата,
мајка је такође ратовала као добровољац, те је
завршила ратовање у Будимпешти као старији водник
противавионске артиљерије. Ја сам се налазио с баком
у зони немачке окупације у току скоро 3 године. Кад
су се родитељи вратили као победници, повели су ме
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са собом, те је почео живот у војним гарнизонима с
његовом слободом и досадом, сталним пресељавањима
– Западну Украјину је заменила авганистанска граница,
затим су били Урал, сибирска тајга северније од
Томска... После тога се отац демобилизовао, те смо
се вратили у Лењинград. Завршио сам школу те, као
што су чинили многи комсомољци, отишао у Сибир
где се градио огромни хемијски комбинат. Затим сам
отишао у војску: четири године сам служио војни рок
у морнарици, на адмиралском броду-носача ракета.
Управо тада је дошло до Карипске кризе. У то време се
земља озбиљно спремала за атомски рат. Зато сматрам
да ћемо преживети било која "страшна доба"... Затим
сам студирао на архитектонском факултету. То је било
весело лудило студентских грађевинских одреда за
време летњег распуста – прво обнављање Ташкента

АРХИТЕКТА
А.С: Савремене куће у нашим селима често су
неукусне и накарадне. Међутим, на неким местима су
очуване дивне старе сељачке куће-поседи. Зато се чудиш,
како су могли неписмени људи да прате све каноне
архитектуре, док су се савремени високообразовани
стручњаци тако обрукали?

REЧ PARTRIJARHA
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Сама нарав западног човека тежи не за културом, већ само за
цивилизацијом. Култура има првобитни импулс разумевања Бога (њена
испољавања су – уметност, филозофија, интелектуална тражења, чак
истраживања природе). Док је цивилизација саграђена на уздизању човека у
божанство. Ако култура исповеда Богочовека, онда цивилизација исповеда
човекобога. У томе је њена замка. За западног малограђанина природа се
давно претворила у радионицу, те већ никада неће моћи да постане храм.

Међутим, мислим, све је у будућности. Kад само
један корак идеш у правом смеру, Господ иде три
корака теби у сусрет. Однекуд стижу и помоћници, и
новац. Не смеју се оправдавати сопствена ленштина и
ограниченост у вези са мањком средстава. Пут савлада
онај ко иде. Данас је потребна демонстрација узора
високе архитектуре, нека они укоравају нас, јер нам
је потребно обнављање генетске меморије. Зато што
ми узгајамо сада генерацију слободне Русије, која ће,
даће Бог, бити боља од нас».
ХРИШЋАНИН
А.С: Најважнији је у васпитању деце, мада то
данас чудно изгледа, – страх Божији. Од тога почиње
формирање моралности, а затим и љубави – Божије
љубави према свету и према људима».
У било ком раду чиниш или дело Божије, или

обрнуто. То није тешко разликовати, вреди само
пажљиво погледати унутар себе».
«Како народ може да научи нешто помоћу својих
грешака? Треба добро знати и своју, и светску историју.
Покушати да се сагради филозофија историје – наука,
која за сада не постоји. То није тако тешко, како се
чини, једноставно, потребно је наћи праву полазну
тачку. За мене је то Христос».
Православље није нам зато дошло, стекло облик
руског православља, што је оно боље или горе од
других религија. Оно се тако залепило за руску душу,
тако ју је удобно загрлило као уобичајена одећа, –
коју не може да замени помодно, али за неког другог
сашивено негде у Паризу одело.
Сама нарав западног човека тежи не за културом,
већ само за цивилизацијом. Култура има првобитни
импулс разумевања Бога (њена испољавања су –
уметност, филозофија, интелектуална тражења, чак
истраживања природе). Док је цивилизација саграђена
на уздизању човека у божанство. Ако култура исповеда
Богочовека, онда цивилизација исповеда човекобога.
У томе је њена замка. За западног малограђанина
природа се давно претворила у радионицу, те већ
никада неће моћи да постане храм.
Општа тенденција развоја руске интелигенције од
времена њеног настанка (прва половина XIX века),
јесте постепено, али стриктно одвајање од Православне
цркве, од њених догмата и њене праксе. Почев од малих
кружока илумината и масона, тај покрет је обухватао
све већи број људи, јер без помоћи «браће-масона»
скоро није била могућа успешна грађанска, а понекад
и војна каријера. Формално масони нису негирали
Бога, само је тај Бог имао мало заједничког са Светом
Тројицом, с Богом хришћана, то је био безоблични
«бог добра и светлости, просвете и науке», те га је
свако схватао на свој начин.
Још за време "перестројке", од 1985. године, имали
смо трачак слободе. Уствари, више није ни требало.
Али је било речено: имамо мало, мало слободе, дајте
нам још! – зашто? ради чега, господо? – слобода је
потребна само као слобода од греха, пре свега, од
греха свеопште лажи ради личног благостања. Само
је таква слобода права. У другом случају ми постајемо
нови робови, још горе врсте – јер навика на порок је
много страшније ропство него што су једноставни
окови на ногама
ГРАЂАНИН
А.С: Сећате ли се речи Јулиуса Фучика, које је затим
поновио Бруно Јасенски: не бојте се непријатеља – они
могу само да убију; не бојте се пријатеља – они могу
само да издају; бојте се равнодушних људи – управо
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Хвала Богу, сматрам да је Русија данас – стварно
слободна земља. Не само зато што ми можемо да
говоримо или објављујемо све што желимо, већ због
унутрашњег осећања.
У Совјетском Савезу сви су били повезани узајамним
јемством. Није Лењин узалуд смислио да се стреља
царска породица – да би све повезао једном великом
крвљу. Затим је то исто учинио и Стаљин. Ако си био
лојалан према совјетској власти, значи, ти си преузимао
пуну одговорност за све те малтретиране, мучене,
стрељане, убијене. Тај осећај је тиштио. У противном
случају твоје је срце било мртво. Тако то третирам.
После револуције 1917. године у Русији је вршена
непрекидна селекција руског народа. Земља је имала
огромне интелектуалне губитке: немилосрдно су били
уништавани "паметни људи", остављени су само они,
ко је издао себе и своја убеђења. Остали су били или
екстрадирани, или «поправљени» у концетрационим
логорима. Узорним се сматрао «обичан совјетски
човек», који није размишљао о смислу свега што се
дешава унаоколо.
Подсећам да су Христа препознали као Месију и
прихватиле две врсте људи – неписмени, али чистог
срца пастири, и најобразованији у то време мудраци,
док су "средишњи" људи површинског знања и сличне
томе духовности (које је А. Солженицин назвао
"образованштина") ускоро почели да вичу Понтију
Пилату: "Распни Га, распни!"».

РАЗГОВАРАЛИ СМО

1990-тих година и почетком 2000-тих година Русија
је била потпуно понижена, – иначе, с правом, свакако...
Онда су нам украли нашег јединог савезника – Србију,
те су Американци почели да уништавају Југославију.
У то време ничим нисмо могли да одговоримо – осим
тужног чувеног окретања над Атлантским океаном
владиног авиона с шефом владе Русије Е. Примаковим,
који је ишао у посету САД, када је сазнао о бомбардовању
Југославије од стране земаља НАТО-пакта.
Совјетски Савез је био лош – осим неколико својих
испољавања у моралној сфери. Стаљин је, свакако,
крвави пас, коме нема оправдања, али је он био велики
државник, који је поново створио јединствену државу,
кадру да се одупре дивљем зверу као што је Хитлер.
Иначе, још је Достојевски тврдио да назив Русија
потиче од појма «раз-сея» («расејати», «расејани»).
Када се распао СССР, сви народи су се одмах разбежали
у националне станове, јединствена кућа је нестала.
Тако се десило код многих Словена – у Југославији,
на пример, или у Чехословачкој. Словени имају неку
особину својствену женској нарави, то се већ истицало
и у светској, и у домаћој култури и филозофији. Због
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Наша интелигенција је јака својом критиком,
својим разорним импулсом, међутим, чим је реч о
стварању, она се спотиче. Сваки пут се њена власт
завршава диктатуром. Вероватно, ту има два узрока:
неспособност либерала да се међусобно договоре, њихова
раштрканост; и бојазан и неразумевање од стране
сопственог народа. Руска либерална интелигенција
је неспособна да створи народну уједињујућу идеју.
Некада смо имали такву моћну уједињујућу идеју. Тада
нам је она омогућила да створимо огромну државу
која је заузимала једну шестину копна.

тога је природна констатација: нама је потребна јака
централизована власт. Зато је прелаз од нејаких
руководилаца к јачим у Русији апсолутно оправдан.
Најбољи и најпаметнији људи са Запада упозоравали
су Русију: не вреди да нас следите, не журите да градите
капитализам, који ми имамо. У том случају имаћете
18 врста саламе; немачки управници ће све довести
у најбољи ред; биће обезбеђене све животне потребе,
али ћете при томе изгубити нешто, што неће моћи да
буде обновљено.
При промени уређења, када је потребно нагло
променити курс, они који су последњи, понекад постају
први. 1990-тих година били смо последњи. Можда
не вреди да стижемо прве – ионако их не можемо
да стигнемо – ми би били вечно, на пример, на 14.
месту што би бескрајно понижавало и вређало наше
достојанство и као велике земље, и као земље која
има свој став, који не одговара западном ставу, већ да
изаберемо други пут? Свету је потребно пружити избор.
Кина је изневерила своје вишевековно уређење,
отрчала је западним путем, додуше, много постигла,
али још више изгубила – оног што ју је чинило Кином.
Данас ће та појава, изгледа, извесно време потрајати
као "светска радионица", односно, нешто аморфно и
безлично. Хоће ли она поново бити Кина – Бог зна.
Читаву своју културу од више миленијума Кинези у
свели на туристичку егзотику за продају. На томе не
може да се сагради нова цивилизација.
Због нечег ми волимо своје могућности и права, и
увек их тражимо од државе, а нисмо свесни да смо ми
држава. С друге стране, управо она има право да тражи
од нас – и рад, и обавезе, и снагу. Ма шта да радимо
дужни смо ОТАЏБИНИ. Нису сви свесни тога. Данас
смо раздвојени, «личност је највећа вредност», зато
ништа више није потребно. Међутим, највећа вредност
је само народ. Свака личност, ма како велика, ипак је
само мали део тог народа.

Једна од поука величанствености бивствовања
и једна од позитивних особина наше историје после
револуције 1917. године састоји се управо у томе што
је земља 1990-х година преживела разорни пораз.
Пораз безбожне власти. Да је без Бога било могуће да
се сагради Царство Божије, то би значило да је сотона
свемоћан, те би ми сви морали да се му предамо. Хвала
Богу што је све то било срушено и пропало!

ФИЛОЗОФ
На који начин да се отклоне противре-чности
између унутрашњег света човека – и спољашњег света?
Према тврдњи Пика дела Мирандоле: човек, док је
млад и глуп, узноси главу високо, попут празног још
класа. Међутим, кад га напуни зрело зрно истине,
онда смирено своју главу нагиње земљи».
А.С: Неправда Запада је у томе, што он живи боље
него што ради. Што се постиже на рачун два чиниоца:
коришћења природних ресурса читаве земаљске кугле,
– и рада за њих безброја механизама који прождиру
живу тело Земље, њену руду, њен угаљ, њен уран,
њен ваздух, њену нафту, најзад, њену воду – а то не
може а да не остави трагове на Земљи, јер је она живи
организа.

заборави да је Адам био створен ради тога да би узгајао
и украшавао Божији врт, Едем. У томе се вероватно и
састоји висока намена човека.

Капитализам самим својим духом, својом квинтесенцијом, самом својом суштином је непријатељ
исконске руске идеје. Главна разлика руског човека
од западног, према мојој визији, састоји се у томе, што
западни човек живи у реалној, природној географији,
док је код нас она двострука – једну видимо својим
очима, друга продире преко пора и ниша прве – та
Небеска Русија. Ми је прижељкујемо и схватамо као
свој идеал – с тим је повезана дубока туга руског
постојања. Ми стално упоређујемо Небеску Русију, која
нам се отвара, с овом, реалном, – те постајемо свесни
да никакви људски напори не могу да нам помогну
да тамо доспемо. Управо су овај јаки ирационални
осећај искористили бољшевици 1917. године. Наћи
ћемо, саградити рај на земљи! Важно је само да су они
извршили велику, кобну грешку, – они су одлучили
да изврше ту изградњу без Духа, без Бога. А без Бога –
значи, с сотоном, – зато је све пропало. Обећана земља
се претворила у огроман концентрациони логор пун
суза, брда лешева, мора крви».

Међутим, "Руска идеја" није умрла. Она је потребна
свету, она је потребна светском Божанственом реду.
Она је потребна том начелу о којем се не говори, а
које управља светом, и чију основу сачињава Љубав.
Управо она сачињава нетрулежно ткиво живота.

REЧ PARTRIJARHA

уз њихову ћутљиву сагласност дешавају се сва убиства
и издаје. Немојте бити равнодушни!

ЧУДО

Међутим, љубав мора да се шири не само на
међуљудске односе, што је безусловно, – већ и на све
живо на земљи. Божији свет пружа нам узор стабилног
уређења живота без отпадака, зато ми, људски свет,
морамо да се уградимо у тај модел, ако не желимо да
се угушимо «резултатима своје животне активности».
То је могуће управо при данашњем развоју технологија
– не супротстављати се Божијем свету, већ сарађивати
с њим ради добробити читаве планете, не шкодити
му, већ радити заједно с њим. Не вреди а да се
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НАМА ХРИШЋАНИМА, ПРАВОСЛАВНИМ
ХРИШЋАНИМА, НЕОПХОДНА ЈЕ ЦРКВА СА СВИМ
ЊЕНИМ ТАЈНАМА
Био је најбољи студент генерације Медицинског факултета у Новом Саду,
урадио је преко 5000 операција на срцу, члан је најеминентнијих међународних
стручних организација. Управник је Клинике за Кардиоваскуларну хирургију
Института у Сремској Каменици, редовни је професор Медицинског
факултета у Новом Саду. Поред кардиохирургије и медицине проф.
др Стаменко Шушак ангажован је и на пољу биоетике, нарочито на
истраживањима етичких проблема евтаназије, “мождане смрти” и
трансплантације срца. Члан је: Епархијског управног одбора православне
епархије бачке и новосадске, Синодске комисије за биоетичка питања СПЦ
и Свеправославног биоетичког комитета Васељенске патријаршије у
Цариграду (Истанбул), као и Етичког одбора Института за кардиоваскуларне
болести Војводине у Сремској Kаменици. Има став дубоко верујућег човека.
Наш саговорник је Професор др Стаменко Шушак - кардиохирург.
У својој каријери имали сте преко 5000
операција на срцу и, према Вашем големом
искуству, колико такве „граничне ситуације”
приближе самог човека Богу?
С.Ш: Посао лекара, који обављам већ пуних 27
година, посматрам само као део мога овоземаљског
послања. Кроз исту призму посматрам и све
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операције на срцу које сам урадио свих ових протеклих
година, које и сада – слава Богу – свакодневно радим
и које ћу – ако Бог дâ – радити и у будућности. Мој
позив је, заиста, веома захтеван, јер полажем руке на
људско срце. Са једне стране, операција на срцу јесте
– како рекосте – „гранична ситуација”, јер улазите у
бескрајно поље, ипак, недовољно истраженог људског
организма али и свих могућих и непредвидивих
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Проф др Стаменко Шушак

компликација са неизвесним исходом по пацијента.
Са друге стране, пак, гледајући рутину којом се сада
изводе хируршке интервенције, стечено огромно
колективно искуство, остварене добре досадашње
резултате, широку палету помоћних апарата и техничке
подршке током операција, велика већина лекара, на
основу свога досадашњег искуства и стечене вештине,
операцију на људскоме срцу не схватају као „граничну
ситуацију”. Да бих у потпуности одговорио на Ваше
питање, дозволите ми прво да кренем од лекарахирурга који врши операцију. Да ли она за њега, на
било који начин, представља „граничну ситуацију”?
Дубоког сам уверења да је ствар индивидуалне
природе. Ту полазимо од светоназора сваког од нас,
тј. како посматрамо човека, почетак његовог живота,
његово рађање и живот на земљи, умирање и смрт.
Уколико целокупну видљиву и невидљиву творевину,
укључујући и самога човека, схватамо као плод
Божанског стварања али и вечног Божијег старања,
онда хирург – схвативиши све наведено – у миру ради
на своме овоземаљском послању и послушању. Јасно
му је да је све у Божијим рукама и да је са наше људске
стране само потребно дати све од себе и препустити се
Божијем промислу. Дакле, ту за њега нема никаквих
„граничних ситуација”, јер – заиста – „нема ништа
ново под сунцем” (Књ. Проп. 1,9) и све је у Божијим
рукама (и хирург, боље речено цео хируршки тим, и
пацијент). Они лекари, који целокупну творевину,
укључујући и живот човека, посматрају као случајност
или на било који други начин који се не поклапа са
претходним ставом, њима је, вероватно, нисам сигуран,
све, на неки начин, „гранична ситуација”. Граница,
по дефиницији, представља нешто што разграничава
две стране. Ако је живот на земљи случајност и после
њега нема ништа, онда та граница представља прелаз
у ништавило, у непостојање. У том случају, ако пред
собом гледате човека којег треба да оперишете, са њим
причате и саосећате, онда његова смрт, његов прелазак
из постојања у непостојање, представља огромну
трагедију. Поготово, ако су таквог светоназора и лекар
и пацијент. Први, јер ће у неописивом страху радити
операцију (то се нарочито види у случају непредвиђених
и смртних компликација током операције), а други јер
се нашао пред лицем вечног непостојања. Уколико је,
пак, пацијент верујући, онда имамо сасвим другачију
ситуацију. Навешћу један пример из мог личног
искуства. Као млад лекар на специјализацији слушао
сам једног кардиохирурга како пацијенту и његовој
родбини веома самоуверено објашњава све шта их
чека током и после операције. На крају им каже:
„Ништа не брините. Оперисаћу Вас и бићете добро”.
Муж пацијенткиње, на овакву изговорену подршку од
стране хирурга, сасвим смирено изговара следеће речи:
„Докторе, ја Вас молим да операцију урадите најбоље

како знате и умете, а то да ли ће моја супруга бити
добро, све то је само у Божијим рукама”. Е, видите, то
је по мени „гранична ситуација”, јер је толико снажна
да до тада незнавеног човека у делићу секунде преведе
из једног стања простог овоземаљског постојања у
стање словесног бивствовања. Простије речено, у
том тренутку доживљавате преумљење. Са те стране
гледајући, ова „гранична ситуација” врло лако може
да делује исцељујуће не само према пацијенту него и
просветљујуће према самоме лекару. Иако припадам
оној првој групи лекара, све што је супруг пацијенткиње
изговорио у том тренутку, за мене, Богу хвала, није
представљало ништа ново, али ме је учврстило у
сазнању колико је битна и та друга страна, а та страна
је сâм пацијент и његови ближњи. Управо због тога,
а то често наглашавам пацијентима и студентима,
пацијент никако не сме да буде објекат нашег деловања.
Он је, управо, субјекат. Он је непоновљива личност на
овоземаљском пролазном путу ка вечности.
Да ли бисте се, у том контексту размишља-ња,
сложили са девизом да је „болест Божија посета”?
И колико, заправо, ти људи наставе свој однос
са Богом пошто опасност прође?
С.Ш: Ваше питање се односи на нешто што је
добро познато у светоотачкој литератури. И ја сам,
Богу хвала, своје знање црпео из тих књига које су
сада свеприсутне и које најтоплије препоручујем
свим људима, а – у овом случају – посебно лекарима.
Имао сам велики благослов и да будем веома близу
и у директном општењу са неким од стараца који
су практиковали строг подвижнички живот и који
су обележили време наше скорије прошлости и од
којих сам могао чути многа сведочења Божије посете
болешћу, али и чудотворних исцељења. Ваше, дакле,
прво питање има дубок теолошки смисао и значај,
а ја – као што знате – нисам теолог. На ово питање
се не може просто-напросто одговорити са научне
стране, јер наука изучава човека само са соматске,
а великим делом и са психичке стране. Човек за
науку представља психо-соматско биће, док је са
стране хришћанске антропологије човек трихотомно
биће, спој тела, душе и духа, непоновљива личност.
Дубоко верујем да се прави одговор на Ваше питање
може добити једино аскетским опитним искуством у
созерцању и непрестаној молитви, а никако научним
дуалистичким разматрањем и проучавањем човека
као психо-соматског бића.
Ваше друго питање, нећете ми замерити,
више је усмерено ка искусном свештеном лицудуховнику.
Колико присуство капеле у болничком
комплексу, и свештеника самим тим, позитивно
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утиче на пацијенте?
С.Ш: И на ово питање Вам могу одговорити
искључиво на основу личног искуства као лекара,
верујућег хришћанина. Био сам, боравио и радио,
у многим болницама широм наше планете, како у
хришћанским, тако и у исламским земљама, али и у
земљама Далеког Истока. У већини тих установа увек
сам наилазио на капеле унутар болнице, али и на
велелепне Цркве и друге богомоље у дворишту саме
болнице. По ходницима болницâ и у собама поред
постеље пацијената увек можете видети свештено
лице. Некада болница мирише само тамјаном, а не
специфичним „болничким мирисом” на који смо
углавном навикли. Свега тога смо и ми били сведоци
у најтежим тренуцима, како оним давним (током
протеклих ратова и бомбардовања), тако и сада током
борбе са епидемијом.
У последње две деценије у скоро свим болницама
можемо наићи на дипломиране психологе. Препозната
је потреба и нужност да је човеку потребна не само
телесна помоћ, него и душевна. Самим тим, потребна
је и духовна подршка и пастирска брига од стране
свештеног лица, јер човек – као што малопре споменух
– није само психосоматско биће. Човек је нераздељиво
троделно биће, које представља спој тела, душе и духа.
Његовом лечењу се увек мора приступати холистички,
дакле са телесне, душевне и духовне стране. Управо
због тога, логично се може закључити да присуство
богомољâ и духовникâ у болницама представља насушну
потребу за свакога, не само за пацијенте већ и за нас
лекаре и остале медицинске раднике.

РАЗГОВАРАЛИ СМО

Свакако, Ви сте један интегрисани хришћанин и лекар, кардиохирург, те стога како
коментаришете став исихаста да је потребно
„спустити ум у срце” са најновијим открићима
(откривено 1991, објављено 1994) да сам орган срце
има око 40.000 неурона и самим тим аутономни
систем памћења и расуђивања?
С.Ш: Од науке и научникâ, поновио бих још
једанпут, не треба тражити такве одговоре. Покушаћу
све то и да објасним. Суштински гледајући, податак
који сте навели да срце има одређени број неуронâ
нема никаквог духовног значаја. Још од прастарог
времена се знало да срце има свој аутономни нервни
систем. Наука је извршила и одређена испитивања на
симпатичком и парасимпатичком нервном систему
срца и зауставила се у одређеној тачки њене спознаје.
Неки научници наводе да је срце искључиво пумпа
која обезбеђује циркулацију крви кроз наш организам.
Други научници наводе да срце има и великог значаја
у духовном животу човека и покушавају срцу дати
предност у односу на друге органе. Исто тако, огроман
број научника ту предност даје мозгу. Дубоког
сам уверења да су таква учења и приступи човеку
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веома погрешни и опасни. Човека увек морамо гледати
као једну целину. Ако га парчамо на органе, улазимо
у опасно редукционистичко учење. Тако се, данас,
првенствено на западу, а по угледу на Декартов исказ
„мислим дакле постојим”, већ могу чути изјаве неких
научника попут „наш мозак, то смо ми”, „мозак као
центар људског бића” и сл. Сви органи су саставни
делови људског организма. Ако плућа престану са
радом, човек умире, а нико никада – колико је мени
познато – није рекао „наша плућа, то смо ми”. Дакле,
један орган је део једне целине, а та целина је људско
тело. Људско тело, опет, представља само један део
целине, а та целина јесте људско биће. Тело заједно
са душом и духом нераздељиво чини људску личност.
Ако нема једног од та три насушна дела, човек није
жив. Дакле, човека морамо посматрати искључиво
на овакав начин. Нажалост, савремена наука је
практично настала из орфистичко-плато-нистичког
метемпсихотичног учења и тешко ће јој бити да у
будућности трансцендира из тог дуалистичког кавеза
и почне да посматра човека у свој својој пуноти.
У Вашем питању сте навели и став исихаста. Нешто
што деценијама испуњава моју пажњу и цело моје
биће, како већ рекох, јесте свето-отачка литература.
Њу изучавам као лаик без систематског теолошког
знања и све моје одговоре на питања са духовним
карактером треба схватити у том контексту. Дакле, у
светоотачкој литератури стално се наилази на појмове
попут умно-срдачне молитве, да је срце место где се
људска душа састаје са Господом, да ум свој треба
спустити у срце, да током изговарања Исусове молитве
главу треба погнути ка центру груди итд. Наравно,
са друге стране, нигде се децидно не наводи да се ту
ради о нашем органском срцу. Читалац у својој свести
више долази до спознаје да се ту ради о метафизичком
срцу, као центру нашег бића. Источњачке религије уче
о постојању чакри, а међу њима нарочито се истиче
значај соларног плексуса који такође заузима позицију
близу анатомског средишта људског организма. Ако
логички посматрамо анатомију људскога тела, центар
људскога бића јесте средогруђе, као тачка где се спајају
хоризонтални и вертикални део нашег тела. И, заиста,
на том месту се и налази наше органско срце. На тај
начин, вероватно, ради се о истом органу који, дакле,
нема само телесни значај, него и духовни. Такво
срце, ово је веома важно нагласити, може да општи
са околином и са Богом невезано за број неурона из
Вашег пиања (који га окружују, улазе или излазе из
њега), њихову аутономност и све оно што можемо наћи
у стручној литератури. Човеку за општење са Богом
није потребна некаква антена или посебан анатомски
орган, него само чисто срце. Очистити срце човека
не означава потребу за применом медицинских мера
асепсе и антисепсе, него означава невидљиву духовну
борбу у којој не учествује само наше тело или,

ЧУДО
не дај Боже, само један орган. У том подвигу учествује
цело наше биће

ћемо научити нешто из овога? Какво је Ваше
мишљење по том питању?

Након свега реченог, у чему је круцијална,
да не кажемо кардинална, улога Српске Цркве
у српском народу? И колико заправо тај исти
народ има своју битну улогу у развоју своје Цркве?
Одговорност за тај развој, да тако кажемо.

С.Ш: На почетку нашег разговора питали сте
ме о болести као „Божијој посети” и о томе како се
човек понаша када та опасност прође. У светлу датог
одговора на та питања, могу само да констатујем да
је корона озбиљна болест која је погодила целокупно
човечанство.

С.Ш: Ако, дакле, човека посматрамо са становишта
споја тела, душе и духа, лако доносимо следећи
закључак: за наше телесно здравље потребно је да
се хранимо здраво, да спроводимо редовне физичке
активности и да имамо довољно сна да се наше тело
одмори. Такав став заузима и савремена наука. У
случају појаве телесне болести, потребно је да се
обратимо лекару који ће спровести све потребне
дијагностичко-терапеутске мере у циљу оздрављења
и потпуног телесног опоравка. Ако погледамо на
душевни живот, већина људи под тим подразумева
одласке у позоришта, биоскопе, концерте, а ништа
мање и одласке у природу, на летовање, скијање и све
оно што чини душевну овоземаљску радост човека.
У случају појаве душевне патње и болести, већина
људи одлази код психијатра и/или психолога који ће
различитим приступима покушати да продру у дубину
њихове душе и да одагнају сваку њихову бол и патњу.
Сада долазимо и на духовни аспект људске личности.
Он се односи на оно потенцијално „вертикално” у
нама. То „вертикално” подразумева нашу способност
да надиђемо себе, своје ја, и уздигнемо се у неслућене
духовне висине још овде на земљи. У светлу тога,
човек може да буде тотално индиферентан и да
ништа не чини на духовном плану или – са друге
стране – да крене путем духовног усавршавања. На
том путу га чекају многа искушења и због тога му је
потребна помоћ како његова путања духовног подвига
не би промашила циљ. У томе је нама хришћанима,
православним хришћанима, неопходна Црква са
свим Њеним Тајнама. У Њој се човек невидљиво
сусреће са целокупним својим бићем и са спознајом
да је створен по лику и подобију Божијем. Ето тако
видим и расуђујем човека и народ и његов утицај и
улогу на „развој” Цркве. Богу Црква не треба! Она је
потребна нама људима овде на земљи. Она је лађа
која ће нас – према речима Светог Исака Сирина –
„превести по смрадном мору живота, управљајући га
ка Божанственом пристаништу које је Љубав“.

Да ли смо као народ сазрели да на властитим
грешкама учимо?
С.Ш: Ако се у свету нешто чини, онда то не чини
народ. То чине људи, појединци. Плод тог чињења може
да буде нешто што је добро, али и нешто што је лоше.
Посматрајмо човека као сејача који свакодневно сади
различита семена, чији ће плодови – на одређени начин
– бити конзумирани и од оних који нису учествовали
током сетве. Ако, дакле, семе које смо засадили даје
добар плод, онда ће он бити на здравље и на спасење
свих који га окусе. У супротном, ако смо засадили
лоше семе, оно ће дати лош плод који ће наштетити
не само сејачу него и онима који нису учествовали у
сетви. Дакле, одговорићу Вам питањем. Да ли смо као
људи (не као народ) сазрели да на властитим грешкама
учимо и – додао бих – да ли смо спремни да грешке
исправљамо и да их никада више не понављамо?

Како коментаришете ту уврежену поделу на
народ и цркву? И идемо ли ка превазилажењу те
опасне илузије?
С.Ш: Искрено, непозната ми је та подела.
Корона је учинила нашу поводљивост очигледнијом. Међутим питање без одговора је: Да ли

21

РАЗГОВАРАЛИ СМО

ЧУДО

ЧУДО

Тешко је све то речима описати, мора
да се осети уживо, да виде иконе и буде у средишту
средњовековне културе, идентитета и корена српског
народа. Све то оставља велики траг на посматрача па
самим тим и на нас. Спаљени и срушени манастири
и цркве дубоко повређују, заболе, задиру у болне
делове наше колективне прошлости коју сви носимо
у генима. Али нада је ту, обнавља се срушено, будимо
се и славимо Васкрснуће.

У току је процедура оснивања ваше фондације.
Чиме ће се Фондација бавити и шта сте себи
поставили за главни циљ када сте одлучили да
оснујете Фондацију?
П.Д.и П.Ф: Оснивањем “Краљевске фо-ндације
принца Филипа и Принцезе Данице од Србије” смо
желели да све наше активности, рад и посвећеност
ставимо под један кров. Да то буде основ наше
делатности и у којој мери ми можемо да допринесемо
наšем друштву, и нашој земљи. Примарна активност
фондације је заштита културне баштине, вредности
и традиције породице Карађорђевић. Међутим
нисмо се ограничили једном делатношћу јер постоји
мноштво циљева на којима бисмо могли да радимо
и који обухватају домен у којем смо професионално
јаки, идеје које желимо да подржимо и које захтевају
већу медијску присутност. Пројекти заштите животне
средине, одрживи развој, култура и уметност, млади,
спорт и здравље само су неких од пројеката на којима
ћемо радити у будућности.

НАШ ПОВРАТАК У СРБИЈУ ЈЕ ЈЕДНА ОД
НАЈБОЉИХ ОДЛУКА КОЈУ СМО ДОНЕЛИ
Њихова краљевска Величанства Принц Филип и Принцеза Даница
Карађорђевић

Сада, када је протекло одређено време, какви
су ваши утисци након повратка у Србију? Колико
се за вас разликује живот у Србији, од живота
који сте водили у Лондону?

Да ли сте задовољни начином на који вас је
шира јавност прихватила и како су, пре свега
прихваћене ваше иницијативе за учешће у јавном
животу Србије?

П.Д. и П. Ф: Наш повратак у Србију је једна од
најбољих одлука које смо донели. Неопходно је вратити
се коренима и колективном идентите-ту Србије, земље
којој припадамо. У данашње време је више него икад
важно бити уз свој народ, подржати када је тешко и
зато је важно што смо се ми одлучили на тај корак у
сред пандемије корона вируса. Наше обавезе у Србији
су значајне, и овде смо део друштвеног и јавног живота,
и у тој мери се нас живот разликује од нашег живота
у Лондону. Наш рад и наши пројекти окренути су
нашој земљи и на-шем народу, култури и традицији
које морамо сачувати и заштитити. Користимо своју
позицију да дамо глас младима, појединцима и свима
који правим вредностима доприносе нашем друштву.
Заједно, нашим ставом и присуством, стварамо визију
одрзиве будућности за све нас и нашу децу.

П.Д. и П. Ф: Наше присуство и стил рада и
живота је у Србији веома лепо прихваћен, као и све
наше активности. Многи у нама виде наду и сећање
на нешто што је било племенито. Поштујемо историју,
подсећамо на значај јединства, породице у времену
када се све води ка општој отуђености, раздвајању.
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Део ваших активности била је недавна посета
Косову и Метохији. Како је посета протекла и какве
успомене сте понели са Косова?
Боравак на Косову оставио је снажан утисак на
нас. Косово је импресивно, посебно. На њему може
да се додирне историја. Да се осети колико је ту
проткано драме и љубави у исти мах. Човек је тамо
обузет емоцијама, посебно када се зна колики значај
оно има за српско духовно и национално биће.

Династија Карађорђевић има огроман
историјски значај за Србију. Карађорђе је оснивач и утемељивач модерне српске државе. Шта
суштински, значи презиме Карађорђевић и шта
би оно, данас требало да представља за Србе и
Србију?

REЧ PARTRIJARHA

РАЗГОВАРАЛИ СМО

Након повратка у Србију, Њихова краљевска Величанства Принц Филип и
Принцеза Даница Карађорђевић посветили су се очувању традиције, чувању
успомене на нашу славну историју и славне претке, који су утемељили
модерну српску државу и поставили корене које ми данас, имамо задатак да
очувамо и надоградимо.

П.Д. и П.Ф. : Као што сте рекли, историјски
значај династије је наше велико наслеђе које смо сви
у обавези да чувамо а посебно ми који смо директни
наследници лозе Карађорђевића. Данас династија
Карађорђевић треба да негује вредности које нас
везују за наше славне претке, културу и традицију
али у новом и модерном облику као спој модерног
и традиционалног. То је принцип којим се водимо,
оно што представљамо и наша визија за будућност и
очување Краљевске династије Карађорђевић.
Често вас у новинским извештајима о
активностима којима сте посвећени, а кроз призму,
харизме, потенцијала и пре свега, хуманитарног
рада, пореде са Принцем Вилијамом и Принцезом
Кејт Мидлтон. Колико вам такво поређење значи
и да ли вам прија?
П.Д и П.Ф: Принц Вилијам је наследник трона

једне од највећих краљевских породица на свету.
Заједно са својом супругом Кејт, Војвоткињом од
Кембриџа представљају модерну британску краљевску
породицу, како у активностима тако и својим наступом.
Задовољство нам је што нас везују за пар који доводи
монархију на један савремени ниво, доступан свим
генерацијама. То нам даје још већи мотив да верујемо
у значај и будућност наше династије, и зато ћемо се
потрудити да дамо свој допринос очувању корена и
традиције краљевске породице Карађорђевић. Чланови
краљевских породица широм Европе припадају једној
великој краљевској наднационалној породици и то је
велики капитал који може бити само од користи свакој
од земаља која има своје представнике међу њима.
Иако сте млада, модерна породица, окренути
сте породичним и традиционалним вредностима.
Колико је тешко направити баланс између
модерног и традиционалног и да ли је то, у овим
турбулентним временима тежак задатак?
П. Д. и П. Ф. Породица је основ, усидрење, благо
и љубав коју ми негујемо. Не постоји ништа значајније
од породице сто ће нас син Стефан природно научити.
Наслеђе и традиционалне вредности стављамо у
корист модерних идеја које заступамо. Водимо се
принципом да останемо доследни себи, и бас тај спој
традиционалног и модерног описује насу породицу,
начин живота и нас рад.
Шта је то вас чини посебно поносним једно
на друго, а шта вас то посебно чини поносним
када је у питању ваш брак?
П.Д. и П. Ф. Снага, истрајност, одлучност, искреност
и велика љубав само су неке од карактеристика које
одликују наш брак, и нашу визију. Поштујемо једно
друго и вредно и доследно радимо на сваком плану,
пословно и приватно. Уједињени смо и радујемо се
сваком новом дану који проводимо заједно.
Које су то вредности којима покушавате да
научите принца Стефана и колико се разликују
изазови родитељства данас, у односу на време
када су одрастале наше генерације?
П.Д. и П. Ф. Пре свега кроз свакодневни
живот Стефана учимо породичним вредностима и
њиховом значају. Изазов родитељства настаје тамо
када покушавамо да одгајамо децу онако како су нас
родитељи одгајали а времена су се променила. Тај
свет без телефона, компјутера и уопште без развијене
технологије више не постоји. Тако да је значајно да ми
као родитељи идемо у корак са савременим начином
живота, а централно место наравно има поверење и
однос према заједници, као и према наслеђу и свим
вредностима које оно носи. Међутим најважније нам
је да буде дете, да се игра и у томе ужива, да буди
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ПОЈЕДИНЦУ СЕ ПУТЕМ МЕДИЈА НАМЕЋУ
ХЕДОНИЗАМ, БОГАТСТВО, СЕКСУАЛНОСТ И
ПОПУЛАРНОСТ КАО ВРХУНСКЕ ВРЕДНОСТИ

РАЗГОВАРАЛИ СМО

Један од изазова са којим се суочио читав
свет, била је пандемија вируса корона. Како сте
провели време изолације и шта је оно најважније
што би сви требало да научимо из ове пошасти
са којом се, још увек боримо?
П.Д и П. Ф: Много смо времена провели једни уз
друге, и заједно пребродили изазовне тренутке који су
били пред нама. У јеку пандемије корона вируса сви смо
били ван наше зоне комфора, научили смо да мењамо
навике, и подсетили се колико велику моћ адаптације
човек има. Породица је стуб. Колико год је сада лако
погледати у тај период изолације захвални смо на
сваком тренутку који смо заједно провели. Пратили
смо и поштовали савете здравствених органа, и били
смо дисциплиновани и стрпљиви. Надамо се да су пред
нама неки лепши дани, где ћемо бити здравији и када
нам вирус корона, на свакодневном нивоу , као што је
то било једно време, неће одузимати вољене чланове
породице и пријатеље.
Претходна година била је тешка за све, а посебно
нас је, као народ и нацију погодио одлазак Његове
Светости Патријарха Иринеја. Блаженопочивши
Патријарх био је велики пријатељ ваше породице.
По чему ћете га памтити, и коју његову поруку
посебно носите у срцу као значајну?
П.Д. и П.Ф: Од нашег доласка у Србију са Патријархом
Иринејем смо се веома често виђали. Можда чак више
него са било ким другим. Он нам је био велика
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подршка и ослонац и није тајна да је пресудно утицао
на нашу одлуку да се вратимо у Србију. Последњи пут
смо се видели двадесетак дана пред његово упокојење.
Били смо на Литургији коју је служио, након тога
на ручку, био је сасвим доброг здравља, и видно
расположен. Живимо у веома тешким временима за
све нас и проблеми и изазови са којима се суочавао
блаженопочивши Патријарх Иринеј нису били ни мало
лаки и једноставни. Ипак увек је имао благу реч, био
спреман да помогне, посаветује. Памтићемо многе
наше разговоре, многе његове савете. Непосредно пред
смрт, Патријарх ми је поклонио комплет породичних
одликовања династије Карађорђевић чији сам носилац
али их никада физички нисам добио. Реч је о комплету
Краљевског ордена Карађорђеве звезде, Краљевски
орден Белог Орла и Орден Круне. Та одликовања биће
моја велика успомена на Патријарха Иринeја.

Др Зоран Миливојевић - психолог
Постоје психичке болести, али постоје и „духовне болести“ које треба да
лече свештеници. И ми као психотерапеути предлажемо људима да када
имају неки проблем да се посаветују са блиским људима. Та врста разговора
је благотворна из бројних разлога. Али у савремено време када се људи све
више емотивно отуђују једни од других, чак и у оквирима породице, тога је све
мање. И зато је могућност „духовног разговора“, како је ту врсту разговора
називао Владета Јеротић, од непроцењиве вредности за сваког верника
који пати. Ту нема говора о застарелости, та врста помоћи нам је данас
потребнија него икада.

За крај овог разговора, шта бисте поручили
читаоцима нашег портала које су то вредности
којима би требало да се сви, колективно вратимо
а које смо, можда помало заборавили?
П.Д. и П.Ф. : Да се вратимо коренима, да покажемо
на свом примеру да смо доследни и истрајни у сваком
изазовном тренутку који је пред нама. Окренути
породичним вредностима, традицији и култури, да
негујемо однос према нашим славним прецима, и
наравно да се окренемо нашој Православној вери
која нам даје снагу и наду да верујемо да ништа није
немогуће и неоствариво.

Да започнемо једним директним питањем.
Шта мислите колико је Православна црква као
институција битна човеку на овим просторима?

REЧ PARTRIJARHA

радозналост, машту и креативност.

З.М: Много мање него што би требало. Током
више од 40 година током комунизма, црква је била
изложена невиђеним притисцима. Уместо да се
бави духовним животом грађана, она се борила да
преживи. С друге стране, постојала је снажна државна
анти-црквена пропаганда која је довела до тога да је
црква изгубила велики део верника. Све је то довело
до тога да је појединчев однос према Богу, Цркви и
Хришћанству, то јест према духовности постао мање
важан. Многи који су у детињству васпитани

као Хришћани, постајали су атеисти, да би се пред
крај живота, поново враћали вери.
Да би црква постала битнија као институција,
свештеници се морају више бавити становништвом,
више учествовати у решавању свакодневних
невоља, показивати солидарност, више помагати,
а тамо где је немогуће помоћи, потребно је давати
духовну подршку, оснаживати људе да се боље
суоче са недаћама. Потпуно је разумљиво да су
црквена лица после комунистичке репресије
имала приоритет да подижу и обнављају храмове,
али шта ће нам храмови ако у њима нема народа.
Да ли је то добро или лоше за појединца?
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У контексту те битности, занима нас Ваш став
по питању покушаја отимачине наших светиња
од стане црногорског режима?
З.М: Тужно је што се у нашем региону праве
нове нације на антисрпској платформи и то управо
од српског народа. У том смислу црногорска врхушка
само понавља проверени образац, али колико видим
налетели су на жилави отпор. Да је само у питању
стварање нове „државне“ цркве, верујем да би власт
одавно попустила. Али како је у питању приобално
земљиште вредности од више милијарди евра, бориће
се до самог краја. Надам се да ће тај крај бити повољан
по Митрополију црногорско-приморску.

РАЗГОВАРАЛИ СМО

Шта мислите зашто је то толико битно
појединцу у Србији? Зар није мало болесно бити
привржен нечему што никада ниси ни видео?
Колико та и таква колективна свест уништава
индивидуалност?
З.М: Да би се човек правилно развијао мора
постојати равнотежа између његове индивидуалности,
његовог односа према породици, али и према
широј заједници, то јест народу. У том смислу треба
разликовати национализам, који није ружна реч
како су нас уверили комунисти, а како настављају да
нас уверавају глобалисти, од оног другог екстремног
национализма или ултранационализма. У првом
случају став је: своје волим, туђе поштујем. У другом
случају, став је: своје обожавам, туђе презирем и
мрзим. Да су Срби заиста били националисти, много
тога што нам се издешавало у последњих 30 година
се не би догодило, савремена историја би изгледала
сасвим друкчије.
Српски национализам је реактиван, то значи да се
Срби окупљају само када су угрожени, а када је све у
реду забораве да су Срби. У том смислу треба гледати
на домаће реакције догађања у Црној Гори, као што су
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реакције на догађања на Косову, Босни и Херцеговини,

отуђују једни од других, чак и у оквирима породице, тога
је све мање. И зато је могућност „духовног разговора“,
како је ту врсту разговора називао Владета Јеротић, од
непроцењиве вредности за сваког верника који пати.
Ту нема говора о застарелости, та врста помоћи нам
је данас потребнија него икада.

Хрватској, Македонији. Непрестана хајка на
Српство која траје, ево већ више од 30 година је људе
изморила, учинила нервозним, напунила огорченошћу
и доживљајем неправде.
Један наш поштовани свештеник, о. Бранко
Ћурчин из Новог Сада је рекао да је задатак
данашњег хришћанина да буде нормалан. Шта
значи «бити нормалан» за Вас?

Месецима медији у ударним терминима и све
новине на насловним странама извештавају о корона
вирусу. Начин извештавања је сензационалистички,
агресиван и без сумње утиче на ширење панике
и страха. Како да се заштитимо од толике
агресивности?

З.М: Реч „нормално“ долази од речи „норма“, у
смислу неке вредности, стандарда, правила, граничне
вредности. Када је људски организам у питању лако
је поставити нормалне вредности, јер у у питању
непромењиви биолошки параметри, засновани на
генетици. Али када су у питању друштвене норме, ту
је друкчије јер их поставља заједница. Док се пре 50
година могло причати о нормалности јер су заиста
постојале друштвене норме, као и друштвене санкције
за оне који их крше, данас тих норми више нема или
су јако смањене. Зато ми данас не само да живимо у
време „пост-истине“, него живимо и у времену „постнормалности“. То једноставно значи да оно што је
некада сматрано девијантним или болесним, данас
постало ствар избора, нешто што се мора подносити,
то јест толерисати.

З.М: Главни циљ медија није да нас информишу,
него да нам привуку пажњи и да то уновче. Коронавирус
је актуелна тема и зато је толико сензационализма. Када
су толико бомбардовани информацијама људи треба
да мисле својом главом и да схвате да вирус постоји,
да је заразан и опасан. Решење је једноставно: држите
дистанцу, носите маске или нечим другим прекривајте
уста и нос и учестало перите руке. У складу са изреком:
Помози сам себи и Бог ће ти помоћи.
Мени је неразумљиво зашто је један део свештенства
и верника почео да тера инат и да се не придржава
ових мера. Надам се да су схватили опасност и да су
то престали да чине.
Зашто све више људи који и осете симптоме
бирају да то сакрију од других, све док се не
искомпликује? Откуд тај осећај кривице због
болести?

Када се реч „толерантност“ преведе на Српски,
добијете „трпељивост“ или „подношљивост“. Толерантни
сте када вас нешто иритира, али нисте агресивни, не
борите се против тога. Када неко престане да брани
своје вредности, да се бори против оних који му те
вредности оспоравају и намећу неке своје, онда се
губи и вредносна матрица и заједнице и појединца.
Велики проблем Запада јесте управо смањење броја
вредности које чине ону матрицу која заједници даје
идентитет, као и прихватање нових вредности и нових
стереотипова које намећу неке мањине. Да се вратим
на ваше питања, у време „пост-нормалности“ ни ја не
знам шта је данас нормално, а шта није.
Православна црква у свом опусу «само помоћи»
појединца има лекове који упућују на заједницу.
На литургију. Ти лекови су исповест, пре свега,
што подразумева једну врсту вербализације
проблема. Колико је све то «застарело» а колико
је заправо друштвена норма та која је прогласила
те лекове застарелим? Које је Ваше мишљење о
овим питањима?
З.М: Постоје психичке болести, али постоје и
„духовне болести“ које треба да лече свештеници. И ми
као психотерапеути предлажемо људима да када имају
неки проблем да се посаветују са блиским људима. Та
врста разговора је благотворна из бројних разлога. Али
у савремено време када се људи све више емотивно

З.М: То је остатак прошлости, давних времена када
су људи бежали од онога ко би био „кужан“. Некада су
људи били вредновани према својим функционалним
способностима. Здрави су били способни, и зато вредни,
а они који су били болесни, првенствено од неке
трајне болести или инвалидитета су сматрани мање
вреднима. И Алфред Адлер, који је први дефинисао
„комплекс ниже вредности“ почетком XX столећа, је то
урадио захваљујући проучавању инвалида и оболелих
од туберкулозе. Једно истраживање је показало да
људи у Србији се јаве лекару око 60 дана након што
им се појавио први симптом. То је веома погрешно јер
болест најлакше лечити у њеном почетку.

REЧ PARTRIJARHA

З.М: Данас типичан појединац, ако је у његовом
животу све у реду, не размишља пуно о хришћанству.
Али ако се случајно разболи, или га снађу неке невоље,
присети се молитве и одлази у цркву. Комунизам је
прошао, али и данас се налазимо у једном великом
невидљивом рату за људске душе. Бројне идеологије
нападају свест савременог човека и нагризају његов морал
и његову духовност. Појединцу се путем свеколиких
медија намећу хедонизам, богатство, сексуалност,
популарност итд као врхунске вредности. Води се рат
против породице као „легла патријархата“. Све више
истраживања указује да из генерације у генерацију
опада колективни количник интелигенције. У времену
општег заглупљивања, глас духовности је оно што
недостаје, што даје смисао и што уздиже појединца
изнад животињских нагона.

ЧУДО

Сведоци смо времена у којем скоро свака
информација доводи до стреса, чак и када слушамо
временску прогнозу, од како су увели извештавање
и кроз метео-аларме; човек се неретко запита када
чује шта следи, да ли уопште и да излази из куће,
јер црвени аларм је једнако УЗБУНА! Желимо да
Вас питамо, постоји ли начин или техника којом
би човек у данашње време могао да ментално да
одвоји срж и битност саме информације (која је

ту јер служи нечему) од јаке емоције, најчешће
страха, стрепње, нелагоде, чак и панике (данас
најчешћа) коју та информација собом готово
обавезно носи, значи да се заштити од несвесне
емоционалне реакције?
З.М: Данас заборављамо да су људи много
жилавији него што мислимо. То се стручно назива
„резилијентност“. То значи да се људи савију под
притиском неке недаће, али да се врате у првобитно
стање када она прође, да су еластични. Стрес није
ништа друго до нека непријатна емоција. А емоције се
појављују онда када нешто оценимо као важно. Што
нам је нешто важније, то је осећање снажније. И зато
је потребно да имамо свој филтер и да филтрирамо
информације које нам медији или други сервирају као
веома важне. То једноставно значи да се запитамо:
Колико је ова информација важна? Много, средње
или мало? Тако промишљамо информације које
примамо и регулишемо наше емотивне одговоре, то
јест смањујемо стрес.
Тинејџери и уопште млади људи који су већ
ступили једном ногом у реалан живот, суочени су
са великим бројем забрана које је донело данашње
време и ситуација са короном. Како објаснити
том младом човеку да мора да избегава физички
контакт како у дружењу, тако и у развијању
емотивног односа. Морају да мисле на своје старије
укућане, да се жртвују за њих, родитеље, браћу,
сестре... и то почиње да оптерећује, изазива бес
и револт, а касније води у утученост, очајавање,
депресивна стања... Гаси се у њима онај, том
добу својствени пламен, жар, јер сама младост
је енергична, полетна, инспиративна. Како им
помоћи, како помоћи и самим родитељима да се
носе са оваквим изазовима, јер страх и паника
је преплавила институцију породице.
З.М: Децу и младе треба штитити, али их не треба
презаштићивати. Коронавирус је велики проблем, здравље
је приоритет и зато се и млади морају придржавати
мера. Тинејџери су у узрасту када све то јако добро
схватају, али не прихватају добро. Они су склони
ономе што ми зовемо рационализација, да траже неке
„рационалне“ аргументе како би оправдали своје жеље
и импулсе. Од тога да коронавирус не постоји, преко
разних теорија завере, до тога да овај вирус не напада
младе и слично. Верујем да је родитељима тешко да
се боре са својим тинејџерима, али морају да истрају
јер их тако штите и од коронавируса и од њих самих.
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РАЗГОВАРАЛИ СМО
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ГОСПОД НАС ПРИЗИВА СВАКЕ
НЕДЕЉЕ НА ЛИТУРГИЈУ
Свесни својих греха, свесни своје слабости али опет уздајући се у велику милост
и милосрђе нашега Господа и Бога ми можемо да будемо међу таквима и да нас
Господ такве прими, а не да будемо као фарисеји који имају кључеве од Царства
Божијег како каже Господ ал' га не дају - затварају другима а сами не улазе у њега
и мисле: дај да будемо строги према другима, да судимо, да намећемо и себи и
другима некакве намете и некакве заповести, законе, које не можемо да издржимо
и које ни други не могу да издрже и да се онда хвалимо како смо и ревности и
побожни, а заправо оно што је једина истина и оно што је једино спасоносно у
Цркви то је милост Господња. Дај да не затварамо врата и себи и другима пред
океаном милосрђа Божијег које јесте једино спасоносно.

АМВОН

Д

омострој спасења Господњег, свих нас и
читаве творевине у тој свештеној историји
спасења, открива се постепено. Наум Божији
и та коначна истина постојања овога света, истина због
чега смо створени и шта нас очекује. И тако по речима
једног великог светитеља: ”Стари Завет је сенка, Нови
Завет је икона, а истина је будућега века".
У будућем веку је дакле истина.
Господ нам постепено открива истину и тиме се
развија и сваки следећи корак и етапа тако да у том
спасоносном домостроју, историја јесте све више и
више откривајућа за нас, да би тек коначну истину,
ко смо ми, шта смо ми, за шта смо створени и шта
нас очекује, не само сазнали, него опитно спознали
и учествовали тек у царству Божијем коме се надамо
и које очекујемо.
Као што можете по овој причи видети, ми имамо
случајеве да Господ исприча неку причу својим ученицима
као што је ова, коју смо чули сада, јеванђељска прича,
али да то ми тек сада окушамо и видимо заправо у
Светој Литургији, на Светим Божијим службама, али
не као коначну истину, него да је то управо реалност
о нечему што нас тек очекује. Анализирајмо зато сада
заједно ту реалност из ове приче. Шта имамо а шта
нас тек очекује.
Имамо причу да је Господар правио гозбу. Господар
јесте Господ нас Исус Христос. Или можемо рећи чак
и Бог Отац који жени свога сина и у том случају син је
Господ Исус Христос, Господар је Бог Отац а невеста је
Црква Божија. Црква Божија - то смо ми, сви заједно.
И дакле господар прави гозбу и зове званице, то јест
зове све нас. И то се заправо браћо и сестре и дешава
на свакој Литургији. Сваке недеље Господ припрема
трпезу Господњу (како ми то називамо у Цркви), а то
је Света Литургија, где се ми хранимо Његовим Телом
и Крвљу Његовом. И сви смо позвани.
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Међутим, видимо даље у овој причи да су се многи
изговарали: један се оженио па нема времена да дође
на гозбу, други је купио волове, трећи има некакве
треће проблеме и они се не одазивају на ту гозбу. И
онда Господар каже: зовите по улицама, зовите све
оне који су недостојни такве једне величанствене
гозбе. Господар жели да његове званице и да гозба
буде уприлична, да буде пуна трпеза и сабира оне
који се одазивају.
Нама је поука браћо и сестре управо то: Господ нас
призива сваке недеље на Свету Литургију.
Наши изговори су разни: да ли имамо некакав
посао, да ли нас нешто мучи, да ли нисмо постили,
да ли смо недостојни, да ли нас не интересује, да ли
ће неко рећи "шта ћеш сваке недеље у Цркви, па ниси
ти толико грашен па да идеш сваке недеље у Цркву,
довољно је пар пута годишње" и тако даље и тако даље.
Да не набрајамо али изговори су разни.
А свака света Служба, свака Света Литургија јесте
управо та гозба Господња на коју нас Он призива и
жели да будемо ту, а ми налазимо разноразне изговоре.
Господ не тражи ништа посебно од нас; то је два,
три сата у једној недељи, где смо испуњени разним
бригама и проблемима и када треба све то да принесемо
Господу и да се захвалимо за љубав коју нам је дао и
спасење које нам дарује. Али, нама је тешко, имамо
изговор. Изговарамо се и пред том Светом чашом пред
причешће: те нисмо постили, те смо недостојни, те
имамо овакве грехе, те не знамо шта све не, и у реду.
Наша је заиста одговорност какви приступамо пред
такву свештену и велику тајну.
Али треба да се питамо и другу ствар: да ли постоји
одговорност зашто смо недостојни, да ли постоји
одговорност зашто нисмо постили, да ли постоји
одговорност зашто нисмо приступили?!
Некако чини ми се да је у свести нашег народа:
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Протосинђел Петар (Богдановић)

”у реду ако приђем и приступим да се причестим
можда ми буде на спасење а можда ми буде на осуду.
Али ако не приступим, онда ником ништа”.
Не би требало тако на то да гледамо. Јер ако се
не причестимо и ако не приступимо Господу, ако
се не сједињујемо са Њим, нама као православним
хришћанима, нема спасења. Па боље онда да будемо
међу тим скитницама, пропалицама, које је Господ на
крају призвао и да кажемо - у реду, ми нисмо достојни
овакве гозбе, ми нисмо ту да достојно учествујемо у
свадби царевога сина, али кад нема ко други онда
барем ми грешни, недостојни, никакви, одазивамо
се на ту милост Господњу, на ту Његову љубав и на
тај његов позив.
Свесни својих греха, свесни своје слабости али опет
уздајући се у велику милост и милосрђе нашега Господа
и Бога ми можемо да будемо међу таквима и да нас
Господ такве прими, а не да будемо као фарисеји који
имају кључеве од Царства Божијег како каже Господ
ал' га не дају - затварају другима а сами не улазе у
њега и мисле: дај да будемо строги према другима,
да судимо, да намећемо и себи и другима некакве
намете и некакве заповести, законе, које не можемо
да издржимо и које ни други не могу да издрже и да
се онда хвалимо како смо и ревности и побожни, а
заправо оно што је једина истина и оно што је једино
спасоносно у Цркви то је милост Господња. Дај да
не затварамо врата и себи и другима пред океаном
милосрђа Божијег које јесте једино спасоносно.
Тако да се запитамо над тим стварима јер од нас
зависи, а позив постоји.
Ми православни знамо шта је наша обавеза и шта
је наша дужност и знамо да је центар нашег живота
управо ово недељно сабрање на Литургији и да тај
позив из недеље у недељу из олтара свештеници
упућују вама, то јест Господ кроз свештенике упућује
свима нама:
"Придите и једите, ово је тело моје, ово је крв
моја која се за наше грехе излива."
То нам господ свима поручује!
И то су снажне речи. Можда то нама сад не звучи
толико јако. Мислимо: имам ја преча посла, имам
кући обавезе, морам да нахраним породицу, морам...
не знам шта све не. Али верујте да овај свет постоји и
утврђен је једино на речи Господњој. Реч Господњу
не треба олако схватити.
Ако нам Он каже:
"Заиста, заиста вам кажем, ко не једе тело моје
и не пије крв моју, нема живота!"
То је онда истина.
То што ми мислимо да смо сада живи, е то је
браћо и сестре заблуда. На крају ће се показати ко је
жив. Ако овај наш живот завршава у гробу и ако је то
живот, то је највећа онда лаж у историји постојања.
Ако је то живот да живимо пар десетина до и

сто година, није битно заиста, и да завршимо у гробу
и да нас памти пар генерација и после тога више
нико да нас и не памти, да је то завршетак, то није
постојање! Е зато треба да се запитамо када бирамо
да ли ћемо да се определити за то што мислимо да
сада ми можда можемо да обезбедимо себи некакав
новац, некакав иметак, некакву сигурност у животу.
Колика је то сигурност заправо?! А Господ нам се
бесплатно нуди. Од нас тражи само љубав и тражи
да тражимо Његову љубав, да будемо ту, да будемо
присутни, па нек смо и најгори, али да дођемо ту!
Не кошта нас ништа, приступимо Господу речима:
"Господе у твојим рукама је суд, ти си тај који
оделујеш јара од оваца, ми немамо коме другом, теби
падамо, теби устајемо али теби приступамо, па ако
нисмо ни за шта, Ти нас (нема даље, није завршио
реченицу). Ако нисмо достојни Царства Твога немој
немој нас ни привести али ми приступамо теби."
Ако не приђемо, онда шансе нема. А треба куцати
на врата милости Божије јер то је, као што смо рекли
океан бесконачни, милосрђе Божије и Господ каже:
Ко куца - отвориће му се, ко тражи - налази, ко иште
- доби ће."
Господ опрашта све грехе наше браћо и сестре,
нема тог греха којег Господ нама не опрашта. Зато
размислимо о свему овоме, позив стоји, на нама је.
Ради се о судбини нашег живота, ради се о томе да
ли ћемо опстати, дал' ћемо задобити Царство Божије.
Сам Господ нас зове.
То што Он, смирено нас призива кроз уста
грешника, кроз један тих и смирени позив, то је зато
што је Господ смирен и не наамеће се нама али то не
значи да Његове речи нису истините. Запитајмо се
о томе јер ако се сами не одазовемо, нико нас неће
натерати на ту трпезу Господњу која се припрема нас
ради, и у коју је уложена ништа мање и ништа више
него сва љубав Господња јер је Он на крсту страдао
нас ради да би нам управо обезбедио то достојанство
да се причешћујемо Телом и Крвљу Његовом, да се
сједињујемо са самим Богом зарад вечног Царства
Божијег.
Размислимо о тим темама!
Нека Господ буде милостив свима нама, нека
нам опрости све грехе наше али да знамо да смо и
ми дужни да опраштамо једни другима. То је једини
закон који се од нас тражи: да имамо љубави једни
према другима.
То говоримо у молитви коју сваки дан читамо:
"Оче наш… опрости нам дугове наше као што и ми
опраштамо дужницима својим..."
Сви смо грешни али зато у једном саборном опроштају
и једном саборном, покајном расположењу приступимо
Господу. Да нас Господ удостоји причешћивања Телом
и Крвљу Његовом и да нам то буде на спасење и на
исцељење и на живот вечни.

29

АМВОН

ЧУДО

ЧУДО

поздрав: „Христос је међу нама – јесте и
биће“ постаје стварни путоказ кроз живот.
Тако читав наш живот постаје истовремено идење
ка Христу у са Христом, Који је већ ту и Који ће опет
доћи. Сви празници и сва богољужења тако добијају
свештену динамику заједничења слободних личности
које су увек смислено креативне. Неумесан је било
какав пасивизам који је велика опасност коју би
требало препознати и превазићи. То је стање у које
је доспео старији брат из одељка о блудном сину. Он
није учинио ништа лоше али све је чинио у страху
од казне и жељи за самоистицањем. Кад се његов
млађи брат, који је „дошао себи“.вратио у Дом Оца
он је негодовао, показујући тиме недостатак за радост
вере (Лк. 15:13-32). То је стање самодовољности које
обузима све оне који умишљају да су „исправни“ за
разлику од „остатка грешнога света“. За разлику од њега
млађи син је у почетку пројавио слободу на погрешан
начин, пошао је од саможивог става и узео „шта му
припада“. Кад је све потрошио није посрнуо у безнађе,
потрошио је имање али није истрошио себе тако да
је могао да разуме колико је неизмерна љубав Оца и
то му је дало снаге да се врати. Интересантно је да он
не тражи казну већ моли да га Отац прими у Дом и
будући свестан учињеног моли да буде слуга. Отац му
враћа достојанстви сина показујући да нам Он никд
ништа не одузима него се ми сами одричемо. Старији
син то не разуме јер све мери собом а не љубављу Оца.
Наравно, нико не говори да је расипништво млађег
сина нешто добро, реч је о томе да је његов старији
брат другачије поступио из страха од казне а не из
дубоког убеђења, јер да је другачије он би се повратку
брата обрадовао подједнако као и Отац. Треба рећи
да ово никако није нека давно испричана прича него
је свакодневна појава у људској историји. Посебно
је важно у време вишедневних постова пред велике
празнике да је актуелизујемо и дубоко промишљамо
све своје мисли и поступке. Тако ћемо увек у први
план стављати радост као стварност коју би требало
непрестано осмишљавати.

РАДОСТ БОЖИЋА У ЛЕПОТИ ПОКАЈАЊА,
ПРАШТАЊА И ПОМИРЕЊА
„И заиста велика је тајна побожности: Бог се јави у телу, оправда се у Духу, показа се
анђелима, проповеди се незнабошцима, верова се у свету, вазнесе се у слави“ (1.Тим.3:16).
Протојереј проф. др Љубивоје Стојановић
Уводна промишљања

- И који хоће међу вама да буде први нека вам
свима служи “ (Мт.20:27).

АМВОН

- Дужни смо пак ми јаки слабости слабих носити
и не угађати себи“ (Римљ.15:1).
Из наведених новозаветних библијских места
видимо да се радост вере стиче подвигом себедавања,
служења једних другима а не самоистицањем. Светитељи
Божији као сведоци пуне и праве радости успели су
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у томе, што значи да је то могуће сваком човаку ако
успе да превазиђе самодовољност и себичност. Због
тога је важно усклађивање наших животних ставова
са црквеном пуноћом коју сведоче речи оствареног
подвижника:
-

Дођи себи и обрадуј се успеху других

Све могу у Христу Који ми моћ даје“ (Филипљ.4:13).

- Живим не више ја него Христос живи у мени“
(Гал.2:20).
Кад успемо да на овакав начин промишљамо и
осмишљавамо сами себе и једни друге разумећемо
став апостола да „не господаримо вером других него
смо помагачи њихове радости“ (2.Кор.1:24), зато
што „не проповедамо себе већ Христа“ (2.Кор.4:5).
Када остваримо живу зајуедницу са Богом Оцем кроз
Христа у заједници Духа Светога тада молитвени

REЧ PARTRIJARHA

Радост вере свеобухватна је јер у подразумева
креативност и динамизам, искључује пасивизам. Због
тога је важно и потребно да сваки стваралачки субјекат
буде активан и отворен у свему и према свима. Тако
се све догађа као непрекинуто трајање што значи да
није могуће свођење само на један дан. То се посебно
односи на празновање Божића где би требало свако
да се потруди да оствари пуноћу вере пророка који
су усрдно сведочили радост богорођења; лепоту
вере анђела који су песмом дочекали Богомладенца;
чистоту срца пастира који су угостили Богомладенца
и знање мудраца са Истока. Тако ћемо имати амбијент
Витлејемске зоре у раскоши пећине где људи и
анђели славопоје са захвалношћу и сигурном вером.
Тада и не мора да буде око нас пуно сламе и других
елемената којима желимо да дочарамо догађај који
није нешто што се давно догодило него је оно што се
увек догађа. Због тога би требало да говоримо уместо
речи: „Није сваки дан Божић“, смисленије речи: „Сваки
дан живота добија своју пуноћу у радости Божића!“
То значи да смо ушли у смислену пуноћу тако што
дубље промишљамо и разумемо неистраживе дубине
и недостижна висине вере. Јасно нам је да никад не
би требало да умишљамо да смо учинили довољно
па можемо другима да одређујемо мере побожности.
Динамика вере подразумева непрестано истрајавање
где од себе тражимо све више и више трудећи се да
разумемо како своје тако и слабости других. Такав
пут трасирао нам је Христос у јеванђелском тексту,
а разумео га је на добар начин апостол Павле. То
потврђују речи:

Само онда кад човек себе преиспитује могуће је
да препозна куда иде и где је стигао, да ли је у Дому
Оца, али одсутан и оптерећен страховима у себи и
претњама око себе или је негде далеко од Дома Оца.
То су два стања која би требало препознати у себи
без непотребне самоуверености по систему заслуга
и награда, кривица и казни. Ако умислимо да смо
„све испунили“ ризикујемо да одемо на странпутицу
самодовољности коју нећемо препознати као отуђење
од доброте. Тада ћемо бити у стању гордог фарисеја
који подвиг вере разуме као саморекламирање и
самоостварење (Лк.18:9-14), и богатог младића који
је на крају крајева „отишао тужан“ (Мт.19:22). Тога
би се требало чувати и дани поста пред Божић

добра су прилика да се преиспитамо и
кад препознамо где смо да промишљамо
добре начине покајања, помирења и праштања тако
што ћемо бити слободни од сваког поређења ради
самоистицања. Тако ћемо бити слободни од потребе
да будемо самопроглашени богопоседници који
понекад преузимају улогу адвоката или тужитеља у
процесима које сами стварамо мислећи да Богу служимо.
Видећемо да је реч о непотребном истеривању правде
и „исправљању криве Дрине“, зашто смо спремни увек
онда кад изгубимо добре путоказе на путу вере који
је увек тесан (Мт.7:14). Али, кад успемо да стекнемо
„широко срце“ (2.Кор.6:13) ништа нам неће бити
тешко јер ћемо видети све добре плодове искрене
добронамерности у делу вере.
Важно је да у свему томе будемо искрени, кротки
и неустрашиви јер само тако моћи ћемо да ускладимо
покајну динамику где би требало да буде став свакога
о себи да је „први међу грешнима“ (1.Тим.1:15). Али,
ту ништа не стаје већ почиње и траје непрестано
као мудра храброст да литургијске речи „светиње
светима“ разумемо у пуноћи вере, не ускраћујући
себи светост и светињу као дарове љубави Божије.
Заправо, читав наш живот требало би да буде
напредовање и самопревазилажење тако што ћемо
уместо оптерећености идејом безгрешности светост
разумети истовремено и као дар Божији и као наше
дело. Важно је да будемо слободни од површних идреја
о привилегијама заслужних и свесни да само снагом
богољубивог човекољубља можемо истрајавати на
путу вере. Тако ћемо бити слободни од потребе за
поравнањем и набрајањем наших заслуга и туђих
преступа. Ништа нећемо мерити по себи и својим
ускогрудим мерилима него ћемо уместо инсистирања
на правичности промишљати два јеванђелска примера
који нам дају добре примере и очигледне одговоре.
Први је обраћање приговарачу који не може да се
ослободи бројки: „Зашто је твоје око зло ако сан ја
добар?“ (Мт.20:15). Други је Христов одговор апостолу
Петру који се пита шта ће бити са другим човеком,
пошто је сматрао да Господ више него њега воли
Јована Богослова, који гласи: „“Шта је теби до тога?
Ти хајде за мном“ (Јн.21:22). У оба случаја порука је
веома јасна, ради се о умећу превазилажења сваке
сувишности и свих недостатака у себи тако што ћемо све
чинити без било каквих оптерећености собом у стању
самопроглашења угрожености другим као неким ко
је „мање заслужио а више добио“. Овај став покреће
многа и бесмислена непријатељства и нетрпељивости
једних према другима тако да наш покајни процес
стаје у једнократно и једнострано „јесам – нисам“ под
теретом изговарања“не могу од других“. Тада покајни
процес постаје немоћно сагињање главе под епитрахиљ
и навођење онога шта су или шта нису други учинили.
То је због тога што превиђамо праштање и не
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Покајање, праштање и помирење као троједна
стварност
Врло важно је умети превазићи греховно стање,
што на почетку историје нису успели прародитељи
Адам и Ева који се под теретом неделатног стида и у
стању гриже савести тражили заклон у жбуњу. Немоћ и
незнање пројавили су изговарањем кривисом другога
а не преузимањем одговорности и тражењем решења.
Али, њих Господ не оставља у безнађу, пошто им је
претходно обелоданио где су и шта су учинили снагом
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спасоносног обећања покренуо их је из греха у покајање,
међусобно праштање и помирење (1.Мојс.3:1-19).
Да то није било нешто наметнуто, него је потребно
нађе активно преузимање и саучествовање убрзо је
показао прворођени човек Каин који будући оптерећен
самим собом није могао да поднесе чињеницу да је
његов млађи брат Авељ искренији и делотворнији
верник од њега. Уместо поштовања према успешнијем
бесмислом зависти постао је братоубица, први војник
и војсковођа верског рата у коме постоји само један
учесник, неостварени верни и братоубица Каин. Авељ
је прва жртва верског фанатизма свога брата Каина
који је у том рату подтсо дсмопорсжрни брстоубица.
Што је још горе он остаје заточеник незнања о Богу
и тако превиђа љубав Божију, суди по себи, обузео
га је страх до безнађа и тако је сам себи ускратио
покајање речима: „Кривица је моја велика да ми се
не може опростити“ (1.Мојс.4:13). Ово беспуће на
почетку историје је избор и одлука самовољног и
преплашеног човека који не жели да буде саучесник
у љубави Божијој. Неумесно је питати се зашто Бог
није Адам „заврнуо“ руку како овај не би појео плод
са дрвета познања, ил зашто није натерао Каина да
одустане од зловоље. Бог поштује оно што нам је дао,
слободу коју свако од нас препознаје и прихвата како
жели. То није равнодушност или пасивизам због било
каквог недостатка јер Бог своју љубав и свемогућство
пројављује ненасилно без пресретања и ухођења идући
раширених руку према свакоме ко дође себи и пожели
да се врати у Дом Оца.
Промишљајући са стварним разумевањем све
ово моћи ћемо да изградимо покајни процес у себи
и једни са другима будући спремни за праштање
и помирење. Тада је наша побожност делотворна
и смислана слободна од свих страхова и безнађа.
Свако повлаћење у себе доводи нас до беспућа које
је подједнако опасно и у стању самоосуђивања и у
ставу самооправдања. Само онда кад нам је примарно
очишћење савести уместо гриже савести моћи ћемо
са сигурношћу да превазиђемо сваки грех. Не да га
сакријемо или негирамо изговарајући се неким или
нечим већ да се определимо да превазиђемо отуђење
тако што успевамо да постигнемо радост спасења. Када
све ово ставимо у пуноћу литургијске радости тако што
видимо да је „причешће за опроштај грехова“ крајњи
исход свих наших покајних активности наша радост
биће непролазна и неистрошива.
Снагом ове вере разумећемо јеванђелске речи:
„Најпре се помири са братом својим па онда дођи
да принесеш дар свој“(Мт.5:24) као позив да будемо
саслужитељи љубави Божије. Биће нам јасна порука:
„Ако опростите људима грехе њихове опростиће и вама
Отац ваш Небески“ (Мт.6:14). Видећемо да снагом

своје богодароване слободе треба да изграђујемо своју
бпголикост не оптерећујући се да ли и како неко други
то чини. Само тада радост покајања обузимаће наше
биће тако и толико да ће нам сваки грех, наш или туђи,
бити препрека коју треба уклонити а неодредница
којом меримо друге а понекад и сами себе. Грех је
удубљење или испупчење на путу и као што одговорни
неимари настоје да уклоне те ометајуће чињенице које
угрожавају нормалне животне токове, тако би требало
и ми да настојимо да, без претераних активности зарад
евентуалних злонамерности, што пре нађемо начин да
поправимо и поравнамо како би путовање било безбедно.
То није никакво заговарање скривања некога или
нечега него је мудро тражење и налажење решења које
доприноси стварању новог и бољег пута. Свако стајање
у месту у стању немоћног прозивања и оптуживања
других ствара још веће безнађе и тада греховно стање
постаје заједнички именитељ свих бесмислица. То се
одражава на животну свакодневицу где свако гради
„идентитет отпора“ тако да имамо „дреку иднтитета“
што резултира трагедијама са милионским жртвама.
Искрени верници свих времена и простора требало би
да ово дубље промишљају јер дошли смо у стање да
„имамо довољно вере да се мрзимо, али премало да
се волимо“. Није ово оптужба против било кога бего
је опомена свима који „нисмо криви за све досадашње
ратове, али смо одговорни“ јер смо превише упростили
али и премного оптеретили покајни процес у жељи
да се једни пред другима покажемо као успешнији.

REЧ PARTRIJARHA

желимо помирење, као да смо се помирили са тиме
да будемо на пола пута ка циљу, подједнако удаљени
и од почетка и од краја покајног процеса. То је стање
недовршеног подвига где свако смишља своје изговоре
и приговоре, али не мали број појединаца радије
конструише нападе на све другачије што је у наше
време све присутнијих друштвених мрежа постао
манир појединаца. То потврђују све јавне прозивке
других од стране оних који нису скупили довољно
храбрости да се суоче са собом „дођу себи“ и врате се
у Дом Оца, или пасивно фигурирају у Дому Оца али
врло агресивно реагују против оних које доживљавају
као „отпаднике од вере“ не допуштајући им да се
покају јер су сами себи одузели снагу за праштање
и помирење са „неверницима“. Та непрепозната
затвореност спутава токове радости и све одлаже за
далеку будућност у самозамишљеној вечности где је
број места ограничен и сведен само на њих и њихове
истомишљенике. Сви други биће „проклети и осуђени“,
и наслађивање мукама тих „отпадника“ биће сладост
за те и такве „праведнике“. Све ово може се читати на
многим објавама и коментарима и завређује просвећену
пажњу без зловоље и злурадости. Пре свега потребна
је искрена молитва и истрајно сведочење јер се ради о
многим заиста добрим људима који су или заведени
или су се уморили па посрнули у безнађе не увиђајући
да се тако противе љубави Божијој. Због свега тога ово
указивање на очигледан проблем није прозивање других
него је позив свима да не одустајемо једни од других,
јер ми можда видимо грег другога, или само чујемо о
нечијем греху, али не видимо покајање. Није добро
бити духовно заслепљен, или како кажу неки верски
затуцан, потребно је бити светодуховски просвећени
верник који не преузима улогу Бога у животима
других људи знајући да све док смо несигурни у вери
ми имамо потребу да се бавимо другима због жеље
да истакнемо сами себе. Онда кад снагом покајања,
лепотом праштања и радошћу помирења успемо да се
изборимо са собом неће намк бити тешко да искрено
волимо свакога човека. То, ипак, захтева велики труд
али је могуће и веома је лековито и смислено јер
ослобађа од свих страхова који су најопаснији кад од
гордости направе заклон у нашем уму и нашем срцу.

ЧУДО

Смисао вере јесте истрајавати у доброти а не
претварати се да си добар зарад људских похвала и
подршке у намери да једни друге надјачамо. Христос
због тога јасно опомиње: „Тешко вама кад вас људи
хвале“ (Лк.6:26), јер добро зна све наше слоабости у
стању самољубља. Због тога на другом месту указује
на сву опасност верске изопачености речима: „Али
долази време да ће сваки који вас убије мислити да
Богу службу приноси“ (Јн.16:2). Само кад ове речи
исправно разумемо бићемо изнад страха за себе и
свој живот и стања од других. Уместо тога дубоко
ћемо ући у своје унутрашње биће и проценити себе
и своје стање трудећи се да се ослободимо од свих
недостатака и сувишности. Пажљиво ћемо размореити
све своје страхове, недоумице, незнања и предрасуде.
Ухватићемо се у коштац са собом у жељи да „чистим
устима и чистим срцем“ без било каквог двоумљења
напредујемо у доброти доживљавајући тај подвиг као
„узрастање светих у делу служења, за сазидање Тела
Христова док не достигнемо сви у једнинство вере
и познања Сина Божијег, у човека савршена, у меру
раста пуноће Христове“ (Еф.4:12-13).
Овако добро усмерени у пуноћи своје боголике слободе
и без потребе да било кога имитирамо али уз јасан

поредак служби и разликовање дарова усавршаваћемо
се знајући да „не ратујемо против крви и тела него
против ... духова злобе у поднебесију“ (Еф.6:12). Тада
нећемо бити ни човекопоклоници – чему су склони
заведени идеологијама, али ни човекомрсци – чему
су склони религијски јапајајци. Бићемо истовремено
„мудри и безазлени“ (Мт.10:16), истовремено кротки
и неустрашиви трудећи се да превазиђемо стања
истовременог бунта и подаништва. Кад из овог ширег
контекста ступимо на поприште свога унутрашњег
бића, остајући истовремено и приметни и присутни у
свим догађајима, знаћемо да се избпримо за стварно
доброг човека у себи тако што ћемо увек само од себе
тражити највише без икаквих притисака на друге да
„буду као ми“ а све под теретом идеје омасовљења „да
нас буде више“. То нема никакве везе са Христовим
речима „да сви једно буду“ (Јн.17:21), јер Христос не
говори о омасовљењу присталица већ о уцрковљењу
сваког човека због тога што је „воља Божија да се сви
људи спасу и дођу до познања истине“ (1.Тим.1:4). То
се као што знамо не догађа напречац и без пристајања
свакога човека зато што Бог поштује слободу као свој
дар који је дао свакоме човеку. Битно је уверити друге
да ро разумеју јер само тако могуће је имати и сведочити
радост вере. Другачије поступање показује да тада
не разумемо ни Бога ни једни друге јер преузимамо
на себе улогу коју нисмо добили ни од Бога ни од
других људи. Бог не жели да било шта изнуди од
човека јер би тако негирао своје стваралаштво. Кад
ово разумемо наши поступци биће смисленији и
одмеренији. Зато је потребно пре свега бавити се собом
и својим напредовањем у доброти без промовисања
индивидуалне безгрешности и оптуживања других
за било шта.
Детинци, материце, оци – Везање и дрешење
Добро би било да у овим данима пред Божић мало
боље упознамо себе како бисмо више поштовали једни
друге. Такође је важно стварати у свом дому смислени
амбијент Витлејемске зоре богорођења као темеља свих
наших радости. Само онда кад постоји динамика љубави
између свих укућана све што се догађа у контексту
претпразничних и празничних навика и обичаја добија
добру димензију и ту свако треба да покаже добар
смисао за креативно прослављање. Како уз празнике
увек иде даривање уз јасно знање најдубљег смисла
међусобног поштовања између оних који једни другима
нешто поклањају, пре свега своју љубав и поверење.
Важно је да ту не буде примарна одредница колеко је
неки поклон скуп или јефтин, него са колико љубави
се исти припрема, прима и дарује. Такође је важно да
се избегава равномерно узвраћање јер могуће је да то
може довести до извесних застрањења и нелагода што
извесно је угрожава добру комуникацију и све своди
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Важно је и потребно, уз стално настојање да се
породични односи непрестано темеље на Христовој
љубави, да се разумеју Христове јасне речи:
- Који љуби оца или матер већма него мене,
није мене достојан; и ко љуби сина или кћер већма
него мене, није мене достојан“ (Мт.10:37).
Ово није никаква изнуда или уцена него је позив
да се не затварамо у себе и своје домове без жеље са
волимо друге људе. Дакле, ово је позив да превазилазимо
отуђење од остатка света свођењем свега само на
себичне интересе једне породице и неколико људи.
Не ради се о заговарању идеје рушења породице
него је реч о позиву да идемо даље и стварамо више.
То подразумева да свако да свој максимум у свим
породичним односима знајући да постоје многе
друге породице где постоје супружници са децом и
без деце као и други видови породичних заједница
где имамо две или три генерације. Реч је, дакле, о
позиву да једни друге волимо онако и онолико колико
нас све Христос воли. Његова љубав је свепраштајућа
и спасоносна и само сбагом такве љубави успећемо
да изградимо добре односе у конкретној породици
али и са другим породицама и другим људима. Тада
се свако ослобађа једностраности заљубљености и
љубоморе, затворености у себе и своје интересе и што
је најважније побеђује се нагон за поседовањем као и
поданичко припадање. Кад је све измерено Христовом
љубављу онда свако свакога више поштује темељећи
све на себедавању. Тако сви наши дати и добијени
дарови добијају дубоки смисао и узвишено значење.
Кад уз све ово додамо старање о потребама других
знајући да постоји неки људи који под теретом самоће
и немаштине не могу да се радују иако то можда желе.
Својим настојањем да им помогнемо ми показујемо
своје христољубља афирмишући на најбољи могући
начин оно најбоље у нашем личном и породичном
животу. Само онда кад успемо да промишљамо потребе
других који нису чланови наше породице, али јесу наша
браћа и наше сестре у Христу и по њиховој и нашој
боголикости, показаћемо да смо достојни Христове
љубави. Заправо остварени смо са Христом и једни
са другима.

АМВОН

Мирбожење
Није никакав недостатак ако немамо огњиште и
варнице ватре у својим домовима, јер тако нешто у
савременим условима живота скоро да је немогуће.
Непотребно је било шта импровизовати по цену ризика
а зарад потребе да искажемо поштовање према некоме
или нечему. Много важније од тог следбеничког чина
јесте то да ли смо свима све опростили и да ли смо се са
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свима помирили, или да ли смо бар то покушали? Ту нема
импровизације јер то је неисзоставни чин у стварном
стварању Витлејемског амбијента у себи, своме дому и
нашој црквеној заједници. То се не купује као што се
купују бадњаци, ораси, слаткиши и други поклони. То
само „производимо“ у себи тако што су наши ум, срце
и воља непрестано ангажовани и та „роба“ се излаже
и види у нашем осмеху или намргођености, веселом
погледу и лепим речима. Молим Вас, упитајмо себе
колико смо успешни у свему овоме и ако видимо да
смо успели не заустављајмо добре токове зарад похвала
пред другима и захвалности других. Ако видимо да
још много тога треба да урадимо не плсшимо др нрго
ктрнимо и биће на крају све добро.
Кад разумемо да је радост Божића неизмерна и да
од нас зависи да ли, како и колико ћемо се радовати
онда ћемо се вишеструко потрудити. Дане поста
проводићемо са радошћу не обазирући се на то како
други посте или зашто не посте. Будимо стрпљиви
и спремни да одговарамо на сва питања других
али и одговорни да им поставимо умесна питања.
Припремајући се са радошћу за Божић не споримо се
ни са ким и побеђујмо завист и несигурност знајући
да је цар Ирод у оно време сам себе искључио из
радости и многе растужио. Није довољно да га због
тога осудимо потребно је да никако не будемо њему
слични а то постајемо онда кад не можемо да обуздамо
у себи зловољу. Уместо тога угостимо у својим срцима
и домовима Богомладенца као што су то учинили
Витлејемски пастири. То је могуће и без много
сламе и без стада и у атмосфери савременог начина
становања ако успемо да изградимо у себи чистоту и
непоколебљиво човекољубље. Тада ћемо заједно са
анђелима певати песму мира и добре воље имајући
мудрост да разликујемо добро од зла и као мудраци у
оно време тако и ми у своје време идемо својим путем
вере а не Иродовим путем безумља и насиља. Будући
рако мирни а не бесмислено узнемирени видећемо да
по вољи Божијој и нашој богодарованој слободи сами
морамо да одлучимо да ли ћемо се истински радовати
у лепоти покајања, праштања и помирења.

Мир БожијиХристос се роди!

ЉУБАВ БОЖИЈА ЈЕ ИЗНАД СВИХ ПРАВИЛА
Архимандрит Петар (Драгојловић)
Овог пута подсетићемо се једног дивног и необичног
примера надумне и надканоноске пројави љубави
Божије. Реч је о преподобној Марији Египатској и
њеном првом причешћивању Светим Тајнама.
Наиме, како сведочи свети Зосима у Житију ове
светитељке, после 17 година непрестаног блудничења
и разврата, ова најзнаменитија и највећа покајница
у историји Цркве, Света Марија Египатска, дође на
Крстовдан у Јерусалим. Ту она после једног великог
чуда чврсто реши у своме срцу да се покаје за свој
ранији многогрешни и нечисти живот.

REЧ PARTRIJARHA

на мере које много тога обезвређују.
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Изашавши из Храма у Јерусалиму она хитро оде
ка Јорданској пустињи. Овако она сама потом прича
и сведочи о њеном првом причешћивању: "А када
дан (Крстовдан) би на измаку и сунце на заходу, ја
стигох до цркве светог Јована Крститеља, крај Јордана.
Пошто се у цркви поклоних и помолих, сиђох одмах на
Јордан, и његовом светом водом умих руке и лице. И
опет се вратих у цркву, и ПРИЧЕСТИХ СЕ пречистим
и животворним Тајнама Христовим."
О, чудесног ли и несвакидашњег милосрђа

Божијег! О неизмерне ли Љубави Господње према
покајницима! И заиста је тако, јер чак и по светим
канонима Цркве, преподобна Марија Египћанка
није смела нити могла да се причести Светим Телом
и Крвљу Христовом. Свети канони су веома строги
за преступе које је пуних 17 година она чинила. Осим
тога, преподобна Марија се уопште није ни исповедила
свештенику пре њеног првог причешћивања. Ипак,
она се причестила, и то не на осуду већ на живот
вечни. Како? Надумном љубављу Божијом и њеном
чврстом вером у Божије Милосрђе које је изнад сваког
људског греха.
Ово је наравно саблазан за модерне "Јудеје" у Цркви
и лудост за модерне "Јелине" ван Цркве (I Кор. 1; 23),
али је то вечно спасење за свету Марију Египатску и
многе друге грешнице и грешнике које су се покајали
као и она. Саблазан је то за горде и неопрезне судије
других који заборављају страшну и упозоравајући реч
Христову - Не судите да вам се не суди. Јер каквим
судом судите, онаквим ће вам се судити; и каквом
мером мерите онаквом ће вам се мерити. (Мт. 7; 1-2).
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Зашто дакле све ово пишем и подсећам све нас на
један такав специфичан догађај? Зато да би се сви ми
људи сетили да је Бог често надумно, изненађујуће и
надканонски милосрдан. Да Он исти, када жели спасити
људску душу, не гледа ни на свете каноне Цркве које
је Он сам у Цркви устанивио. Тиме показује на делу
да Он није уоквирен било каквом нужношћу па ни
канонском. Да је Бог апсолутно слободан у сваком свом
дејству а и да је Он често пута изненађујуће и надумно
милостив. За кога? За смирене и одлучне покајнике
пуне вере у Њега и Његово бескрајно милосрђе. За
горде пак Он остаје недостижан и потпуно недокучив
јер се гордима и онима који осуђују друге Бог противи,
а смиренима даје благодат. (Јак. 4; 6)

АМВОН

Наравно, све горе наведено не значи да људи не би
требао да се никада у свом животу не исповеде или да
је Света Тајна Исповести непотребна или сувишна у
Цркви. (види Мт. 3; 6 и Лк. 17; 14 и Јак. 5; 16). И сама
преподобна Марија Египатска се по Промислу Божијем
на крају свог живота исповедила преподобном ави
Зосиму Јорданским, што опет показује вишеструке
бриге Божије за људе, и то: да се људи макар на крају
свога живота исповеде и причесте, као и да једно тако
поучно житије не остане сакривено. А Житије свете
Марије Египатске је са једне стране дивни пример
надумне љубави Божије према човеку а са друге стране
то је пример колика је сила истинског покајања,
чврсте вере и потпуног поуздања једног људског бића
у свемилостивог Бога. Пред таквим покајањем, пред
таквим вером и пред таквом решеношћу да се напусти
грех и сами Бог бива "приморан" да слободно и брзо
изађе и из оквира самих светих канона. Јер Бог и
Његова слобода нису условљени ни са чим па ни са
светим канонима. Он је, како нас учи у Светом Писму,
Господар и од суботе, а сходно томе Он је Господар и
од светих канона Цркве. (види Мт. 12; 1-8). Није дакле
човек створен ради канона већ су канони од Бога дати
Цркви ради човека. И Бог је увек ту да, када и где Он
процени, Он и изађе из оквира светих канона, ради
спасења нечије душе.
Ко ће дакле после свега наведенога испитати
надканоноске и надумне дубине неизрециве и неизмерне
Божије љубави према грешницима? Ко после ове приче
сме рећи другоме: "Како се ти усуђујеш да приступиш
Светом Причешћу"? Но, јеси ли можда ти, о ограничени
и грешни човече, судија свом брату или својој сестри?
Знамо ли ми срце човеково и покајање његово? Јесмо ли
ми они који одлучују шта ће свечовекољубиви Бог
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чинити са људима или је то свемоћни и свемилостиви
Господ? Ко смо дакле ми уопште па да се постављамо
као судије и препреке између срца људског и Живог
Бога вечне љубави; између покајничког срца и
неисказивог милосрђа Господњег? Зато је боље и
једино исправно да у свим сличним приликама ми
људи просто заћутимо, гледамо себе и плачемо над
својим сопственим мртвацем. Пустимо нека Бог дела
своје дело. Не судимо и не осуђујемо никога од људи
који приступају Светом Причешћу јер нас и свети и
велики Павле опомиње: "Ко си ти да осуђујеш туђега
слугу? Својему господару он стоји или пада. Али ће
стајати, јер је Бог моћан да га усправи". (Рим. 14; 4). Не
мешајмо се дакле непозвано и дрско у односе ... други
људи - Бог, осим смиреном молитвом за све и всја. Ми
ћемо за себе дати одговор на Страшном Суду а други
за себе. И спознајмо коначно ту вечну истину да је
само Бог познавалац срдаца људских и само Он јесте
надумни, свемоћни и свемилостиви Спаситељ света и
Судија живих и мртвих. Бог који више гледа на нашу
веру и намеру да се покајемо него на "математику"
светих канона. Зашто? Зато што Господ хоће да се
сви људи спасу и дођу у познање истине. (Тим. 2; 4).

ДОГМЕ, КАНОНИ И ПРАВИЛА У ЦРКВИ
Протонамесник Благоје Катић

Ј

едан немачки мислилац Освалд Шпенглер у
својој студији „Пропаст Запада“ написао je да
ће у трећем миленијуму хришћанство бити
хришћанство Достојевског или га уопште неће бити.

REЧ PARTRIJARHA

Дакле без светотајинске исповести и после 17
година разврата и блудничења света Марија Египћанка
се причестила. И она због тога није била ни мало
осуђена од Бога. Штавише, ово Свето Причешће је њу
потом држало целих 47 година у духовном животу и
најстрожијем подвигу у Јорданској пустињи.

ЧУДО

АМВОН

ЧУДО

У наше време ово се пророчанство већ збива. Људи
су обоготворили државу, нацију, расу, приграбили
су у своје руке власт и сматрају да је "све дозвољено"
у интересу остварења њихових циљева. Избављење
од коначне катастрофе је могуће само враћањем
хришћанском идеалу апсолутног добра у царству
Божјем: само се тако човек може вратити на пут
љубави која га учи да воли своје ближње, само се тако
човек може ослободити фанатичне помахниталости
коју му намећу разна једнострана учења, само се
тако човек може уклонити од брзоплетих покушаја
да се усрећи народ против његове воље и уз помоћ
деспотског револуционарног насиља. Схвативши ту
истину Достојевски је у својим романима почео да
разобличава насилнике постављајући себи за циљ да
прикаже позитивног човека - човека који се у својој

активности руководи примером Христа. . Вероватно
је и Шпенглер схватио да без љубави према Христу
каку је имао Достојевски,нема правог хришћанина.
За Достојевског Богочовек Христос је нешто веће и
више и од свега најузвишенијег што људи замислити
могу. А када би се чак поставила дилема: Христос или
Истина, – Достојевски би изабрао Христа, а одбацио
Истину. Таква је његова вера; вера са којом се може
такмичити само вера једнога апостола Павла. Таква
вера сачињава његово Вјерују. Ево његових речи о томе:
„ Покаткад ми Бог даје часове савршеног мира; у тим
часовима ја сам формулисао своје Вјерују, у коме је
све јасно и свето за мене. Ово Вјерују је сасвим просто;
ево њега: ја верујем да нема ничег дивнијег, дубљег,
симпатичнијег, разумнијег, људскијег и савршенијег
од Христа. Са суревњивом љубављу ја говорим себи да
не само нема Њему слична, него да и не може бити.
Штавише, ја изјављујем: када би неко могао доказати
да је Христос ван истине, и када би истина збиља
искључивала Христа, ја бих претпоставио да останем
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са Христом, а не са истином ".
Хришћанство постоји два миленијума. У првом
миленијуму хришћанство се формирало у својим
догмама и св.Оци су имали велику муку да формулишу
хришћанство онако како треба.
У другом миленијуму било је много ратова и
хришћанство није рекло своју реч и своју мисао.
У трећем миленијуму ред би био да човек заиста
реализује оно што је Христос учинио за спас човечанства.
Ту хришћанство треба да добије своју пуноћу.
Сагледавајући два миленијума може се рећи да су
сви говорили о хришћанству са позиције човечанства.
За ова два миленијума само је Бог ћутао. У овом трећем
миленијуму Бог ће говорити Духов светим,говориће
Литургијском пуноћом. Говориће човеку ако човек
буде хтео да слуша. Бог је све учинио и све је дао
човеку. Остало је да се човек приближи Богу и Бог га
чека. Чека га Литургијом, св.тајнама, својом љубављу
и свом својом пуноћом. Само би човек требао да схвати
да се за ове 2000 година човек није помакао далеко у
светотајинској побожности. Али у трећем миленијуму
за све нас важи да треба догме да оживе у нама. Многи
мешају Догме са Канонима и Правилима у Цркви.

АМВОН

Црква је царство Божије на земљи, а њено биће
и живот јесу сједињење са Христом, а кроз Њега са
Животворном Тројицом. У Цркви-Телу Христовом, то
јест са Христом у живом и опитном односу, кроз Свету
Евхаристију ступамо у вечност, то јест овде на земљи
предокушамо незалазни и вечни Есхатолошки дан. То
гледање у будућност Цркве не подразумева излажење
из историје и негирање исте, већ је она саставни
део Цркве јер се у њој остварује, као што смо рекли,
Царство Божије. Као Животворни Организам Божији,
са својим опредељеним циљем овде на земљи, и „као
друштвени организам црква мора имати своје тачно
одређене законе, по којим се развија тај организам“
, законе које је прописао Христос, а друге опет, које
нам издаје Црква по власти коју је добила од Христа,
а све у сврху очувања Истине-Христа, и привођења
ка Истини. Да би функционсале одредбе, правила,
која су нам прописана, једна као општеобавезујућа,
непромењива, вечна и апсолутна, а друга као правила
која могу да подлежу времену и простору, то јест која
су промењива, потребно је нагласити да оне извиру
из светотајинског, евхаристијског живота Цркве и
само тако схваћене имају пуни значај. Оно што је
општеобавезујуће, непромењиво, вечно и апсолутно
јесу догмати. Израз „догма“ потиче од глагола δοκειν
(мислити, сматрати), што временом добија значење
истине.
ДОГМА, ДОГМАТ (гр. Δογμα – δογματα, правило,
мишљење, одлука, решење): саборно формулисано учење
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вере, у којем Црква препознаје потпун
садржај и православно развиће апостолског учења,
пренетог било писаном било усменом традицијом.
У речнику Васељенских Сабора, догма (догмат) јесте
саборска одлука, са неизоставно обавезујућим држањем вере Цркве.
Догма (догмат) је равна са ορος-ом, то јест одредбом
вере или доктринарном дефиницијом, а разликује се
од канона који има смисао дисциплинског прописа
или богослужбеног правила. Православни богослови
разликују догмате, то јест учења вере која имају
ауторитет Сабора, од теологумена или учења са великом
циркулацијом у Цркви, али која немају једнодушну
сагласност Цркве и теолошког мишљења, то јест од
личних тумачења неких теолога или теолошких школа
која не противрече сагласности Цркве. Свети Василије
Велики, који у делу О Духу Светом, када говори о
догми, каже: „Јер о догматима се ћути, а проповеди
се објављују“ .
Да бисмо схватили ову реченицу кападокијског
светитеља и учитеља Цркве, потребно је схватити, да
Црква својим искуством о Истини-Христу и кроз њега
у Духу Светом, потврђује Бога на егзистенцијални и
живи начин. „Догма је оно што црквена заједница
сматра спасоносном истином за сваког човека. Догмати
Цркве нису бројем ограничени-наиме, за сваку епоху
се могу установити нови догмати...“, то јест истине,
одредбе, правила, „...јер Црква је живи организам“ .
Данас у Православном свету у нашој СПЦ у нашим
круговима много се говори о правилима, Канонима и
заповестима у Цркви. ( Многи данас под плаштом Цркве
покушавају да прогурају правила испред Литургије и
светотајинског живота. Свака особа које је прочитала
и једну књижицу хришћанске садржине, даје себи за
право да тумачи Каноне и Правила и чак шта више да
суди ко их се „правилно“ придржава а ко не. Притом те
особе немају основни идентитет Цркве,тј. не причешћују
се и не живе литургијски живот. Ово је недопустиво.
Нас не спашавају ни канони ни правила ни заповести.
Најбољи доказ томе су Јевреји. Па има ли неко да је
пажљивије и боље држао правила и каноне од њих?
Џаба им је, убили су Христа. Њихова несрећа је била
у томе што су се слепо држали правила и мислили да
ће се тиме оправдати. Слично је и у данашће време код
квазихришћана. У ствари говори се о Христу на начин
каквим не треба говорити о Христу. Треба отворено
рећи да Христос није тај који те тера да средом и петком
постиш, да те Христос не тера да славиш славу, да
Христос није тај који тера да се спаљују вештице, да
Христос не стоји иза крсташких ратова итд... Уместо
да се Христос као Богочовек стави над религиозно,
Он је постао формулација религиозне доктрине, а Он
је уствари космичка жртва; да оно што је у нама зло

ЧУДО

изађе из нас и да би било сатрвено у крви
Христовој, да би ми служили једни другима. Ово је у
ствари духовна револуција које треба да се одгигра. Да
се ми људи са Христом очистимо од зла и постанемо
Христолики а не КАНОЛИКИ И ПРАВИЛОЛИКИ,
већ људи Љубави. Све се свело на пуку побожност и
правила , али без суштине, без Литургије, без Христа
, без Догме. Заповести су само припрема и помоћно
средство. Љубав увек надилази заповести. Заповест
служи да пођете са неке степенице, али кад љубав дође
она укида заповест, укида све. Каже апостол Павле, све
ће проћи и знање ће проћи, пророштва ће проћи, све
ће проћи, нада ће проћи, вера ће проћи, али оно што
остаје, то је Љубав. Љубав у смислу заједништва, да
идентификујете једно биће зато што га волите и што
хоћете да га волите. Тако нас Бог гледа. Бог нас гледа
љубављу, зато што хоће да постојимо и он нас стално
тако и види. Бог нас не гледа по тој нашој природи
некој па да доноси закључак на основу ипситивања и
тога знања шта смо ми. Него каже св. апостол Павле,
односно у Светом писму се каже, још у Старом завету,
где Бог каже Мојсију, још од утробе матере да се
познате. Шта то значи познате? Овај пример што сам
навео са мајком, можете познати некога и пре него
што се роди, само да га волите и ако сте га родили
из љубави као што је нас Бог створио из љубави, он
нас дакле може познати и познаће нас пре него што
нас створи, зато што нас ствара из љубави. Ми смо да
тако кажем, стоврења Његове љубави, израз Његове
љубави. Као што сликар наслика слику и он не стане
пред њом и забезекне се шта је ово, шта сам урадио...,

то је производ његове љубави, његово дело. Може
неко кад дође са стране да упоређује, критикује, можда
ће се сликар и сложити, али он не гледа то тако, то
је његово дело.
Други човек треба да буде наше дело, дело Љубави,
па би тада ми друкчије гледали и на Бога, тад би имали
живо присуство Бога. Овако, бојим се да можемо
бити савршени по неким моралним законима и свим
законима, али ако овога не буде, ако Љубави не буде
то неће значити живот.
Против такве тачке гледишта оштро се изражавао
још 30-тих година 20. века професор протојереј
Георгије Флоровски:
"Код многих верника се створила опасна навика
да живе без икаквог богословља уопште, замењујући
га чиме било: књигом правила или Типиком, или
древним предањем, или лириком душе. Рађало
се некакво мрачно уздржање од или избегавање
знања, својеврсна богословска афазија, неочекивани
адогматизам и, чак, агностицизам, ради тобожњег
благочешћа, јерес гносеомаха... Ова саблазан може се
назвати обредним или канонским формализмом или
уљуљкујућом осећајношћу. И од такве прелести

штити нас искључиво богословско искуство,
будност, јаснота и смирење ума. Дошло је време, када
избегавање богословског знања и одговорности постаје
смртни грех, стигма самозадовољства и нељубави,
стигма малодушности и притворности..."
Критика западног хришћанства према православној цркви пре извесног врмена је била у томе да
је православље окоштало у својим оквирима догмата
и да није вредно више пажње. Тако се не шири
хришћанство и да би требало да се прибегне неком
савременијем систему да би православно хришћанство
оживело. Кад мало боље размислим донекле су у
праву. Али када се сагледа у суштину, открићемо да
није православна догма закржљала сама по себи. Ми
људи смо је умртвили јер нећемо да живимо животом
догмата, вере, животом свете тајне. Није крива догма,
него смо криви ми.
Реч "догмат" за многе је постала скоро погрдна,
као да је догмат некакав непријатељ живота. Али,
тамо где нема догмата врата су широм отворена за
све заблуде, како нас и учи историја: тад Хришћанин
може постати лак плен ма које јереси.. Искушења зла
и лажи збивају се у области наше слободе; одупрети
се њима могуће је само у Христу и чврстом слеђењу
догмата Цркве Његове.
Бити верник - значи бити веран, зато што је Истина
садржај верности. Истина није супротна грешци,
него лажи; она није супротна ономе што је логички
нетачно, већ ономе за шта, у суштини, не треба рећи:
"Το је нетачно", већ: "Το је нечастиво".
Зато у будућности побожност мимо свете тајне,
мимо догмата , мимо Литургије, неће вредети ништа.
Јер оно што је Христос учинио, што чини Дух свети и
оно што је Отац небески благословио то је тако и не
може бити другачије. Када је Христос истерао нечисте
духове из младића и послао их у свиње, становници
места где се то одиграло уплашили су се Христа и
отерали су Га из села. Видели су тај моменат и добро
у Христу и зло у нечастивом. Али су се уплашили и
остали уљуљкани у своме лошем. Навикли су на зло и
нису могли да прихвате Христа који им је био непознат.
Исто то и ми чинимо данас. Слепо се држимо правила
мислећи да на неки начин духовно (па неко и физички)
кажњавајући себе , да ћемо бити бољи у Христовим
очима. Он од нас то не тражи. Тражи од нас само
љубав. Ми треба да послушамо Бога, приђемо Њему,
јер је Он довољно пришао нама. То заједништво,та
синергија Бога и човека је спас хришћанства и целог
човечанства.
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и наслутити колико су јалове расправе о ретком/честом,
достојном/недостојном Причешћивању (заједничарењу,
а то ће рећи развијању сопственог идентитета у односу
са Христом и самим тим са Оцем), пошто одвлаче
пажњу човека од саме тајне Богочовека, гушећи га
чисто људском логиком и недораслим расуђивањима.
А Оваплоћење свакако да не може подлећи тим
аршинима. Реинкарнација може, и можда баш због
тога сваки пети становник европског континента
верује да ће свој живот наставити реинкарнацијом.
Што је поражавајуће, јер говоримо о традиционално
хришћанском поднебљу. Поражавајуће, али не
и неразумевајуће, пошто то јесте на сваки начин
последица неразумевања тајне Оваплоћења која се
свела на јуридички ниво узрока и последице и том
проблематиком сасвим заклонила право значење тог
Божијег плана, који је нама познат као Оваплоћење.
То није damage control и свакако да није последица
Адамовог погрешног избора. Човек је стваран због
Оваплоћења. Заправо, на тај начин остварује своје
назначење својим слободним одабиром те реалности,
као властите реалности.

РЕИНКАРНАЦИЈА и ОВАПЛОЋЕЊЕ
Јереј др Угрин Поповић

Р

еинкарнација у било којој својој варијацији
(па чак и џаинистичкој где постоји какав такав траг идентитета) протежира смрт као
гарант живота. Можда то мало нејасно сада изгледа,
вратићемо се томе касније, али суштински је тако,
пошто наш идентитет бива поништен. Конкретна
личност депласирана је у сусрету са непроменљивим
точком понављања.

АМВОН

Сва монументалност Христовог Оваплоћења јесте
управо у томе јер тиме Он, том својом љубављу, потврђује
сваку конкретну личност дајући јој живот. Заправо,
препознаје је као постојану и то препознавање јесте
управо гарант трајности те саме личности.
Али не живот који је орочен нужношћу понављања
и неког нереченог Космичког закона који својим
аршинима, одређује тој ”енергији” сваки пут неку
нову улогу или неки нови аватар, већ живот који је
заокружен личним идентитетом.
Св. Максим Исповедник (580 – 662) изгледа да је
био једини Свети отац који се директно бавио питањем

40

разлога Оваплоћења, иако не на исти начин како су
то чинили каснији западни теолози, који су свели
ову Тајну на прости damage control којим је Бог ето
искупио човека од његовог пада и смрти, као последице
тог пада. Св. Максим је јасно истакао да Оваплоћење
треба да буде схваћено као апсолутни и примарни циљ
Божји у акту стварања. Природа Оваплоћења, природа
овог јединства божанске узвишености са људском
слабошћу, уствари је неизмерна тајна, али ми ипак
можемо спознати разлог и циљ ове највише тајне,
њен logos и skopos. Овај изворни разлог или крајњи
циљ, био је, према мишљењу св. Максима, управо
само Оваплоћење и након тога наша инкорпорација
у Тело Оваплоћеног (Христа).
Та сама динамика није могућа мимо сфере конкретне
личности, односно постојаности конкретног идентитета,
који опет не може постојати мимо заједнице из које и
у којој настаје. Тако да тајна Богочовека заправо јесте
Тајна личности, те самим тим у нашим оквирима је
схватљива јер је применљива, а зато догађај Литургије
јесте есенцијалан у нашем живљењу, те се по томе може

Овај промашај можемо разумети ако сагледамо
данашњу литургијску реалност која се, на жалост,
исцрпљује чисто материјалним недоумицама или
животним етапама, тиме заклањајући невероватну
могућност остварења личног идентитета у односу са
Христом, на тај начин сведочећи тајну Оваплоћења
као човекову могућност.
Али, пре него што се поново вратим реинкарнацији
и разјашњењу како то она смрћу гарантује живот, навео
бих св. Максима још једном гледе тајне Оваплоћења,
како бих нагласио потребу за причешћивањем, односно
грађењем односа са Христом као претпоставком
сопственог идентитета, те, колико то само по себи нема
никакве везе са нашом достојношћу/недостојношћу, већ
са нашом спремношћу да се одазовемо литургијском
позиву: ”ПРИСТУПИТЕ!” (глагол у императиву):
„Ово је благословени крај због кога је све створено.
Ово је божанаски циљ пре почетка стварања а који ми
називамо и намераваном пуноћом. Сва твар постоји ради
ове пуноће. Пошто је Бог имао у виду ову пуноћу, створио
је природе и ствари. Ово је заиста пуноћа промисла
и планирања. Јер се кроз ову пуноћу васпостављају
у Богу они које је створио. Ово је тајна која окружује
све векове, страшни план Божји, надбесконачни и
бесконачно претпостојећи вековима. Гласник, Који
је Сам у суштини Реч Божја, постао је човек ради ове
пуноће. И могло би се рећи да је то био Он Сам који
је јасно и очигледно показао најскривенију дубину
доброте положену од Оца. Он је открио пуноћу у
Себи, пуноћу којом је творевина задобила почетак
истинитог постојања. Јер због Христа, због тајне

Христа, све време и оно што је у времену задобило је
свој почетак и крај свога постојања у Христу. Јер пре
времена је тајно намеравано јединство векова, онога
што је одређено и онога што је неодређено, онога што је
мериво и онога што је немериво, онога што је коначно
и онога што је бесконачно, твари и Творца, покрета и
одмора – јединство које је постало видљиво у Христу
у ова последња времена“ (M., PG, XC, 621, A-B).
Ипак, најстрашнија опасност овог времена, као и
било којег другог времена до данас, јесте опасност да
постанемо бројеви, ”само ништице у реду истих” (Ф.
Ниче), што свакако постајемо уколико не градимо свој
идентитет у непролазу. Јер ако не, реинкарнација је
једино логично решење пошто је наука данас доказала да
је енергија неуништива, те самим тим, ток је евидентан.
Ништа не нестаје ОСИМ нашег идентитета. Ништа не
нестаје ОСИМ наше личности.
Угрин умире, али енергија која је била иза тог
аватара у овом времену, наставља свој ток. Да, она
наставља али је Угрин мртав. Не постоји, и у контексту
односа његовог животног века и вечности, испада
да Угрин никада није ни постојао. Небитност се
улила у небитност и тај ток јесте вечност коју нуди
реинкарнација као трајност. Јер реинкарнација
(re-incarnatio – поновно утеловљење) јесте концепт
по којем нефизичка суштина живих бића започиње
нови живот у различитој физичкој форми или телу
након биолошке смрти.
Према овом учењу, човек се након смрти поново
рађа, односно његов дух се преноси у неко ново биће,
неко ново тело, неко ново одело. Тако долази до
континуираног живота, односно до бесмртности душе.
Душе али не и личности. Континуитета енергије али
не и континуитета конкретне личности.
Међутим, основна трагедија смрти није поништавање тела или душе већ личности! Целокупни
опус људског стваралаштва обележен је управо тим
немирењем. Немирењем са растанком. Рецимо, Хамлет
скаче у раку, не за лешом, већ за Офелијом, као што
и држећи у руци лобању не разговара са њом, већ са
Јориком. Трајност безличне материје или енергије
нимало не ублажава реалност погибељи конкретне
личности.
Самим тим и основна нада живота није у ”преживљавању” одређеног дела нашег бића, већ управо у
сусрету, а то јесте најважнији и најрадоснији печат
Оваплоћења. То што је оно заправо тајна сусрета Бога
и човека.
И то онда мора да буде радост, јер ако не, тада
остаје само ћутање! (Хамлет, последњи поздрав)
Космичка тишина у којој нема речи…
Ипак - ”У почетку беше Реч и Реч беше од Бога и
Бог беше Реч”! (Јн. 1:1)
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кризи, која се још увек у неким деловима не поима у
својим правим размерама, поред „толерисања“ другог
на мала врата се сервира потпуно безнађе.

ХРИСТОС БОГОЧОВЕК
ОТВАРА, ПИТАЊЕ ЈЕ
САМО ДА ЛИ КУЦАМО?

Црква нас учи да се требамо молити за свет али и
да одлучно станемо у борбу против и најмањег облика
незадовољства, а камоли безнађа које би се појавило.
Такође и када је у питању кршење елементарних права
човека. Зашто је оваква ситуација природно уследила,
као одговор на стремљења која смо изложили? За
божићне празнике разне „блек фрајдеј“ еуфорије,
само су потврђивале тезу коју илуструје синтагма
„глобално лудило“. Човек је систематски упућиван да
његов највећи искорак ка другом буде „толерисање“
(принудно подношење), које га је гурало у неминовност
безнађа; док је „потрошачко друштво“ као честа
флоскула и суштински постала опијум за народ.
Изаћи из тог безнађа данас је својеврсна аскеза. Ни
највећи борци за права својих заједница, попут М. Л.
Кинга и М. Гандија нису помињали толеранцију, ту
фиктивну маску „sorry“ цивилизације. Господ Исус
Христос је живот за другог потврђивао до краја за
највиши облик љубави:

Ђакон мр Божидар Васиљевић

Н

Да ли смо сведоци новог краја историје? Корона
криза је неизбежно питање када је реч о процесу краја
претходних начела и зачетку нових, радикалнијих
пресека у процесима наше ере. Није реч само о промени
тока историје, него о мисаоном процесу који мутиран
креира наш живот. Бројни облици буквалних мутација
вируса који преосмишљава планету, не наилазе на
адекватне и мудре одлуке. Глобална депресија и
рецесија, поред „локдауна“, проширене су на појаве
које су вишеслојне. Долази до побуна, протеста и
поларизације, као и ратова између вакцинисаних
и невакцинисаних, питања дискриминације једних

42

„ОД ОВЕ ЉУБАВИ НИКО НЕМА ВЕЋЕ, ДА
КО ЖИВОТ СВОЈ ПОЛОЖИ ЗА ПРИЈАТЕЉЕ
СВОЈЕ” (Јован, 15,13).

или других итд. Поред већ раније присутних ратова,
миграција, глобалног загревања, оваква ситуација је
песимистична.
Јесу ли нам актуелне опомене довољне? Француски
филозоф А. Бадију је 2015. г. упозорио да је неједнакост
света огромна. Да онај ко мисли да ће овакво стање,
владавине незаситог капитализма и робног фетишизма,
трајати заувек, веома греши. Светска криза 2008. и
вируси који су уследили у том периоду, само су били
благи наговештај данашњег стања. Ипак, несразмерност
у богатству и моћи, као и одбрана егоцентричних
повластица, кад – тад би довеле свет у стање у коме
се данас налази. Тада је 1% људи наставило богаћење,
иако је 99% било у кризи. Данас је ситуација утолико
гора да се на уштрб целог света богати неколицина
људи. Поред профита фармацеутских компанија,
све је додатно сведено на дигиталну трансакцију,
комуникацију и трансфере, у чему предњаче власници:
Амазона, Тесле, Мете и Мајкрософта. Зато је Бадију
у праву када каже да је свет не само, у том смислу,
неправедан и неједнак него и нестабилан.
Још једно од новинарских питања поред „толерисања
другог,“ било је и то: „Има ли наде?“ То нас питање још
прецизније опомиње да са светом, у смислу актуелних
дешавања, нешто крајње није у реду. Иако је свет у
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овинар на државној телевизији, једне балканске
земље, поставља питање госту: „Зашто имамо
страх од другог и зашто се други доживљава
као претња по нас?“ Усмерење питања религијског
је карактера, у једном „мултипроцесном“ друштву.
Словеначки филозоф Младен Долар је на једном месту
рекао да је Балкан „несвесно Европе“, па није занемарив
топос оваквог питања, с обзиром да је ескалација тензија
у Европи данас ванредна. Међутим, онo се (питање)
може поставити и у смислу глобалних кретања. Ф.
Фукујама у својој књизи „Крај историје и последњи
човек“ развио је тезу 90 – тих година прошлог века, да
крај хладног рата означава „крај историје“ и почетак
победе либералне демократије vs комунизма. По њему
начела мишљења дотадашњег света доживљавају
свој крај уједињењем Немачке, а отпочињу нова
спуштањем гвозеде завесе. Није реч о дословном крају
збивања, него еволуције људске мисли. Није Фукујама
у једном делу могао да предвиди да ће Кина, будући
комунистичка држава, бити као таква спој најдивљијег
облика технократије и капитализма на свету. Оно што
представља крај, почетак је синкретизма економских
идеологија. У Кини стотине милиона радника живи
у крајњем сиромаштву. Зато имају право они који у
овоме виде проблем. Наиме, сви се слажу да треба
променити ситуацију у вези са људским правима,
правима радника итд. Но, неминовно је променити
себе, да би се мењала ситуација свуда око нас. На том
пољу, нажалост, већина није спремна да се жртвује.

несметано наставили своје богаћење и допринели
дубиози, желе да у завршници остваре своје замисли.
Протести народа и у Србији, против компаније „Рио
Тинто“, недвосмислено су показали праве европске
вредности и тежње за утемељење нових мисаоних
начела. Распадом Југославије није устоличен систем
који би дугорочно спречио овакве кризе. У националним
потскуповима долази до нових сегрегација. Ипак, овакве
побуне и промене нужно не изражавају песимизам и
не доприносе општем безнађу. Напротив, могу бити
право семе смислене идеје промена акутних стања у
свету.
Побуне и протести широм Европе, па и у њеном
„несвесном“, неодољиво потсећају на вал студентских
побуна ̍68. Показали су да је дрскост оних којима је
профит изнад људских живота, слабија од воље оних
који желе прави живот. Свети апостол Павле каже:
„Нема више Јудејца ни Јелина, нема више роба ни
слободнога, нема више мушког ни женског, јер сте ви
сви један (човјек) у Христу Исусу“ (Гал 3, 28). У Исусу
човек догађајно корача у сусрет спасењу. Христос у
Цркви својој даје одговоре на сва питања до данас.
Оне који се тичу живота и вечног спасења Христос
Богочовек отвара, питање је само да ли куцамо?

Свет као да је у стању Патнамовог мозга у тегли.
Мозак свих нас луди научник вадећи ставља у теглу,
настављајући да њиме управља помоћу рачунара
и привидно га одржава у нормалном животу. Наш
„крај историје“ је corona perpetuum mobile. Све личи
на „Шиндлерову листу“ Стивена Спилберга, у којој
можемо пронаћи аналогије са стварношћу. У филму
богаташ Шиндлер спашава раднике Јевреје од логора
Аушвица, под плаштом фабрике коју под нацистима
отвара. Саставља листу људи које спашава да раде за
њега, уместо да почетком рата населе логор смрти. Воз
пун девојака, који је грешком ипак дошао у Аушвиц,
дијамантима спашава вративши их у фабрику у Краков.
Корона је попут Аушвица. Наш alter ego неминовно
жели спас, док нас реалност хладнокрвно опомиње
на немогуће. Неки чак и стигну до „Аушвица“, иако
нас у последњи час Бог спашава од смрти. Остаје
да се надамо да ћемо из тог ипак изаћи и бити на
„Шиндлеровој листи“ преживелих, без дијаманата
(парадигме економског суноврата) битнијих од живота.
„Онај ко спаси један живот, спашава цели свет.” Порука
филма је идентична Христовој, у којој се препознаје
кадрост за жртву, приоритетност љубави и активно
учешће у решавању планетарних претњи и опасности.
Парадоксалност у поступцима неоколонијалног
феудализма дошла је и до наше земље. Они који су
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споменицима хришћанске писмености и
светоотачкој баштини налазимо мноштво не
само појединачних и узгредних запажања о
језику као систему (langue) и као његовом остварењу
(parole), него и целовите, кохерентне теорије релевантне
са становишта лингвистичке науке. У жижи интересовања
православних теолога и Отаца Цркве нашла су се пре
свега два фундаментална лингвистичка питања: питање
о генези (пореклу) језика (укључујући и интерпретацију
језичке слике света) и питање о природи и суштини
језика (веза језика и мишљења, теорија номинације,
литургијска и социјалне функције језика).
У поимању суштине језичког феномена православна
теологија стоји на идентичним позицијама као и
савремена лингивистичка наука. Ова потоња, наиме, језик
интерпретира као најраширенији и најопштеприхваћенији
систем знакова који људи употребљавају у језичкој
делатности, у интерперсоналној комуникацији.
Ради чега је човеку дат језик? Богословски одговор,
најједноставније формулисан, је следећи: да би,
излазећи из себе самога и одбацивши индивидуални
живот у тежњи за агапичним (љубвеним) јединством са
Богом и другим људима, слободним и непоновљивим
личностима које такође траже Бога, откривао своје
мисли другоме човеку, да би учио од других и поучавао
друге, да би се покрети разума и дубине срца могли
пројавити и изван њега самога, открити се другима. Језик
је, дакле, управо средство међуљудске комуникације,
при чему се степен разумевања комуниканата у
говорној продукцији и рецепцији налази у непосредној
сразмери са степеном њихове духовне блискости.
Према Светим Оцима, што су људи ближи Богу, то су
ближи један другоме, то је иконичнија реч њихова,
то је веће разумевање међу њима. Реч се поима у свој
њеној пуноћи и дубини једино уколико комуниканти
«сапребивају у истоме духу“, „када један слуша са
вером, док други поучава са љубављу“ (Преп. Григорије
Синаит). У обраћању Богу речи су у суштини излишне:
молитва као чин богоопштења не мора поседовати
своју материјалну, вербалну реализацију (тзв. „умна“
или „унутарња» молитва), што, наравно, не умањује
вредност вербализоване („усмене“, „гласне“) молитве
као њеног почетка и подстицаја за њу (Св. Игњатије
Брјанчанинов). Језик је такође и средство човеко- и
богопознања, формирања појмовно-категоријалног
апарата, објективације света. «Пошто нам није
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могућно свагда
имати пред очима
све што постоји,
нешто од онога
што је увек пред
нама ми познајемо,
док друго утискујемо у сећање (=меморију). Али, то
оделито памћење (=издиференцирано меморисање)
у нама се не може сачувати уколико нам означавање
предмета који су се задржали у нашем разуму именима
(=сигнификовање) не пружи средства да их разликујемо
међу собом», - пише Григорије Нисијски. А код Василија
Кесаријског читамо: ми «не познајемо по суштинама,
него по именима и по дејствима; особито на тај начин
познајемо бића бестелесна“. Језичком делатношћу
човек делује на универзум око себе, осмишљавајући
га и познајући, али њоме он истовремено познаје,
изграђује и мења и себе самога. То је могуће управо из
разлога што је језичка способност као диференцијално
обележје бића људскога дар Божији. У том смислу,
преп. Григорије Синаит издваја четири категорије
речи, одн. језичких знакова: прво – речи «од учења»,
„реч-педагог, која делује на наравственост“ (етички
ниво личности); друго – речи «од читања“ (Светог
Писма), «вода жива, која утољава жеђ духовну»;
треће – речи «од делања», које се примају у срце и
проверавају опитом живљења у Христу (искуствени,
делатни план), и четврто – речи «од благодати», које
се „сабирају у Духу и Духом» (Григорије Синаит).
Запажамо да у поимању функција језика патристичка
мисао антиципира ставове модерне лингвистике,
која такође у први план ставља комуникативне и
когнитивне (референтне, денотативне) потенцијале
језичког феномена.
Језик није само обележје индивидуе, него и језичке
заједнице, језичког колектива. То може бити, најпре,
народ: није случајно што старословенска лексема językъ,
црквенословенски языкъ има неколико лексичкосемантичких варијанти: она, с једне стране, означава
како (а) „језик као орган говорења» и (б) „језик као
систем знакова у његовом статичком и динамичком
аспекту“, дакле језик и говор у терминологији Ф.
де Сосира, тако, с друге, и (в) „народ, нацију“, при
чему множински облик языцы има значење (г)
«незнабожачки, пагански народи, нехришћани»
(Црквенословенско-руски речник Дјаченка);
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оваква дистрибуција значења сачувала се и у руском
језику, с тим што је у оквиру (б) присутна дистинкција
язык – речь, док је употреба ове лексеме у смислу (в)
и (г) данас архаична. То, даље, може бити и заједница
Цркве: у том смислу говори се о „језику Цркве», о
остварењу саборног начела у функционисању језика:
„Саборна реч јесте реч рођена у Цркви и за Цркву,
Црквом освештана. То је реч у којој је личносно и
народно посредством „помирења“ са Речју Божијом
узведено у саборно двојединство» (В. Лепахин).
Порука Цркве, међутим, није утеловљена искључиво
у језику, сведена на сам језик, будући да „Црква не
говори само својим гласом, већ у исто време и самим
својим постојањем“ (А. Папатанасију). Занимљиво је
на који је начин антиномија коегзистенције народног
и црквено-саборног начела била осмишљена у свести
носилаца старословенског језика: назив językъ slověnskyjь, и уопште атрибут slověnskyjь, и поред широке
територијалне распрострањености овога језика – од
солунско-касторијске регије до Паноније и Моравске и
од западне Бугарске до Русије - и из тога проистеклих
неминовних дијалекатских разлика, примењује се за
целину словенског ареала, у широком, новозаветном
значењу језика народа Божијег, језика „који се не одређује
било којим обласним говором, већ новозаветном поруком
јединства“ (Ђ. Трифуновић). Константин Преславски
се отуда у „Прологу уз Јеванђеље» и обраћа једном
и јединственом народу словенском, а не народима
словенским, позивајући: „Слишите словенски народ
вас, слишите слово, от Бога бо приде“.
Пажњу православних хришћанских теолога
заокупљала су и питања глотогоније и генезе језика,
за која се сматра да се „ни на ступњу развоја данашњих
знања лингвисти не могу квалифицирано бавити
њима“ (Д. Шкиљан). Као полазна основа за заснивање
учења о пореклу језика у патристичким споменицима
узима се навод из Књиге постања: „Господ Бог створи
од земље све звијери пољске и све птице небеске, и
доведе к Адаму да види како ће коју назвати, па како
Адам назове коју животињу, онако да јој буде име; и
Адам надједе име сваком живинчету и свакој птици
небеској и свакој звијери пољској“ (1. Мојс. 2, 19-20).
Историјат патристичких теорија о пореклу језичког
феномена јесте у првом реду историјат интерпретације
наведених стихова. У најкраћем ова би се интерпретација
могла свести на следеће: као што се човек не може
назвати творцем (саздатељем) ствари, тако се ни Бог
не може назвати ономатотетом (установитељем имена)
у правом смислу. «Нити је Адам створио животиње,
нити им је Бог наденуо имена, како казује Мојсије»,
пише Григорије Нисијски. А управо човек, а не Бог,
јесте тај који номинује предмете и појаве у свету који га
окружује из разлога што је језички феномен потребан
њему самоме – као систем знакова у који ће, с једне

стране, бити «пресликани» подаци из универзума
добијени различитим облицима човековог деловања,
и с друге, путем којег ће они бити пренети другим
учесницима комуникацијске праксе. Супротстављајући
се аријанском епископу Евномију, који је, позивајући се
на 1. поглавље Књиге постања (“И рече Бог: нека буде
свјетлост”... „И свјетлост назва Бог дан, а таму назва
ноћ»...), учио да језик не може имати чисто људско
порекло, односно да у њему треба видети одраз највише
Премудрости Божије, Св. Григорије Нисијски наводи:
„Наши противници ће се, вероватно, позивати на ове
речи. (...) Они постављају питање: ако Писмо признаје да
је свеукупно називље утемељио Бог, како онда тврдите
да су људи ти који су измислили имена? А шта ћемо
пак ми узвратити на ово? Опет ћемо прибећи обичним
речима и казати да је Онај Који је целокупну твар
привео из небића у биће Саздатељ ствари, разматраних
у њиховој суштини, а не (Саздатељ) имена, која немају
своју суштаственост и која су сачињена од звукова
гласа и језика; предмети се, захваљујући свакоме
човеку прирођеној способности, именују одређеним
звуком који служи за њихово означавање, тако да је
име адекватно предмету саобразно локалном обичају
свакога народа» (Григорије Нисијски). И даље: „Каже
ли когод да се имена образују онако како је људима по
вољи, у складу са навикама њиховим, тај ниуколико
неће погрешити у поимању Промисла, будући да ми
тврдимо да од нас порекло воде имена, а не природа
постојећих предмета. Другачије небо назива Јеврејин а
другачије Хананејац, али и један и други имају на уму
једно исто, нимало не грешећи у разумевању предмета
због различитости самог гласовног слопа“ (Григорије
Нисијски). Аналогне интерпретације наћи ћемо и
код старијег брата Григорија Нисијског – Василија
Кесаријског, чију је полемику против Евномија Григорије
наставио и развио, затим код Аурелија Августина,
Петра Ломбардијског, Бонавентуре, Томе Аквинског.
Обратићемо још једном пажњу на узајамни
однос речи Божије и речи Адамове. Реч Божија јесте
творачка сила, која призива видљиви свет из небића
у биће. Шест дана стварања јесте шест речи што их је
изрекао Бог, шест речи које су потавиле темељ бићу:
„И рече Бог: Нека буде... и би...“ (1. Мојс. 1, 3, 6, 9,
14, 20, 24, 26). Како запажа еминентни савремени
руски филолог и теолог В. Лепахин, једино у Богу
запажамо идеалну адекватност речи делу и предмету.
У твораштву Божијем реч антиципира предметност:
„Реч призива предмет у живот, она се не „лепи“ на већ
створену ствар као некаква етикета. Реч представља
унутарњу духовну структуру ствари, њену метафизичку
основу» (В. Лепахин). Јован Кронштатски ће исту
мисао изрећи на следећи начин: „Реч представља
израз истине, она јесте сама истина, биће, дело. Реч
претходи свакоме бићу, свакој ствари, као узрочник
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АМВОН

У вези са односом природног и натприродног у
пореклу имена доминантно патристичко тумачење
могло би се укратко изложити на следећи начин:
творачка способност, разумност дарована првосазданом
Адаму, као и читавом роду људскоме, од Бога је,
те стога сваки човек још од момента свога рођења
потенцијално влада језиком, с тим што је реализација
те способности, укључујући и номиновање, дело
самога човека. Као што свака потенција, свака људска
способност може и да се пројави у реалном постојању,
али и да остане у небићу, тако и је и са језиком: он
јесте потенцијално својствен сваком људском бићу,
међутим, уколико појединац нема прилике да чује говор
других људи који га окружују још од самог рођења, он
неће проговорити, дакле, неће артикулисати гласове
и гласовне комплексе са својственом им семантичком
вредношћу (језичке знаке), него ће се у комуникацији
са окружењем служити невербалним средствима.
Али како објаснити феномен мултилингвизма?
Зашто сви народи не говоре истим језиком? И да ли
је, можда, у неком народу сачуван најстарији језик,
језик Адамов, којим је човек говорио у рају и којим су
била дата имена животињама? Хипотеза о очуваности
тога језика у једном народу, свеједно ком, среће се
у средњевековним апокрифима и хронографима,
писаним у духу слободног, уметничког приповедања
са својственом му фикцијом, али не и у философским
и теолошким трактатима,
Свети Оци су као полазну тачку за расправљање о
овим питањима узимали библијско казивање о грађењу
Вавилонске куле, где се наводи да „бијаше на цијелој
земљи један језик и једнаке ријечи“ (1. Мојс. 11, 1). Који
је то језик био? Да ли је то био онај непомућени језик
којим су се споразумевали прародитељи у рају? Да
ли се тај језик неповратно изгубио после изгнања из
раја, или се негде ипак сачувао? И колико је језичких
„катастрофа“ преживело човечанство? На сва ова
питања давани су различити одговори, од којих ће
поједини извршити значајан утицај на каснији развој
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број морао бити чудесан, магичан – 72 (или би
се, евентуално, заокружио на 70). Ово тумачење, преко
«Хронике» византијског аутора Георгија Амартола,
постаће познато и у Русији и наћи одраза у најстаријем
руском летопису – Несторовом «Казивању о давним
временима», као и у низу каснијих споменика. У
словенским срединама сматрало се, иначе, да «словенски»
(или, у неким тумачењима, руски) језик улази у број
ових 72 језика; сам пак «словенски» језик састављен
је, са своје стране, од седам језика (Ђ. Трифуновић).
Одступање од овог «утврђеног» броја налазимо код
још неких аутора. Тако, Климент Александријски,
допуштајући могућност постојања већег броја језика,
износи: «Ефор и многи други историчари тврде да
на земљи постоји 75 нација и 75 наречја... Међутим,
пре би се као истина могло прихватити то да је број
првобитних наречја био 72, као што нам говоре наша
свештена Писма, а да су сва друга наречја образована
мешањем првобитних наречја, двају или трију или
више». Занимљиво је поменути да је Данте понудио
оригиналну теорију «вавилонске пометње», по којој је
сваки нови језик представљао творевину припадника
одређене професије, а не народа предвођеног својим
челником или патријархом, како читамо код других
аутора; ово је, несумњиво, израз и одраз еснафске
организације друштва његовог доба.

европске лингвистичке мисли (уосталом, и данашње
концепције које настоје да разреше проблем порекла
језика најчешће имају облик теорије о њиховој
моногенези).
Никејци о овоме суде на следећи начин: „Природа
ствари, као нешто што је Бог усадио, остаје непроменљива,
док су се гласови који служе за означавање тих ствари
разделили на толико различитих језика, да их је због
мноштва њиховог тешко и побројати. Предочи ли ко
мешање језика приликом градње куле у Вавилону као
контрааргумент реченом, нека има у виду да се и овде
не казује да Бог ствара језике људске, него да је Он
учинио да дође до пометње језика, како не би свако
свакога разумео. Наиме, док су сви живели једнако
и док се људи још нису били разделили на мноштво
различних народа, сва укупност људи који заједно
живљаху говораше истоветним језиком; а након
што је, по благовољењу Божијем, цела земља имала
постати насељена, након распада заједнице језика,
људи се расејаше по разним местима, те сваки народ
створи особити карактер израза и гласова, стекавши
као свој удео једногласје као становиту везу узајамног
јединомислија, тако да, немајући размимоилажења у
погледу знања предмета, људи почеше да се разликују
по начину њиховог именовања. Јер камен или дрво не
чини се једнима оваквим, а другима онаквим, премда
су имена тих ствари у свакоме народу различита; тако
да остаје поуздана реч наша да су гласови људски
творевине нашега разума. Јер није нам знано из Писма
ни то да су у почетку, када је човечанство још само са
собом било једногласно, речи биле предате од Бога на
некакву поуку људима, нити пак да је, када су се језици
оделили по различитим обележјима, Божанствени
закон установио на који начин свако мора говорити;
него је Бог, зажелевши да људи буду разнојезични,
препустио да сви иду природним путем, те да сваки
народ образује гласове (=гласовне комплексе) за
објашњавање (=озвучавање) имена онако како је њему
по вољи» (Григорије Нисијски).
Тврдећи да постоји толики број језика да их је, због
мноштва њиховог, тешко и побројати (према савременим
лингвистичким проценама, иначе, претпоставља се да
у свету функционише око 2.500-3.000 језика, премда
је овај број услован, с обзиром на тешкоће везане за
диференцирање идиолеката, дијалеката и језика),
Григорије Нисијски размимоилази се са другим
ауторима у процени броја народа и језика на земљи.
На основу символичког тумачења појединих места из
Библије (особито стиха: «Кад Вишњи раздаде наследство
народима, кад раздели синове Адамове, постави међе
народима по броју синова Израиљевих» - 5. Мојс. 32,
8), у теолошкој мисли дошло се до претпоставке, која је
постепено постала готово општеприхваћена, да би тај
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њиховог постојања – прошлог, садашњег или будућег“.
Када је Адам надевао имена «сваком живинчету и
свакој птици небеској и свакој звијери пољској» (1.
Мојс. 2, 19-20), реч се нашла у односу постериорности
према предметној реалности, при чему «име које је
надевао Адам није могло бити у противречности нити
са иманентним карактеристикама денотата, нити
са унутарњим логосом што га је Бог унео у предмет
приликом његовог стварања» (Лепахин), и то из разлога
што је човек пре греховног пада поседовао способност
да прозире у унутарњу суштину ствари, да сагледава
«логосност» видљивог света и да је идентификује у
речи посматраној као јединство форме (фонетскофонолошког склопа) и садржаја (семантике).

ЧУДО

У равинској егзегетици античког и средњевековног
периода било је прихваћено мишљење да је језик
Адамов, дакле општечовечански језик пре градње
Вавилонске куле, био онај језик који се сачувао код
потомака Евирових и који је назван јеврејским. То је
језик на коме је Бог говорио са човеком, језик на коме
је настала Библија. Овакво мишљење наћи ћемо у више
патристичких споменика. Тако, Јероним Стридонски
у писму папи римскоме износи: «За почетак језика
и заједничког говора и сваке речи коју изговарамо
целокупна старина признаје језик јеврејски, на коме
је написан Стари Завет». Ту ће хипотезу прихватити и
Исидор Севиљски, који је при томе ипак указивао да
су јеврејском језику, који, према казивању о градњи
вавилонске куле, не би смео бити сличан ниједном
другим језику, веома слични језици других народа
из тога ареала. У тумачењу Књиге постања Јефрем
Сиријски тврди да су сви народи, изузев једног,
изгубили првобитни језик. „Једино је Евер остао са
тим истим језиком, како би и ово (обележје) служило
као јасни знак разграничења». Међутим, из изнетог
никако не би могао уследити закључак да су Оци
Цркве без икаквих ограда прихватали хипотезу о
јеврејском као „прајезику“ рода људскога. Сумњу у
њу морала је изазвати већ и сама чињеница да ни
свештене књиге нису биле написане само на једном
језику, искључиво јеврејском. Григорије Нисијски у
вези са овим наводи: „Мојсије, који живљаше много
нараштаја после градње куле, користи један

од доцнијих језика, приповедајући нам
историјски о пореклу света, и приписујући Богу неке
речи, излаже их на своме језику, језику на којем је
био васпитан и на који је био навикнут. Он не истиче
речи Божије придајући им обележје неког по пореклу
другачијег и чудног звучања, како би необичношћу
и различитошћу имена показао да су то речи Самога
Бога, него, користећи обични језик, на истоветан
начин излаже и властите, и речи Божије.А неки од
оних који су брижљивије проучили Писмо тврде да
јеврејски језик чак и није онолико стар као остали
језици, него да се, поред других чудеса, Израиљцима
догодило и то чудо да је овај језик изненада био дат
народу после (изласка из) Египта... Према томе, ако
је јеврејски језик новији од других и ако је настао
после свих (њих) након стварања света, ако је Мојсије
Јеврејин те излаже речи Божије на властитом језику,
није ли јасно да он не приписује Самоме Богу овакве
речи, створене на начин како то људи могу учинити,
него да он (Мојсије) овако говори из разлога што
оно што је разумео није могуће изразити другачије
него гласовима (=гласовним комплексима, језичким
знацима) људским» (Григорије Нисијски).
Веома су занимљива и оригинална тумачења
проблема прајезика што их налазимо код Теодорита,
епископа Кирског, који је уживао реноме најученијег
међу ауторима који су писали на грчком језику у V
столећу. У његовим „Одговорима на питања из Књиге
постања која изазивају недоумицу» налазимо и овакве
карактеристичне одломке: „Питање 61. Који је језик
најстарији? – То показују имена. Јер „Адам“, „Каин“,
«Авељ», „Ноје“ јесу имена својствена језику сиријскоме.
Сиријци имају обичај да црвену земљу називају
«адамфа». Отуда се „Адам» преводи: «земљани» или
„од праха», док «Каин» значи „стицање“, то је и Адам
казао... „Авељ» пак значи „плач“, пошто је он први
постао мртав и први је био узрок плача родитељима
својим. „Ноје» значи «упокојење“. Питање 62. А
одакле води порекло језик јеврејски? - ... Неки веле да
је језик јеврејски овако назван по Еверу, будући да је
он једини задржао првобитни језик, и да су по њему
добили име Јевреји. Међутим, ја мислим да су Јевреји
своје име добили по томе што је патријарх Аврам
из земље Халдејске ступио у Палестину, прешавши
реку Еуфрат, пошто се речју «евфра» на сиријском
језику означава дошљак. А да су Јевреји добили име
по Еверу, онда не би требало да се само они називају
овако, јер многи народи воде порекло од Евера... Али
ниједан од ових народа не користи језик јеврејски...
Ипак, непотребно је расправљати о овоме, јер учењу
о благочестивости неће сметати ни ако прихватимо
прво, ни ако усвојимо друго мишљење» (Теодорит
Кирски). Иначе, мишљење о највећој архаичности
сиријског језика присутно је и у средњевековној
преводној и оригиналној српској књижевности.
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Ђ. Трифуновић наводи карактеристичан дијалог из
„Слова о небеси и о земљи»: „Вапрос: Којим образом
хоштет Бог судити миру? Ответ: Образом и лепотоју
прекраснаго Јосифа, а језиком сиријанским хоштет
Бог судити миру, поњеже сим јазиком глаголаше
Адам и Јева“.
Уочили смо да се мултилингвизам у светоотачкој
мисли прихвата као реалност, без аксиолошких конотација
(било са позитивним, било са негативним предзнаком).
Мултилингвизам јесте последица греха: јединствени
језик био је разбијен у мноштво различитих језика због
тога што је приликом градње куле у Вавилону срушен
однос људи са Богом, као и њихов међусобни однос. Па
ипак, светоотачка мисао никада није тежила повратку
уназад, ка некадашњем «прајезику», или наметању
неког заједничког језика свим народима, свеједно
о ком би се језику радило. Како запажа Атанасиос
Папатанасију, Црква „реално прихвата већ постојеће
пост-вавилонске језике и покушава да их преобрази у
ново рухо Истине. То је оно што се догодило најпре (као
супротност Вавилону) на Педесетницу, када су људи из
различитих народа сваки на свом језику чули Апостоле
како проповедају чуда Божија“ (А. Папатанасију), што
је на блистав начин опевано у химнографији Свете
Педесетнице. Црква такође не настоји ни да изгради
неки властити, ексклузивни, само њој својствени језик
којим би се разликовала од света, или пак језик који би
обједињавао све хришћане. У „Посланици Диогнету“,
ранохришћанској епистоли насталој средином II
столећа, у вези са овим налазимо карактеристично
запажање: „Хришћани се од осталих људи не разликују
ни земљом, ни језиком, ни одевањем. Јер, нити живе у
својим (посебним) градовима, нити употребљавају неки
посебан дијалекат (у говору), нити воде неки посебно
означен живот... Они живе у јеврејским и варварским
градовима, како је коме пало у део, и у своме одевању
и храни и осталом животу следују месним (локалним)
обичајима, али пројављују задивљујуће и заиста
чудесно стање живота (и владања) свога... Свака туђина
њима је отаџбина, и свака отаџбина туђина». Језичка
различитост, и поред универзалности хришћанске
проповеди, не само што није реметилачки чинилац у
делатности Цркве, него је чак и конститутивни елемент
изградње локалних цркава: „То омогућава Помесној
Цркви да заиста буде Помесна и истинска Црква. То
јој омогућава да се изрази, да створи своје сопствене
текстове и изнова пресади Истину у ново поље, у
нову културну средину, у одређену цивилизацију, у
одређено друштво» (А. Папатанасију). Митрополит
пергамски Јован Зизјулас ово назива оваплоћењским
императивом, образлажући га на следећи начин:
„Потпуним уласком у људску културу и потпуним
узимањем удела у људској природи Бог је у личности
Христа поставио императив да Његова Црква и Њему
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омогући да стално улази у сваку културу“.
Какав је аксиолошки став Отаца Цркве према
језичкој разноликости? Да ли се језички системи
поимају као равноправни, или се ипак врши њихово
рангирање, и ако да, из којих разлога? У патристичком
наслеђу, колико год то парадоксално звучало, налазимо
и једну и другу интерпретацију. Хришћанска мисао
уводи револуционарну новину у начин вредновања
језика у односу на античка схватања. На лингвистичкој
карти света за античке мислиоце постојала су само
два језика: матерњи, као језик културе и просвећености,
и сви остали – варварски, примитивни језици, недостојни
њихове пажње. Хришћанство управо универзалношћу
своје проповеди изазива корениту промену у ставовима
према језицима света. Када се Григорије Назијанзин
у својој знаменитој омилији обраћа целоме свету
речима: «Чујте, народи, племена, језици, људи од
свакога рода и свакога узраста» - то није пуки одраз
красноречивости или тек стилска фигура, него истинско
прокламовање хришћанске доктрине. У хришћанском
наслеђу афирмисало се учење по коме сви језици, и
поред њихове формалне различитости и бројности,
у бити својој представљају, речено језиком савремене
лингвистике, варијанте, односно реализације једне и
јединствене инваријанте – једног и јединственог језика
рода људскога. «Глуп си», - пише Тертулијан, - «уколико,
негирајући универзалност натуре, ово (вредност)
будеш приписивао искључиво латинском или јелинском
језику, који се сматрају сроднима међу собом. Душа
није сишла са неба искључиво Латина и Јелина ради.
Сви су народи – један човек, а различито име; једна
душа, а различите речи; један дух, а различити звуци
(гласови, гласовне реализације); сваки народ поседује
властити језик, али је суштина језика свеопшта». Сви
језици су кадри да изразе истину, и сви су језици
равноправни у том смислу што сваки од њих на
адекватан начин изражава начин мишљења његових
носилаца. «Кажи ми, на колико се начина, према
различитости народа, озвучава реч којом се именује
небо?» - пише Григорије Нисијски. „Ми (Јелини)
називамо га ουρανός, Јеврејин ће казати: шамаим,
Римљанин – caelum, а другачије ће изговорити Сиријац,
Миђанин, Кападокијац, Мауританац, Скит, Трачанин,
Египћанин; није лако чак ни побројати различита
имена која у свакоме народу постоје за небо и друге
ствари. А какво је, реци, природно име њихово, у коме
се пројављује величанствена премудрост Божија? Даш
ли предност јелинском називу у односу на остале,
могуће је да ће ти се успротивити Египћанин, наводећи
своје. Даш ли пак предност јеврејском, Сиријац ће
навести своју реч, а ни Римљанин им неће препустити
првенство; Миђанин такође неће дозволити да се
његове речи не нађу на првом месту; и међу другим
народима сваки ће првенства сматрати достојним
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своје“. У потенцирању језичке равноправности
хришћански мислиоци неретко драстично раскидају
са погледима доминантним у античкој епоси, износећи
дијаметрално супротна становишта. Тако, Климент
Александријски, делећи, по традицији, човечанство
на Јелине и варваре, долази до за своје доба више
него смеле мисли да су «молитве на језику варварском
делотворније него на другим језицима», при чему у
њеном извођењу полази од става да су Јелини на
светској позорници заправо само развили и усавршили
оно што су претходно као своју тековину створили
други народи. Ипак, као што би се и дало очекивати,
срећу се и мишљења која дају изразиту предност
језицима на којима је створено богато културно наслеђе
античке епохе – грчком и латинском. Како наводи Е.
М. Едељштејн, Јероним Стридонски, добар познавалац
више језика и преводилац Библије са јеврејског на
латински, сматрао је «блиставим, живим, сладосним,
кадрим да пруже истинску насладу и говорнику и
слушаоцу једино грчки и латински језик», а безусловно
преферирање грчког језика било је својствено и
Исидору Севиљском. Из преферирања одређених
језика морала је, логично, проистећи и дилема: постоји
ли међу језицима света неки који би се могао сматрати
«чистим», «светим», јединим достојним да се на њему
врши богослужење? Позната је теорија о светости
трију језика – грчког, латинског и јеврејског, која је
најмоћнијег опонента нашла у тзв. Кирило-Методијевској
идеологији (Ј. Мајендорф). Међутим, мање су познате
хипотезе – а оне су такође присутне у хришћанској
мисли – да су управо ова три језика била оскврњена
грехом богоубиства, тако да би Свето Писмо и
богослужбени канон требало да буду у употреби на
неком потпуно «чистом», «неоскврњеном» језику,
рецимо, сиријском или коптском. Ово залагање остаће
маргинално управо из практичних разлога, јер се
хришћанска Црква није могла одрећи језика који су
вековима функционисали у сакралној сфери и на
којима је већ постојао опсежан богослужбени корпус.
Теоријски, равноправност језика у њиховој литургијској
функцији Црква није доводила у питање: тако,
константинопољски патријарх Фотије писао је да су
преводи речи Божије на било који језик оправдани,
будући да Свето Писмо на свим језицима остаје самим
собом, и то своје опредељење потврдио је и активном
подршком преводилачкој делатности равноапостолних
Кирила и Методија Словенских. У пракси, такође,
нарочито у првим вековима хришћанства, «оног
тренутка када би нашла адекватно развијен језик који
је имао писану форму, Црква», по запажању истакнутог
литургичара Б. Бота, «не би оклевала ни часа да га
усвоји». Међутим, нису били ретки (а и данас су
присутни) случајеви да се нека помесна црква заустави
(«заглави») на језику прошлости, на неком дијахронијском
пресеку од кога је савремени језик одељен столећима,

нарочито ако га прогласи светим, самим по себи
«благодатним» и «спасоносним», окарактерисавши
колоквијални језик као профани и вулгарни. Овакве
тенденције би по правилу, пре или касније, изазивале
обично најпре огорчену, а затим креативну, реакцију
и одговор Цркве. Ово нам одлично показује судбина
латинског језика, чије позиције, управо због баријере
у рецепцији оних којима је на њему била упућена
порука Цркве, почињу слабити најпре пред изазовима
реформатора (отуда ће се језичка проблематика
третирати и на Тридентинском концилу 1545-1563.),
затим, крајем XVII в., спонтано, под утицајем продора
народног појања у појединим срединама (Немачка,
Француска), да би постепено, са конституисањем и
делатношћу литургијског покрета (а она би се временски
могла омеђити од око 1830. до краја 60-их година ХХ
века, одн. до Другог ватиканског концила), дошло и
до комплексног и вишедимензионалног осмишљавања
теолошког одговора на изазове о којима је реч (о овој
проблематици писао је прот. В. Вукашиновић). Сличан
проблем, развио се и у вези са црквенословенским
као језиком богослужења. Управо из овог разлога пред
црквенословенским језиком, посматрано у целини
словенског ареала, не стоји алтернатива: опстати по
сваку цену или ишчезнути, него и компромисна
могућност, потпуно прихватљива за средине у којима
је стандард изграђен на црквенословенској бази (руска,
украјинска, бугарска), а која се очитује у модификовању
црквенословенске норме у складу са савременим
стањем и развојним тенденцијама, чиме би се она
приближила могућностима рецепције данашњих
верника са поменутих подручја. Мишљење о потреби
осавремењивања црквенословенске норме добило је
своју конкретизацију у богослужбеним књигама
штампаним у првим деценијама ХХ века, у атмосфери
припрема за Помесни сабор 1917-1918. године (о овоме
су писали, између осталих, литургичари Б. Сове и
прот. Н. Балашов, филолози А. Kравецки и А. Плетњова);
ово је утолико значајније, уколико се има у виду
чињеница да је у то доба РПЦ већ имала значајног
искуства у богослужењу на језицима новопросвећених
националних мањина. Наравно, и идеје о литургијској
употреби савремених словенских језика добиле су
своје теолошко утемељење како у радовима еминентних
истраживача, тако и на богословским скуповима. У
српској средини, с обзиром на карактер наше
књижевнојезичке норме, прелазак на савремени
књижевни језик у функцији богослужбеног одиграо
се у скоро свим срединама, посебно у парохијској
пракси, што је у складу са већ помињаним мисионарским
императивом Цркве, приближавањем вечно живе и
животворне поруке Спасења људима свих узраста и
нивоа образовања.
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МАНАСТИР ТУМАНЕ
Православни манастир Епархије браничевске

Катихета Дејан Перишић

Српске православне цркве. Налази се на девет

АМВОН

Р

еч ваистину која се налази у божићном и
васкршњем поздраву доживаљавамо као
један архаични додатак који попут сефије на
фотографија даје једну звучну патину. Углавном не
идемо даље од тог романтичарског осећаја и не трудимо
се да схватимо значење ове речи. А, њено значење је
пребогато, толико да се и не усуђујемо да запловимо
у сву његову ширину, дубину и висину него ћемо се
трудити само да оцртамо неке путоказе значења.
Пре свега примећујемо да се реч ваистину налази
на почетку отпоздрава на речи ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Христос – Син Божји и Син Дјеве, истинити Бог и
истинити човек, БОГОЧОВЕК, ваистину је рођен. Ми,
када она махинално, механички изговарамо ове речи и
не мислимо да је ово било, директно или посредно, тема
седам ваељенских сабора. Онај у Халкидону, четврти
по реду, одредио је чувени орос – тачно исповедање
вере у којем се објашњава ова надумна тајна сједињења
Бога и човека, „велика тајна побожности Бог се јави
у телу“ како каже апостол Павле. И, ваистину/заиста,
није лако грешним умом разумети како се бесконачни,
апсолутно моћни, безгранични Творац сједињењује
„несливено и нераздељиво“ са својом творевином.
А, управо то је суштина наше вере јер само тако смо
могли бити спасени после првородног греха. Само
Син Божји који је ваистину постао човек могао је
васкрсењем својим да обнови природу нашу, победи
смрт и изведе нас из мрачне слепе улице у светлост
Царства Небеског.
Није ово било лако за разумети, па тако и народи
великог духовног искуства нису могли прихватити
истину о стварном, реланом и конкретном оваплоћењу
Сина Божјег. Копти, Јермени и Етиопљани, сматрају
да се људска природа утопила у божанској и да
Христос нема две природе већ само једну те их зато
и називамо монофизитима. По њима Син Божји није
ВАИСТИНУ Богочовек, а ако он није Богочовек како
онда ми можемо постати деца Божја по благодати.
Мала и нашем уху често безначајна реч – ваистину
открива нам заправо пут У – СВУ – ИСТИНУ! Пут у
Смисао живота, пута ка спасењу.
А, да ли прихватамо тај пут?! Одмах морамо да
приметимо да живимо у саврменом свету што је заправо
синоним за секуларизовани свет а секуларизам није
ништа друго него „разоваплоћење“ Истине, раздвајање,
да не кажем, растакање живота на његову духовну и
материјалну димензију. Ми, савремени хришћани,
у својој гордости, често себе заваравамо да
нас не дотиче секулраизам, да смо безбедни
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километара удаљености од Голупца, у подножју
голубачких планина, окружен шумом, на левој обали
Туманске реке.
од њега самим одласком на свету Литургију, при
томе пренебрегавајући питање – да ли ми живимо
литургијским животом?! Да ли је етос, језгро нашег
живота литургијско које све што му принесемо и све
што нам се дешава преображава у славословље Богу.
Хајде да се поредимо са једним славним и дивним
претком, који живео неких двеста година пре нас,
што историјски гледано није дуг временски период а
sub specie aeternitatis је само један исечак. Мислим на
светог ђакона Авакума, тог јунака Христовог, који у
одсудном часу изговори речи које су залог вечности:
„Нема лепше вере од хришћанске – Срб је Христов
радује се смрти!“ У овом грозном времену искушења
небивале болештине која је захватила цело човечанство
како ми савремени хришћани разумемо ове речи
ђакона Авакума? Рекао бих као неумесну шалу. Ми
смо пристојни људи, то није цивилизовано. Сећам се
расправе студената ПБФ-а са професором хришћанске
етике које су идентично настројење светог Игњатија
Богоносца називали мазохизмом. Ако је време (seculum), овде и сада, једино што имамо онда је радовање
смрти заиста мазохизам. Али ако се оваплоћени Бог
благодаћу својојом оваплотио и у срцима нашим онда
смо ми Његовим васкрсењем већ победили смрт и
прешли из смрти у живот. За такве нема страха од
смрти као ни од живота и његових мука, него и смрт
и живот постају литургијска анафора.
Живот као анафора не исказује се само у мучеништву
већ пре свега у несебичној љубави. Ако нам је превелик
и недостижан идеал светог ђакона Авакума сетимо
се наших бака које су на бадње вече уносиле сламу
у куће и загревали их љубављу витлејемске пећине.
Присност! Каква дивна реч, ниње и присно, сада и увек,
да живимо са онима које волимо, у сву вечност да се
идентификујемо са својим ближњима. Ако превазиђемо
сопствени егоизам онда можемо да увидимо да сам ја
заправо мој ближњи и да не живим себи већ за њега а
тако ваистину и самом Богу. То су нас наше баке училе
а не само понављање обичаја, љубав као смисао живота
која од срца наших чини вертеп Живоме Богу, који
ваистину постаде човек и победи смрт!

ЧУДО
ОД ПОРТРЕТА
ДО ИКОНЕ

ГЛАВНА РАДОСТ
У ове дане пред Божић човек
изнова и изнова жели да говори
о главној радости хришћанске
вере, о самој њеној суштини, о
ономе што је хришћанско учење
назвало богочовештво. У освит
хришћанства, у Јеванђељу љубљеног
ученика Христовог Јована, зачуле су
се ове дивне речи: И Логос постаде
тело и настани се међу нама, и
видесмо славу Његову, славу као
Јединороднога од Оца, пун благодати
и истине (Јн 1, 14).
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Тако већ у делима с краја 4. и почетка 5. века, као
што су мозаици, ротонде, у цркви светог Георгија у
Солуну можемо видети да, и поред формализма, сваки
светитељ поседује нешто јединствено у свом лику,
што се не понавља стереотипно у лицима осталих
светитеља приказаних у истој цркви. И код минијатура
у рукописима примећујемо да и у јеванђелистарима
сваки јеванђелиста има посебно лице које га чини
различитим од других, али и у другим представама у
физиогномијама заједно са строгошћу и формализмом
сапостоји елемент портрета.
Дијилектика између портрета и иконе за време
сликиња иконе од стране живописца

душу није ништа друго до пука самообмана, последица
сујеверја и некултуре. Да се одговор на сва питања,
научна формула среће, крије у досадним и бескрајно
гломазним списима некаквих мрачних „стручњака“,
у економским рачуницама и прорачунима.
И зато док год на свету буде Божића, док год људи
буду празновали долазак Бога у свет и памтили да се
ту, у радосној вести богочовештва, крије права мера
човека и његовог истинског призвања, дотле неће
имати успеха никакве сувопарне теорије, јер човекова
душа је таква да „звукове неба заменити њој не могаше
земаљски пој“.
Не умиру на земљи вера, нада, љубав, не савија
човек своју царску, слободну главу пред кумиром
материјализма. Залог тога је празник Божића, празник
богочовештва, празник Божјег позива упућеног
човеку, позива не само да се узнесе на небо него и да
са собом узнесе цео свет, читаву творевину, сву лепоту,
целокупно стваралаштво – све што му је дато како би
остварио своју човечност.
Протопрезвитер Александар Шмеман Беседе на Радију-Слобода 2, Каленић,

ијалектика између портрета и иконе у свим
фазама развоја иконографије

Формализам који је претрпела иконографија
у свом развоју не треба да нас заведе те да превидимо
један посебан елемент портрета који је присутан у свим
периодима и сапостоји заједно са неким уопштавањем
сликарских одлика.

REЧ PARTRIJARHA
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огочовештво! Бог постаје човек да би, по
речима другог учитеља хришћанства, светог
Атанасија Александријског, човека учинио
Богом. Бог долази у свет, на земљу, да свет учини
Својим Царством… Човеку застаје дах када помисли
на ово, када се сети ових тако често заборављених
речи раног хришћанства. И одједном му постаје јасно
зашто сви пророци, сви проповедници скучене и
досадне материјалистичке среће тако мрзе Христа и
хришћанство. Они тврде да се против хришћанства
боре зато што оно понижава и поробљује човека,
кога они, представници „научно потврђене“ теорије
среће, управо ослобађају од опијума религије. Али
то је само покушај да се скрене пажња. Истина је да
они мрзе Христа и хришћанство, и то из супротних
разлога – зато што не желе обоженог човека, зато
што не могу да поднесу његову узвишену, божанску
замисао, зато што се боје његове царске слободе,
укратко, зато што не могу да прихвате све оно што о
човеку говори Јеванђеље. Јер док год човек памти, док
год зна све то, дотле га је немогуће успавати причама
о „производним односима“, немогуће је приморати
га да поверује да у законима материје, у законима
економије, лежи кључ за тајну бића или да, заправо,
никакве тајне нема нити је икад било. Да су погрешили
пророци и песници. Да ни плаветнило неба ни радост
љубави нису вредни захвалности. Да жеђ за чистотом
и савршенством која изједа
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Овде се рађа једно кључно питање: како је то све
схватао сваки конкретан жнвописац и какоје оно
функционисало у његовом делу за време сликања
једне иконе. Не можемо, наравно, да продремо у
унутрашњи свет живопишчев, али можемо из његових
дела да изведемо закључак. Чињеница да у доба
Византије сваки живописац, иако живопише Христа
и светитеља сагласно са целокупним предањем Цркве,
задржава свој лични стил да би се изразио у свом
делу; чињеница, дакле, да имамо многе Хрнстове
иконе које нису тачне копије једна друге, даје нам
за право да претпоставимо да је сваки иконописац
схватао икону као портрет одређеног човека. Зато је
успевао да у своје дело унесе оне елементе карактера
конкретне личности који нас наводе да кажемо да је то
он (одређена личност) а не неко други, или да та личност
поседује нешто посебно што немају друге личности
које су насликане од истог живописца у истој цркви.
Када кажемо, међутим, да је у живописцу за време
исликавања иконе деловала димензија портрета, и да
се у сваком живописцу догађало оно што се догодило
у целокупном развоју иконографије, не мислимо да
је хронолошки, у првим годинама свога деловања, он
углавном портретиста, те да је полако развијао и друге
елементе који карактеришу икону. Мислимо да је као
стваралац, у тренутку док је стварао, деловао

истовремено и јединствено и као портретиста и као
живо-писац у оном црквеном смислу.
Овде је потребно да то још боље разјаснимо и зато
је нужно да пратимо начин стварања једне византијске
иконе. Знамо да је сликар прво стварао цртеж на који
је наносио проплазму, односно прву и обично тамнију
боју, преко које ће доћи остале, светлије боје које су делу
давале пластичност. Тај цртеж је у првим периодима
развоја иконографије био углавном натуралистички,
како бисмо то данас рекли. Међутим, и у на-редним
стадијумима иконописања, и поред тога што није био
у строгом смислу натуралистички, цртеж је задржавао
некакав реализам и, у сваком случају, имао је наглашену
историјску димензију. Светитељ је, дакле, живописан
са одређеним карактеристикама које су проистцале
из његовог живота онако како га је сачувала Црква,
у којој је живео и која га је прихватила као светитеља
Божијег и као грађанина Царства Небеског.
Зауставимо се мало на том двоструком доживљавању
тајне светости од стране Цркве. Светитељ је за Цркву
свет јер се сматра грађанином Царства Небеског,
односно као есхатолошки човек. То је, пак, резултат
чињенпце да је живео на одређени начин свој живот док
је постојао унутар историје. Црква као евхаристијско
тело повезана је са светитељем, са једне стране, вечно,
али кроз догађаје из његовог живота и у историји. Тако
се клања Христу као Васкрсломе и бесмртноме, односно
као есхатолошком Христу, али то значи да му се
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То је та снажна историјска димензија која оживљава
целокупну иконографију паралелно са есхатолошком
димензијом која се изражава и на поменутој Христовој
икони чињеницом да у ореолу, унутар кракова Крста,
стоји записано „? ??“,што значи да Он заиста постоји,
да је извор живота, Он чији живот није престао крсном
смрћу. На сличан начин Црква слика и светог Георгија
са војничким наоружањем, јер га је видела и види
као војника. Међутим, не само као војника него као
онога који се није поклонио Кесару, него је жртвовао
свој живот да би се поклонио љубави Христовој. На
сличан начин слика и светог Герасима Јорданског уз
саму реку Јордан са лавом који га је служио. Дакле,
план иконе приказује одређене природне особине
и карактеристике светитеља из његовог живота у
историји. То ће живописац дати уз помоћ цртежа, који
је, као што смо рекли, до одређене тачке био углавном
натуралистички, док је касније претрпео промене
које су га водиле више ка апстракцији. Пре него што
објаснимо откуда та апстракција треба да видимо
један други значајан елемент деловања живописаца
при сликању иконе.
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Тај елемент је светлост, коју живописац уводи у икону
уз помоћ светлих боја и то углавном жуте. Схватање о
светлости, које живописац изражава начином којим
обрађује икону, није натуралистичко, као што би било
у древној грчкој уметности код портрета у Фајуму или
у Ренесанси. Напротив, ради се о једној светлости
која не следи нужно природни закон праволинијског
простирања. И само то довољно је да уведе у икону
елемент слободе од сваке природне нужности. То
разумемо, пак, ако погледамо одређене детаље икона
одстрањујући за тренутак светлост и ако, у наставку,
поново погледамо те исте иконе додајући светлост. На
пример, човек који подиже плочу са Лазаревог гроба
на икони Воздвижења Лазаревог, ако се посматра без
светлости, одаје нам утисак да подиже неку тешку
плочу. Цртеж је изведен, иако стилизовано, на начин
доста реалистичан, тако да нас увери да плоча има
тежину и да је човек уложио труд да би је подигао.
Ако, међутим, поново погледамо целокупну икону, то
јест са посебним византијским осветљењем, видећемо
како уз помоћ светла нестаје осећај да у простору иконе
важи закон тежине.
Та светлост која тела, зграде и брда на византијској
икони чини лаганима, то је оно што уклања потребу
за статичном разложношћу, тако да поједине фигуре
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и поједине грађевине могу да буду и мало криве
и да нам то не смета и да нам не ствара утисак да
ће попадати; то је оно што релативизује осећања и
трагичност сцене; и укратко речено, та светлост, која
на посебан начин дејствује на византијској икони[5]
јесте оно што уводи елемент слободе као ослобођења
природе од природне каузалности, односно елемент
непропадивости и вечног постојања.

из вида целокупну проблематику која је довела до
стилизације и целокупну проблематику портрета која
се у њој крије и поред њене стилизације.
И наравно треба да правимо разлику између
техничког израза „портрет“, који би могао да се
односи само на дела Ренесансе, савремене уметности
или чак јелинистичке епохе, као и посмртне портрете
Фајума, а са друге стране израза „просопографија“
(ликопис), који има широк смисао под који би могле
да се сведу и византијске иконе, те сликарска дела из
других традиција као кинеска уметност, индијске и
муслиманске минијатуре и многа дела других народних
традиција. У њима, истина, одсуствује тежња ка тачном
изношењу карактеристика конкретне личности, али
постоји једно веома широко схватање портрета тако
да се посматрачу дела намеће утисак да се ради о том
и том ратнику и о том и том владару а не о неком
неодређеном човеку.
На сличан начин можемо рећи да је и византијски
живописац портретиста, јер у својим делима увек
изображава конкретног човека који представља
личност која је живела и деловала унутар историје.
Међутим, живописац се истовремено радикално
разликује од осталих портретиста јер не остаје само на
тим елементима историје, него једновремено поседује
начин да покаже да та личност коју изображава на
икони јесте надвременска, да је грађанин вечнога
Царства Божијега. Тако долазимо до тога да живописац
истовремено дела на два начина: а) уз помоћ цртежа
даје неке историјске карактеристике којима се
евхаристијска заједница идентификује, даје идентитет
том светитељу и истовремено б) уз помоћ светлости
превазилази једноставан портрет пролазним,
привременим историјским карактеристикама и показује
да изображени на икони јесте човек који постоји и
после свог унутаристоријског живота, као грађанин

Та двострука активност живописца, са једне стране уз
помоћ цртежа и са друге стране уз помоћ светлости (која
није одређена цртежом, као код једне натуралистичке
слике из Ренесансе, него унутар цртежа добија своју
грађу), објашњава апстракцију и маниризам иконе,
строгост и формализам и све оне карактеристике
византијског живописа, које су учиниле да многи,
поготово у наше доба, поверују у то да је икона незаинтересована за елементе портрета изображеног
лика. Обухватајући силуету не само обрисом у виду
танке линије него обрисом разливеним због суседства
са широким појасом тамне проплазме, која са свих
страна окружује светлост која је усмерена ка средишту
иконе, стварају се одмах дебље линије које икони дају
све строге и формалистичке карактеристике о којима
смо већ говорили.
Наравно, морамо рећи да је пружање линија и
уопште велико наглашавање линеарног цртежа на
икони историјски произашло и из утицаја источњачких
схватања на јелинско и јелинистичко схватање
пластичности. Да то, међутим, није послужило икони
за њене главне циљеве, не би касније представљало
њену сталну и постојану карактеристику. Ишчезло
би као некакав привремен и само случајан утицај.
Напротив, из историјског развоја иконографије видимо
да је тај елеменат, који је она у почетку заиста дуговала
утицају истока, задржала за стално. И наравно, не
само као линеарни елемент, односно не као просто
снажне линије источњачког менталитета, него као
резултат дијалектике светлост- сенка унутар чисто
грчке проблематике пластичности.
Оно што из ове проблематике треба да задржимо је
то да Внзантинац није био сликар који је, као источњак,
хтео да да једно дело снажне линеарности које се
ничим не разликује од других, него се као настављач
традиције Грка увек интересовао за пластичност у свом
делу, коју је постизао уз помоћ светлости. Међутим,
тиме што светлост није натуралистичка, створена је
оштра антитеза између површине осветљене централно
и затамњених периферних делова који је окружују,
тако да је дело заједно са пластичношћу задржало и
јак линеарни карактер који га аутоматски удаљава
од натуралистичког схватања портрета. Када, дакле,
данас говоримо да је икона стилизовано сликарство
које нема везе са портретом, грешимо јер испуштамо
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клања као ономе који је разапет и који Је васкрсао,
односно ономе који је живео тајну љубави кроз коју
је постојао као Црква. И та тајна љубави показује се
на икони у ранама које Васкрсли Христос носи на
рукама,на ногама и на ребрима, као и на ореолу који
носи знак Крста.

ЧУДО
вечнога Царства небеског.
Тај двоструки начин на који истовремено дела
живописац, цртежом са једне стране и светлошћу
са друге, не треба никада да заборављамо. Ако та
дијалектика буде заборављена из разлога једностраности,
икона је у опасности да западне у једну од две опасне
крајности. Једна је да она више остане при цртежу и да
личи на коптске иконе које изражавају монофизитска
схватања. Друга крајност је да остане при некаквој
натуралистичкој пластичности природне светлости
сводећи се на аријанствујући или несторијанствујући
живопис, односно, на уметност која изражава само
човечански и привремени елемент изображене
личности. За наше доба, међутим, то задржавање
двоструког облика има посебан значај јер је агиографија
доведена до таквог формализма да, посматрајући
савремене иконе, имамо осећај да немамо пред собом
живу појаву постојећег и конкретног човека, него неку
символичку представу, неки декоративни цртеж, неку
неодређену визију итд. Према томе, могло би у наше
дане да функционише врло плодоносно оно схватање
портрета које је функционисало у иконографији за
време разних епоха, осим данашње, према којем би
живописац деловао и као портретиста, бар што се тиче
цртежа, и покушао да уз помоћ цртежа и светлости
пружа вернику осећај живе представе. Пошто је,
међутим, у наше дане икона много пута представљена
као неко врло особито сликарство које нема везе
са пропадљивим светом, као сликарство које нам
представља „божанске архетипове“, потребно је да
видимо да ли је догматски потврђено ово портртско
посматрање иконе које смо приказали.
Стаматис Склирис
Извор – otacmilic.com
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СТАВИ МЕ КАО ПЕЧАТ
НА СВОЈЕ СРЦЕ ЉУБАВ ЈЕ ЈАКА КАО
СМРТ

PLMENI JEZICI

ЧУДО

ЗАТВОРЕНИЦИ КОЈИ СУ УКРАЛИ РАЈ

У

REKLI SU

Да бих то донекле разјаснио принуђен сам да
се позовем на сопствено искуство. Како ли је било
онда кад смо у рано јутро марширали од логора до
радилишта? Заорила се команда: „Радно одељење,
напред марш! Лево 2-3-4! Лево 2-3-4! Лево 2-3-4 и
лево 2-3-4! Предњак, скрени! Лево-и-лево-и-левокапе скин!“ То ми још и сада одјекује у ушима. Код
„капе скин!“ пролазили смо кроз логорску капију и
рефлектори су били усмерени на нас. Ко није марширао
бодро, добио би ударац, А још је горе било ономе ко
је, због хладноће, капу навукао на уши, пре него што
би то било дозвољено. Посртали смо у тами газећи
путем по крупном камењу и по великим каљугама.
Стражари су стално викали и гурали нас кундацима.
Ко је имао јако израњављене ноге подупирао се раме
свог суседа. Није се чула готово ни реч. Ледени ветар
није подстицао на разговор. Кријући уста иза подигнуте
крагне, човек који је ходао поред мене изненада шапну:
„Кад би нас сад виделе наше жене! Ваљда је у њиховим
логорима боље и не знају како је нама.“ Тада ми пред
очима искрсну слика моје жене. И док смо се даље
километрима оклизавали и посртали на крпицама
леда, подупирући се међусобно и повлачећи један
другог, нисмо проговорили ни реч, али смо обојица
мислили на своје жене.
Погледао сам према небу где су се звезде гасиле и
ширило јутарње руменило иза тамних наслага облака,
али ми је у мислима, предочена свом снагом, била
слика моје жене, Слушао сам њене одговоре, гледао
њен осмех, њен отворени, охрабрујуhи поглед, који
је тада био светлији од сунца које је излазило. Први
пут у животу сам осетио истинитост онога што су
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толики мислиоци изрекли каo последњу мудрост свог
живота и што су толики песници опевали: да је љубав
последње и највише до чега се људска егзистенција
може винути.
Неко испред мене, на челу колоне, посрну и они
који су били иза, попадаше преко њега. Стражар je
одмах навалио на њих и ударао их бичем. Моје мисли
су на неколико минута прекинуте. Али убрзо су нашле
свој пут из логорашког живота у други свет, па сам
наставио разговор са својом вољеном. Питао сам је а
она је одговарала. Затим је она питала а ја одговарао.
„Стој!“ пијук и лопату!“ Сви појурише у мрачну бараку
да узму што бољи алат. „Зар не можете брже, свиње!“
Мало касније сви смо били на јучерашњем месту, у
јарцима. Смрзнуто тло је крцкало под ударцима пијука,
грудве земље су се откидале. Људи ћуте, ум им отупео.
А моје мисли се непрестано баве сликом драге жене.
Помислих: Можда више није жива! Знао сам једино
то, што сам добро научио, да љубав сеже много даље
од физичког живота. Љубав налази најдубљи смисао
у духовном бићу, у унутрашњости личности. Да ли
је особа истински присутна или не, да ли је или није
више у животу престаје, донекле, да буде важно.
Заиста нисам знао да ли ми jе жена жива, нисам то
могао да сазнам јер у логору није било могућности
за дописивање, али у том тренутку је то престало да
буде важно, није ми било потребно да знам. Ништа
не би могло да поколеба снагу моје љубави и мојих
мисли, ни слику моје вољене. И да сам знао да ми је
жена мртва, мислим да бих наставио да призивам
њен лик и да би мој разговор с њом био једнако жив и
окрепљујући. „Стави ме као печат на своје срце: љубав
је jака као смрт“ (Песма над песмама, 8,6).
Виктор Франкл
Из књиге - ЗАШТО СЕ НИСТЕ УБИЛИ

тац Стефан Поули је свештеник Грчке
православне цркве Светог Јована Крститеља у
Пуеблу, Колорадо. Осим што је веома активан
свештеник, он је и веома физички активан човек —
воли трчање на стазама и бициклизам, пешачење,
оријентиринг и планинарење у планинској држави
у којој живи.
Пре почетка свештеничке службе, о. Стефан је
радио за федералну шумарску службу као падобранац
ватрогасац, скакао падобраном у дивљину да би се
борио против шумских пожара. Доживео је драматично
преобраћење у хришћанску веру док је био у посади
на једрилици у Тихом океану. То је започело духовну
потрагу за њега и његову жену.
Отац Стефан је постао протестантски пастор, али
су он и супруга наставили духовну потрагу. Након
што су се без сваке сумње уверили да је Православна
Црква заиста иста Црква коју је Христос основао на
овој земљи, прешли су у православље 1983. године.
У јануару 1985. о. Стефан Поули је започео своју
службу као затворски свештеник и служио је на
свим нивоима затворског обезбеђења закључно са
максималним све до свог пензионисања.
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пркос свој примитивности, не само споља
видљивој, него и унутрашњој, на коју је
логораш принуђен, у логору је ипак било
могуће продубљивати, мада само повремено, духовна
стремљења. Осетљиви људи, навикли на богат
интелектуални живот, можда су много патили (често
су нежне конституције, али је оштећење њихове
унутрашњости било мање. Од ужасне околине могли
су се повући у живот унутрашњег богатства и слободе.
Тако се и може објаснити парадокс да су неки логораши
нежније конституције логор подносили лакше од
иначе снажнијих природа.

Отац Стефан је сада извршни директор Православне
хришћанске затворске службе (ОЦПМ) која духовно
брине о 1000 затвореника који су или прешли на
православље у затвору или се вратили својој православној
вери. У овом излагању пре неколико година једној
грчкој православној заједници, о. Стефан је говорио
о томе како је постао затворски свештеник и како
су људи које је друштво у потпуности отписало као
непоправљиве постали дубоко верујући православни
хришћани — неки од њих су се чак замонашили, баш
тамо у затвору.

			

*

Још у децембру 1984. године, моја супруга и ја смо
гледали шта ћемо да радимо у будућности, и указала се
прилика да се пријавим у неколико затвора у Аризони
као свештеник. И тако сам предао молбу и отишао на
интервју; један од интервјуа је био за затворенике осуђене
на смрт. Било нас је десетак кандидата за овај посао, и
сви су изгледали врло „свештенички“; били су унутра
и говорили пастирске речи овим људима који су били
осуђени на смрт, чекајући погубљење. Помислио сам
у себи: "О мој Боже, ја сам далеко од њихове лиге." На
крају сам само ћаскао са затвореницима и разговарао
са њима о њиховим животима и шта су радили, и у
оба затвора сам био избор број један; позвали су ме
и рекли: „Желимо да будеш наш нови свештеник.“
Када сам попуњавао пријаву (веровали или не),
моја жена је рекла: „Ако намераваш да се пријавиш
за посао капелана (свештеника), боље је да научиш
како се то правилно пише.“ Погрешно сам написао
капелан када сам се пријављивао за посао — као Чарли
Чаплин. Нисам знао ништа о затворима, нисам знао
ништа о томе да будем свештеник, а ушао сам првог
дана сав узбуђен што ће ме научити како да будем
свештеник. Храбро сам ушао у управникову канцеларију.
Устао је, обишао свој сто, руковао се са мном и рекао:
„Добро дошао, свештениче! Иди, ради оно што раде
свештеници!“ Онда се окренуо и отишао! Остао сам
ту запрепаштен, говорећи: "О мој Боже!" Окренуо сам
се, изашао и прошао кроз жилет жицу и све остало и
изашао у двориште први пут.
Док сам ходао преко дворишта, видео сам два
највећа људска бића које сам икада видео у животу.
Били су наслоњени на зид; имали су руке веће од мог
тела, стајали су тамо и гледали ме док сам ходао,
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а ја сам мислио: „О мој Боже. Ови момци су у затвору
јер су убили свештеника, знам то!” Помислио сам у
себи: Окренуо сам се и рекао: „Идем прво да погледам
ову страну дворишта“.

тако, следећег понедељка сам ушао у управникову
канцеларију и цитирао Исаију. Рекао сам: "Управниче,
ево ме. Пошаљите ме." Лупао је по столу и рекао: "То
је све што ми треба да чујем!"

И тај, још тихи, Божји глас ми се обратио баш
тамо. Још увек чујем тај глас како говори: „Нисам
те зато позвао овде“. Следеће што сам знао је да
сам пришао овим „убицама свештеника“, пружио им
руку и рекао: „Здраво, ја сам нови свештеник овде“.
Ови момци су се тада насмејали најширим осмехом
и рекли: „Свештениче, тако нам је драго што сте
овде! Тако нам је драго. Потребан си нам овде.” То
је био мој увод у то службу свештеника у затвору –
схватио сам да је мој посао да волим ове људе, не да
их осуђујем због онога што су урадили, већ само да
их волим и да будем ту, да им помогнем на било који
начин могу...

Неколико месеци касније, били смо на путу за
Колорадо. Стигао сам тамо пре него што се ико појавио
у овом затвору...Обишао сам и окадио ћелије, учинио
све што сам могао да урадим да бих могао да будем
свештеник на овом месту. А у новембру 1994. године
почели су да стижу први аутобуси...
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Рекао је: „Сине, ово ће бити најодвратније место
на лицу Земље. Тамо ће бити људи који су ван сваке
наде. Они ће бацати измет и урин на чланове особља,
покушаваће да убију једни друге, покушаваће да убију
особље.“ Рекао је да је то ружно, ужасно место. Седео
сам и говорио: "Да, управниче?" Онда ме је погледао
и рекао: „Сине, мислим да те Бог тамо зове“. Рекао
сам: "Извините, управниче?" А он је рекао: „Не, сад
ме саслушај. Заједно смо четири године. Гледао
сам те. Мислим да имаш дарове од Бога да одеш и
служиш на таквом месту.” Рекао сам: „Па уз сво
дужно поштовање господине, идем да се помолим
за то.“ Рекао је: „Не мораш да се молиш, сине! Само
ми реци. Ја ћу то учинити!" Рекао сам „Не, не. Идем
да се помолим.”
Помислио сам: „Ово је лудо. Одакле му је то пало
на памет?" Зато сам се вратио својој дивној жени и
рекао: „Ешли, нећеш веровати шта ми је управник
рекао данас.“ Рекао сам јој све о томе. После је рекла
да ју је после тридесетак секунди страх прошао и
обузео мир Божји и рекла је: „Мислим да је то од
Бога.“ Помислио сам: „Шта жене знају? Зовем свог
духовног оца!“
Па сам позвао свог духовника и све му испричао.
Његове дословне речи су биле: „То је Христос. Он
жели да одеш и будеш Христос на том месту.” И
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Један од првих момака са којима сам разговарао,
који је управо изашао из аутобуса, погледао ме је када
сам ушао и назвао ме сваким прљавим именом, чак и
увредама за које пре нисам чуо. Сигуран сам да су била
увреде, али за неке нисам ни знао шта значе. Помислио
сам: „Вау. Ово ће бити тешка служба, Господе.”

Почео је да размишља о читању неких књига о мојој
вери. Прва књига коју сам му послао била је о житију
Светог Антонија (Великог) од Светог Атанасија. Он је
то прочитао, и да скратим причу, имао сам привилегију
да га крстим у вери као Антонија.

Након што је постао православац, једног дана
сам разговарао с њим и рекао: „Знаш, помози ми да
разумем“. Рекао сам: „Две године си ме љутито гледао,
ниси ми рекао ни реч. А он је рекао: "О оче, само сам
те проверавао." Рекао сам: "Две године?!" Рекао је:
„Оче, мораш нешто да разумеш. Овде време не значи
ништа. Биће момака који ће те проверавати десет
година, јер желе да виде да ли је оно што причаш оно
што радиш, да ли је то оно што заиста живиш."

Касније је стекао наклоност администрације. У ствари, једног дана ми је дошао шеф затворског обезбеђења
и рекао ми: „Шта си урадио са овим човеком? Он је од
животиње постао апсолутни анђео.” А ја сам рекао:
„Нисам ништа урадио. Господ је то учинио.” А он се
насмејао: „Да, тачно. Шта год да си му урадио, уради
то и са осталима од ових момака овде!”
Али они су му указали наклоност и дозволили му
да има више од обичне оловке – дозволили су му да
има мало креде. Узео је креду и самлео је, додао пасту
за зубе, кап уља од белог лука и направио своје боје.
Чупао је длаке са главе да би од њих правио четке и
почео да слика иконе. После неког времена дали су
му већа права, могао је да добије боје и почео је да
слика иконе...

Па, након што смо били тамо неко време, ушао је
човек. Прво што сам чуо од њега када је стигао било је
да је погледао наше видео снимке и да ће да ме тужи.

Отишао сам до његове ћелије, отворио прва врата,
ушао, провукао руку кроз решетке и рекао „Само сам
хтео да ти се представим“. Пришао је и узео ме за руку,
а ја сам га држао за руку неко време и разговарали
смо. Касније ми је рекао да је то био први пут у пет
година да га је ико додирнуо осим што је ставио везице,
лисице, ланце за стомак, црну кутију или ланце за

покренуло на путовање. Почео је да чита православне
књиге. И имао сам част да га крстим.

Па сам рекао: "Само напред." Нацртао је икону.
Погледао сам га и рекао: „Вау, то је невероватно.
Уради још!“ И почео је оловком да црта иконе које су
биле невероватне.

Следећег дана сам се вратио да видим овог типа
и он се извинио. Рекао је: „Свештениче, жао ми је.
Имао сам лош дан.” Тада смо започели дијалог; у
ствари, са сваким од ових мушкараца који су дошли,
открио сам да само желим да их упознам, да желим
да будем ту да покажем да ми је стало, да их волим
и да ћу направити разлику на том месту. Рекао сам:
„Господе, ако само желиш да орем камење наредних
неколико година, ораћу камење, ако је то што треба да
се уради - ораћу камење. Али, молим Те да приведеш
људе својој светој вери.”

Тамо смо имали телевизију затвореног круга,
где сам могао да поставим видео записе и тако где
год бих отишао, снимао бих видео-касету Божанске
Литургије, моја предавања и стављали бисмо их на
ТВ такође. Морао сам да ставим и различите видео
записе за све различите вере. Дакле, овај човек ми је
написао: „Тужићу те, јер немаш ниједан видео снимак
беле расе на својој телевизији.“ Помислио сам: "Опа,
дечко, идемо." Па сам отишао да упознам овог типа; чуо
сам пре него што је овај човек дошао да је апсолутна
животиња, да се током боравка у другом затвору једног
дана толико наљутио да је откинуо лавабо са свог зида
и пробио рупу кроз бетонски зид у следећу ћелију. Па
су га спаковали и довели у наш затвор.

ноге. Први пут после пет година! И то је утицало на
његов живот.

Убрзо након што је приведен у православну веру,
једног дана је зачуђујуће рекао: „Оче, мислим да бих
волео да се окушам у иконографији. Да ли би било у
реду ако бих нешто покушао?" У овом тренутку, све
што су дозволили овом човеку да има била је мала
оловка и комад белог папира, јер су рекли да од свега
може да направи оружје, бомбу. И то је све што би му
дозволили.

То је био први човек који је дошао до вере у том
затвору.
Један човек је био вођа озлоглашене банде у затвору. У затвору, већина банди има правило да „крвљу
уђеш“ и „крвљу излазиш“. Другим речима, да бисте се
придружили њиховој банди, морате некога да убијете,
ако икада покушате да напустите њихову банду - они
ће вас убити. То је начин на који то функционише.

REЧ PARTRIJARHA

Једног дана сам прошао поред управникове канцеларије — он је био ђакон у јужној баптистичкој
цркви и говорио је са јужњачким акцентом... Док
сам пролазио поред његове канцеларије, видео ме је
и рекао: „Сине!“ (увек ме је звао „сине“). "Уђи овамо,
желим да разговарам са тобом." Ушао сам, а он је
почео да ми прича о затвору максималне безбедности
који ће бити изграђен у Колораду.

ЧУДО

Прошао бих поред ћелије овог човека, и две године
бих пролазио, и све што сам добијао био је поглед. Две
године бих улазио, давао му честитке, стављао билтен
на његове шипке. Рекао бих: "Како си данас?" Ни реч.
Само би ме бесно гледао. После две године, изненада
је једног дана, из ведра неба рекао: „Свештениче,
имаш ли нешто што бих могао да прочитам о твојој
вери? Помислио сам: „Вау. Ти причаш.” Рекао сам
„Да!" И тако сам му послао Пут ходочасника. То га је

А он је рекао: „Пажљиво бих слушао када си ходао
низ стазу и чуо бих момке како вичу и вриште на
тебе и псују те. Слушао бих и чуо бих твој одговор.
„И после две године“, рекао је, „желео сам оно што
си ти имао, јер је тамо владао мир какав никада у
животу нисам упознао.“
Разговарали смо о томе да то што је постао православни хришћанин, је значило да мора да напусти
банду — а он је био хијерархијски високо у тој банди.
Рекао је: „Ох, постоји уговор у мом животу. Где
год одем одавде, биће људи који ће покушати да ме
убију." Рекао сам: „Па, да ли ти то смета? Да ли
си забринут због тога?" А он се насмејао и рекао:
„Оче! Провешћу остатак живота у затвору! Ако
ме убију, одмах идем у Царство Небеско!“ Рекао је:
„То је сјајна ствар! Не бојим се умирања. Сада само
желим да живим свој живот да бих угодио Богу.”
Једна од јединствених ствари у вези са овом
службом је да сам по први пут икада заинтересовао
једног од наших епископа, Митрополита денверског
Исаију. Разговарао сам с њим о томе шта се дешава,
а он је рекао: „Желим да дођем, желим да упознам
ове момке.“ Он је једини епископ који је икада био у
затвору где сам ја служио. Овај човек је невероватан.
Долазио је два пута годишње, а ми бисмо обилазили
и упознавали све момке који су постали православци,
упознали бисмо све катихумене, и прошли бисмо кроз
цео затвор. Био би исцрпљен када би одлазио, али
је направио велику разлику у животима ових људи.
Један човек, кога смо звали „сурфер“, када је први
пут дошао код нас био је дивљи и луд; смислио је како
да провали кроз прозоре. Свака ћелија је имала мали
уски прозор кроз који се могло гледати. Схватио је
како то да уради и чак ми је показао једног дана. Рекао
је: "Пази ово!" а он се повукао до прозора и ударио у
тај прозор тако јако да се разбио. Бацали би га неко
време у „рупу“, а онда би га враћали и он би разбио
још један прозор. Био је ван контроле. Помислио сам:
„Како да дођем до овог човека?“ — јер је његов ниво
образовања био веома, веома низак.
Помислио сам, имам кратке вестерне који се врло
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једноставно читају, и на нивоу трећег разреда су. Па
сам га једног дана питао: „Да ли волиш вестерне?“ А
он је рекао: "О, ја волим вестерне!" Дао сам му неке,
и њему су се допали и почео је да их чита. Али он није
могао да рукује православним књигама, па бисмо
причали о православној вери.
Па је постао катихумен, а митрополит Исаија
је долазио да посети затвор. Објаснио сам му како
се поздравља епископ. Био је сам у дворишту за
рекреацију, ударао рукометном лоптом о бетонски
зид, па сам га позвао из рекреационог дворишта да
дочека митрополита. Улазио је, а ја сам се искрено
молио: „У реду, хајде, мораш да се сетиш шта да
радиш.“ Он улази.
Не знам да ли сте икада срели митрополита Исаију
— он је бивши маринац и вози мотоцикл. Човек улази
из дворишта за рекреацију, долази до решетки и каже:
„Човече! Шта има!?! Вау!!” Митрополит пружа руку
кроз решетке и овај момак каже: „Ајме, не желиш
да се рукујеш са мном, потпуно су крваве. Сам сам
тамо играо рукомет и ударао сам рукама о зид...”
Док је покушавао да објасни, митрополит је испружио
руку, узео га за руке, привукао ближе и ухватио за
руке. Следећих пет минута само је разговарао са њим
држећи га за руке.
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Следећег дана сам отишао да видим овог типа и
он ми је рекао: „Ја сам православац.“ Рекао је: „Тај
човек...Није знао да ли имам сиду или болести свих
врста и тако ме држао за руке! Тај човек није имао
страха у себи." И имао сам радост да га крстим.
И даље је био дивљи и луд, тешко ме је назвао
„Оче“. Звао ме је „Падре“ и свашта! Али, ипак је на том
месту сведочио о Христу, јер се његов живот променио
и више није покушавао да разбије прозоре или некога
повреди, живео је мирним животом. Био је под тушем
све време - зато смо га звали "сурфер", јер је увек био
под тушем. Био је из јужне Калифорније и сурфовање
је било његов живот, па би се истуширао и претварао
се да сурфује тамо. Али он је био диван човек.
Једног дана смо митрополит Исаија и ја разговарали
док се спремао да изађе из затвора, и рекао је: „Знате,
ови људи... Неки од њих живе невероватне животе.
Моле све Часове. Устају у поноћ и моле се ! Да ли сте
икада помислили да дате монашки постриг овим
људима ?“ А ја сам рекао: „Не, Ваша Еминенцијо,
никада нисам размишљао о томе !“ А он каже: „Па,
размисли о томе! Требало би да размислиш о томе !”
Прошло је неко време, и ја сам ишао у Колорадо
Спрингс да служим у тамошњој цркви. Када сам ушао,
тамо је био митрополит Исаија. Отишао сам да га
поздравим и прво што ми је рекао било је: „Да ли си
размислио о томе? Шта мислиш о пострижењу
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тих момака?" Рекао сам: „Ваша еминенцијо, како
би то функционисало? Како би то функционисало
на таквом месту?"
Рекао је: „Све сам схватио. Ја ћу бити игуман
манастира, а ти ћеш им бити духовник.” Рекао је: „Ти
одлучујеш ко ће бити пострижен, а приликом моје
следеће посете, ти све припреми и биће пострижени
у монаштво.“
На том месту смо завршили пострижењем пет
мушкараца у монаштво. Пет људи. Када смо отишли
у једну од ћелија да га пострижемо, са собом смо
понели расу, пружили бисмо руке кроз решетке и
ставили му расу. Тада би митрополит Исаија пружао
руке и изговарао молитве, а затим би постригао човека
шишајући га.
Један од нових монаха ми је после написао ово дуго,
дугачко писмо, рекавши да када смо му ставили расу
„одједном су се решетке истопиле... Било је на стотине
људи тамо, сви обучени у црно, сви са брадама. Сви су
били присутни на мом постригу. То је невероватно."
Ови људи су били тако дубоко верујући...
Затвореници би радили оно што су звали „телефонирање“. Узели би ролну тоалет папира, ставили
је преко туша и избацили сву воду из цеви. Требало је
неко време да се подигне телефонски систем, али онда
су могли да разговарају телефоном једни са другима.
Два монаха су живела један изнад другог; једног
дана су разговарали телефоном о надолазећем
Ускршњем посту. Стиже Ускршњи пост и они су били
узбуђени, говорили су: „О! Једва чекам! О, ја волим
пост!" Развили су план: требало је да читају Нови
завет једном недељно током целог поста. Сваке недеље
су читали цео Нови завет. Тако су освећивали време.
Па, као што можете да претпоставите, са двадесет
четири ћелије, то није била баш приватна линија. Више
групни чет. Други момци су волели да их слушају док
причају, јер никад не знаш шта можеш да чујеш. Па,
један човек у „домету“ је прислушкивао и постао је
узбуђен. Он не зна ништа о православљу, али су га
преплавила осећања и говори себи: „Јао! Ја ћу да
постим.” Иако не зна ни како православни посте.
Тако да већ првог дана поста престаје да једе
све. И после три дана ништа није јео (касније ми је
испричао ову причу), у сред ноћи се пробудио у свом
кревету, и како је рекао: „Била је жена, светла, бела,
која је сијала овом јарком светлошћу и имала је бебу
у наручју. Погледала је право у њега и рекла: „Узми
моје дете.“
Толико се уплашио да је бацио покриваче преко
главе, а када је провирио, она је нестала. Следеће ноћи
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се десило исто. Светла, блистава, бела, рекла је: "Узми
моје дете." Треће ноћи се поновило. Следећег дана,
дошао сам да видим монахе, а они су рекли: „Мораш
да одеш да видиш тог и тог! Опасно трипује! Нешто
се догодило том човеку!" („Триповање“ је монашка
реч која се може срести само у затвору.)
Отишао сам горе, и он ми је испричао о ономе што
је видео. Онда ме је погледао и рекао: „Оче, шта то
значи?“ Рекао сам: „Па, ја нисам тумач визија или
снова, али мени звучи као да вам се јавља Мајка Божија
говорећи вам да свој живот предате њеном Сину,
Исусу Христу“. Рекао је: "Да знаш да сам мислио да је
тако нешто!" А ја сам рекао: „Али сутра, вероватно
сутра, долази неко много мудрији од мене.“ Био је
то митрополит Исаија. Рекао сам: „Довешћу га, јер он
је онај који ће ти можда дати још дубље објашњење.
Сутрадан митрополит Исаија је дошао у посету и
ја сам га обавестио о томе шта се догодило; отишли
смо да видимо овог младића. Митрополит Исаија
је рекао: „Па, реци ми шта се догодило.“ Са њим је
прошао кроз целу причу. А кад је завршио причу,
митрополит Исаија му ништа није објаснио! Уместо
тога, он се окренуо према мени, и ако сте били у близини
митрополита Исаије када изгледа строго, знаћете како
је то изгледало. Окренуо се и заповедио: "Крсти га !"
Рекао сам: „Ваше Преосвештенство, он није чак
ни катихумен, он не зна…“
„Ћути !“, рекао је.
„Бог је проговорио! Крсти га, па га после шаљи
на веронауку !”
Рекао сам: „Да, Преосвећени“.
Договорили смо се и што смо брже могли крстили
га, а онда сам га учио о вери. Ето колико Бог воли ове
људе. Знате, чак ми је и управник који је мислио да
треба да идем у овај затвор рекао пре него што сам
отишао: „Свештениче, не очекујте било какав успех
са овим људима. Ови људи су ван наде. То су људи
који су уклоњени из друштва и никада више неће
бити део друштва.”
Па, неки од њих, зачудо, поново су део друштва и
много, много више од тога.
Један младић је био растафаријанац и имао је
дредове. Нисам могао да разумем ниједну реч коју је
икада рекао. Причао је са мном растафаријански, а ја
када сам био у његовој ћелији увек бих питао: „Шта си
рекао?“ Био би тако фрустриран и брбљао би и даље,
а ја никада нисам могао да разумем шта говори. Али
поред њега се преселио други човек (препричаћу вам
причу овог другог човека — он је већ био православац)
и он је почео да прича са овим момком о православној
вери.

Па, растафари је пригрлио православље, и он је био
тај који је на невероватан начин изашао из затвора.
Питао ме је пре него што је пуштен: „Оче, идем у тај и
тај град. Мораш ми наћи цркву." Зато сам потражио
Грчку православну цркву и рекао му: „Ево адресе, ево
броја телефона“. Неколико месеци касније добио сам
позив од једне госпође која је била задужена за њихов
омладински одсек. Рекла је: „Имамо овде младића,
имам га овде у својој канцеларији са мном. Желела
бих да му дам телефон како би могао да разговара са
тобом на тренутак." Узео је телефон и рекао: „Оче,
то је невероватно. Они ми верују!”
Рекао сам: „Да, да, то је лепо. Они ти верују.”
А он каже: „Не, не, не, не разумеш! Они ми верују!”
Рекао је: „Овде сам домар и дали су ми посао када сам
изашао из затвора. И грле ме, воле ме. Питао сам да
ли могу да служим у олтару и свештеник ме је задужио
да служим у олтару. И после су ме питали да ли бих
желео да разговарам са њиховом омладином, а ја сам
разговарао са њиховом омладином." Али он је рекао:
„Сестре из Филоптокоса су се састајале прошле недеље
доле у подруму, у црквеној сали . Ту су се састали и
било је време да се попну и помоле се. Знате, служио
сам за столовима храну и све то. Све те даме су отишле.
Знате шта је невероватно? Свако од њих оставио је
своју ташну на столу. Оче, верују ми. Оне ми верују!”
Сада послушајте остатак приче.
Овај човек, кога сам једва разумео када сам га први
пут срео, дипломирао је. Погодите шта? Кривично право.
Дипломирао је, а затим и магистрирао. Магистрирао
је кривично правосуђе и запослио се у одељењу за
условну казну у овом граду. Судије су присуствовале
његовом дипломском. Можете ли сада да замислите
да сте млади криминалац, неки панкерски клинац
који мисли да све зна, а да је ваш официр за условну
слободу неко ко је служио казну у затвору са највишим
степеном безбедности на свету?
Други човек, учио је - од свега на свету за будистичког
свештеника. Као свештеник морам да помогнем сваком
човеку било које вере које се придржава, а да знате
да их баш има разних. Ако је овај човек хтео да буде
будистички свештеник, мој посао је био да се побринем
да добије дописне курсеве из Јапана где је учио са
сенсеијем. Али, док сам му помагао, развили смо однос
и он је почео да гледа видео снимке на телевизији о
православљу. Један од њих је био о Светој Гори. Било
је то „Хиљаду година као један дан“ — мислим да се
тако зове. Било како било, радило се о Светој Гори.
И једног дана ми је рекао: „Знаш оче, мислим да
будисти и православци имају много тога заједничког.
Рекао сам: „Да? На који начин?" А он је рекао: „Па, ви
користите тамјан, ми користимо тамјан. Ви имате
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звона, ми имамо звона.” Рекао сам: „Да,
ту има много сличности!“ Рекао је: „Ви верујете у
овај смисао унутрашње молитве, а верујемо и ми.“
И тако сам рекао: „Па, да ли би желео да прочиташ
неке књиге о унутрашњој молитви?“

Послао сам му књиге о Исусовој молитви. Почео је
да чита ове књиге, као и друге књиге о раним оцима,
и једног дана док сам га посећивао у његовој ћелији,
рекао је: „Оче, знаш, ако би неко као ја одлучио да
постане православан, да ли би ме Православна црква
прихватила?“ Рекао сам :"У једном откуцају срца."
И тако сам имао привилегију да крстим овог човека
после неког времена. Изашао је из затвора; он је већ
неколико година напољу и са задовољством вас могу
известити да је овај човек био онај кога нисмо изабрали
да буде монах, јер ће изаћи из затвора.
Део мојих критеријума за њихово пострижење био
је да ће провести живот у затвору. Нисам мислио да је
у реду да се неко постриже у монаштво, а онда изађе
из затвора и суочи се са свим искушењима света, не
знајући куд иде. Овај човек је излазио па није био
замонашен, али ми је увек говорио: „Желим да будем
монах. Желим да будем монах. То је Божји призив у
мом животу.”
Па...
Био је напољу неколико година, истекла му је
условна казна, а прошлог септембра је пострижен у
монаштво у Калифорнији.
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Невероватно.
То су људи од којих је друштво одустало, рекавши:
„Не, они нису добри. Ови момци нису вредни времена."
И знате, кад застанемо и размислимо о овоме, и
помислимо: „Господе, шта се десило да тако лако
можемо да одбацимо људе који су створени на
слику и прилику Божију? Како можемо тако лако
да им кажемо: „Не, не. Ти више ниси људско биће'?"
Без обзира на то колико је та слика Бога укаљана и
блатњава, још увек постоји нада за сваку особу која
се нађе у затвору...
Има много прича које бих могао да поделим, али
желим да поделим још једну невероватну причу. Моја
жена и цела породица и ја отишли смо у Јонско село
(одмаралиште Грчке православне цркве, п.п.) где сам
служио као свештеник. Део одласка у Јонско село био
је обилазак разних манастира и светих места, а ми смо
отишли у манастир Осио Лукас, Блаженог Луке. Били
смо у овом манастиру заједно са стотинама деце из
Јонског села; било је бучно, а ми смо имали вечерње
у главној цркви тамо у Осиос Лукасу. Али било је
времена пре богослужења, па сам мислио да ћу само
да побегнем на неколико минута и да се помолим.
Ушао сам у њихову малу капелу и клањао се пред
Царским дверима. Управо сам почео да се молим
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пред Царским дверима, када сам подигао поглед и
видео лице затвореника, који је у то време сигурно
био у Колораду. Ја сам био у Грчкој. Његово лице је
било исто тако јасно као да га сада гледам.

Рекао сам: "Господе, зашто?" Ово је био Афроамериканац
који није показао никакво интересовање за православље.
Рекао сам: „Господе, зашто видим овог човека?“ Без
одговора. Не знам.
Када сам се вратио у Колорадо знао сам да морам
да разговарам са овим човеком о томе, али требало
ми је две недеље. Свратио сам до његове ћелије и
једноставно нисам могао да се натерам да му то
испричам. И коначно, једног дана сам рекао: „Морам
да разговарам са тобом. Снимао сам видео снимке док
смо били у Грчкој и показивао сам сате и сате видео
касета људима.“ Рекао сам: „Да ли сте гледали неку
од тих трака са мог путовања у Грчку?“ Рекао је:
„О, да! Све сам их гледао !"
Објаснио сам му шта се догодило. Очи су му постале
велике и рекао је: „Зашто ја? Зашто си ме видео?!”
Рекао сам: "Не знам." Рекао сам: „Немам појма. Али
твоје лице је било јасно као било шта друго у том
храму.” И тако сам му послао књижицу о Светом Луки.
Једно је водило ка другом, и имао сам привилегију да
га крстим као Луку...
Писмо каже да када дође Син Човечији у својој
слави и сви свети анђели са Њим, тада ће сести на
престо славе своје, и рећи ће Цар онима који су му
с десне стране: „Дођите, благословени Оца мога,
наследите Царство које вам је припремљено од
постања Земље. Јер бејах у тамници, и дођосте к
мени.” Тада ће му праведници одговорити: Господе,
када смо те видели у тамници и дошли к теби? А
Цар Славе ће одговорити и рећи: Заиста, кажем вам,
колико сте учинили најмањем од ове моје браће, мени
сте учинили.
НАЈНОВИЈЕ: Отац Стефан, који је одржао ову
презентацију пре неколико година, дао нам је најновије
информације о животима неколико људи поменутих
у овом транскрипту.
Пре неколико година, бивши растафаријанац (по
имену Питер) који је магистрирао кривично правосуђе
довезен је авионом у Белу кућу да објасни зашто је
његов пробни програм најуспешнији у земљи и након
тог састанка рад Православне хришћанске затворске
службе знатно је олакшан. Како о. Стефан каже: „Бог
заиста може да преузме живот за који други мисле да
је потпуно затрован и да заиста ’створи чисто срце‘ у
тој особи.
За више информација о Православној хришћанској затворској служби у САД можете
посетити њихов сајт https://theocpm.org/
Текст преведен са www.orthochris-
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КРШТЕЊЕ ПОД
ПРЕТЊОМ СМРТНЕ
КАЗНЕ: ДОЛАЗАК БОГУ
СУДАНЦА ХАФИЗА
БАСИЈА

К

ад jе Суданац Хафиз Баси први пут дошао у
Русиjу, а то jе било касно у jесен, зачудило
га jе потпуно одсуство лишћа на дрвећу.
Тада је помислио: "Шта се овде десило?.. Вероватно
одавно није падала киша..." Заправо, тако почиње
зима у Русији... Jош више су га изненадили снег и
хладноћа до минус четрдесет степени. Међутим, то
је уобичајена зимска температура у граду Кирову,
где је Хафиз стигао, 896 километара североисточно
од Москве. Наjтоплиjа одећа, коjу је понео са собом
овде очигледно ниjе имала смисла. Морао jе да оде у
продавницу и купи огромну дебелу кожну јакну, „оно
што баке носе овде“, шешир, чизме...«Кад су почели
такви мразеви, прва три дана нисам излазио напоље,
већ сам био код куће. Jедноставно нисам могао то да
учиним» - присећа се он.- «А онда сам се навикао».
Тако је његов руски живот почео 2009. године.
Хафиз Баси и његови судански познаници дошли
су у Русиjу ради квалитетног образовања. Његов отац
имао је важну функцију у Судану - био је, по нашим
стандардима, градоначелник града са два милиона
становника. Могао је себи приуштити да сина пошаље
на скупе студије у далеку земљу и обезбеди му новац.
Годину дана Хафиз је студирао руски jезик, а затим
jе уписао Економски факултет Уралског државног
универзитета и преселио се у град Јекатеринбург. И
овде се догодило право чудо.
Часни појас Пресвете Богородице је 2011. године
био донет са Атоса у Јекатеринбург. Хафиз је живео
у студентском дому. Између њега и универзитета
налазила се Саборна црква Свете Тројице. Хафиз је
уочио огроман ред испред цркве. «Зашто стоје сатима
и шта ови људи чекају ?..» - размишљао је.
Истог дана, као да је случајно, нашао је на интернету
и са великом радозналошћу прочитао хришћанску
беседу. Удубио се у проучавање за њега нове религије...
Увече истог дана, Хафиз је такође као да је случајно,
пронашао нечији потамњени крст на поду у купатилу
у студентском дому, очистио га и ставио на прозор.
«...Осећао сам тада да је ова вера допринела мом

душевном миру, радости и љубави. Не могу вам то
обjаснити...»
И тада муслиман - ушао је у православни храм.
Тамо је запитао жену која је продавала свеће: «Где jе
овде Свети отац?...». «Свети Оци су на нашим зидовима
и иконама, а баћушка... Ево га!» - насмеjала се жена.
"Желим да се крстим", - рекао је свештенику .
За Хафиза је почео нови живот, али за његовог оца
(као и за целу његову породицу), синовљево одбацивање
вере постало jе велика срамота. «Ако се крстиш, ниси
ми син» - рекао је. А брат jе казао: «Правиш велику
грешку. Врати се вери својих предака!». Према законима
Судана, особа, коjа jе прешла из ислама у православље
морала jе бити обешена.
Остао jе сам, у страноj земљи, без новца и крова над
главом, без посла - студентска виза му ниjе дозвољавала
да ради. И без могућности да се врати кући и загрли
своје најмилије. Био jе то велики бол. Али Хафиз ниjе
одустао од своjе вере. Свето Крштење jе примио 2012.
године. И то jе била велика срећа: «После Крштења
сам доживео такву радост и благодат, да вам то не могу
речима изразити. Свет је за мене постао другачији».
Због одсуства новца Хафиз није могао да заврши
школовање па је уписао Богословију у Јекатеринбургу
да би постао мисионарски теолог. Образовање и
студентски дом су тамо били бесплатни. Пет година
по завршетку Богословије, две године био на општим
црквеним постдипломским студијима «Свети Ћирил
и Методиј» у Москви, где је диплому одбранио са
одличним успехом.
Постао је чтец у цркви и пет година је био
ипођакон код Јекатеринбуршког Митрополита. Али
не жели да буде ни свештеник ни монах. „Мој позив
је мисионарење“, сигуран је Хафиз. За две године
завршиће додатно школовање и постати кандидат
теолошких наука. Тада ће моћи да испуни свој сан - да
оде у родни Судан да би људе окренуо православноj
вери. Он жели да међу новим хришћанима буде и
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његова родбина. Иза нас су дуге године ћутања са
оцем и врло ретка комуникација са мајком.
Отац више не покушава да одврати сина: схватио
је да је то бескорисно. „Али православље то је права
вера наших предака. Они су били православци до 18.
века“, каже Хафиз. Судан је 2020. године укинуо закон
о смртној казни због отпадништва (промене вере) и
увео слободу вероисповести. Међутим, тамо је још увек
веома опасно проповедати. Смртно опасно.
Он се свесрдно заљубио у Русију, њен народ, Цркву.
Он не разуме оне вернике који је критикују. Одавно је
приметио: што је бољи живот, то је више незадовољства.
И мање вере у народу. „Људи у Русији су помало
незахвални. У 2009. години овде се живело много горе.
А што су људи богатији, то се више удаљавају од Цркве.
То је сигурно! У Судану сви хришћани - 100 одсто - иду
у храм у недељу. Муслимани - такође у петак сви иду
на молитву. Нажалост, у Русији то није тако. Има свега
и свачега - хвала Богу, али Бог се заборавља“, каже
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Хафиз. На главним руским ТВ каналима, ако неко од
црквених отаца погреши, о томе се много прича. Једва
да говоре добре ствари. Ово је јако тужно. У Судану,
ако човек каже и једну реч против ислама, веома ће
лоше проћи. Можете рећи или нешто позитивно или
ништа. Само хришћани критикују своју религију, док
друге религије то не чине. Само Православна црква
не тражи своје непријатеље“.
Након што је прошао кроз веома тешка искушења,
остао је оптимиста. Своје прихватање хришћанске
вере сматра чудом. „Нисам намеравао да променим
свој живот. Господ ме је нашао. Хвала Богу!» он каже.
"Али човек, ако жели да пронађе Бога, мора да га сам
и тражи." А онај крст, који је нађен на поду, сада му
је на грудима.

ТВ канал Спас

СЛИКАР БЕЗ РУКУ
ФАНТАСТИЧНА СУДБИНА
ЛЕОНИДА ПТИЦИНА

Л

еонид Птицин (1929-2017), био је руски
сликар, родом из Псковске области. У 15.
години остао је без обе руке, - разнесене су када
је Љона демонтирао мине у родном селу Кудевјеру.
Доктори су му самим чудом спасли живот, али не и
руке. Као последица те контузије, имао је поремећај
при говору. Али то га ништа није спречило да упише
Лењинградску Уметничку Академију и да постане
сјајан сликар.
Задивљујућа судбина младога сликара
Још у раном детињству млади Љона је почео да црта.
То су у почетку били просто неформирани покушаји
по новинама и столњацима, затим кућице са оџацима
и дрвећем поред. Родитељи су су се чудили његовој
жељи за сликањем али су ипак то пре сматрали маном
него надареношћу. Али када је Љона пошао у школу ,
тамо су његов таленат приметили и усмерили – дечак
је почео да црта на школским зидним новинама.
Затим је радио портрете вођа – који су били веома
реалистични и добри.
А тада је почео рат. И сликање је морало да причека.
Леонидова браћа су отишла на фронт и одмах на
почетку погинула. Он је са родитељима евакуисан из
Псковске губерније. 1944. та територија је ослобођена и
Птицин се вратио у родно село. Све је било разрушено
и минирано. Стручњака за демонтажу мина у области
није било, и тај задатак је пао у удео неколицини
младића, који нису имали никаквих искустава у том
послу. За време једног таквог деминирања Леонид је
остао без руку. Пре тога је демонтирао 70 мина, а 71.
је била кобна.
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Прича о човеку садашњице
Изгледало је да је са каријером сликара готово
заувек. Али једном приликом неко је у дом Птицина
донео књигу Бориса Полевага „Прича о човеку
садашњице“, и након што ју је прочитао, поново је
поверовао у себе. Књига о подвигу пилота Алексеја
Мерјесјева, савремена психологија назвала би књигом
самоисцелења или тренингом за повећање мотивације
и живота у екстремним условима. Али за Леонда
Птицина, то је била смерница како поново да почне
живот.

64

PLAMENI JEZICI

ЧУДО

Дуго је вежбао, сликао је дању и ноћу и након дугих
месеци његова вежба је почела да даје резултате. Своје
слике је уметник који није имао руке, сликао тако
што је четкицу стављао међу лактове и пажљиво је
водио по платну. Испочетка то није било добро, али
Љона је био потпуно посвећен. Кроз пар година он
је пошао да се упише на Лењинградску Уметничку
Академију, где је на препоруку В.А. Серова, секретара
Президијума Академије, примљен као први студент
са таквим телесним манама.
Једном када је скицирао на улици, млади сликар је
видео прекрасну девојку, која је пролазила поред. Он
је решио да се упозна са њом, мало су поразговарали,
и затим је Дина отишла. Тад није било телефона а
Леонид је није питао ни за адресу. Али судбина је
уредила да се буквално за пар недеља случајно сретну
у Лењинграду. И од тада се нису растајали.
Леонид Птицин је завршио Ликовну Академију
и примили су га у Савез Уметника. Његове слике се
сада налазе по изложбама не само у Русији, већ и у
САД, Кини, Француској, Јапану. Сам сликар је до краја
живота био оптимиста и стално говорио да му је све
у животу било добро.
Љона и Дина проживели су у добром браку и
добили сина Константина, такође сликара. Дина је цео
живот била његов верни помоћник. Сређивала је његов
сликарски прибор и помагала, а он би је сачекивао на
станици, када би се враћала из града, и носио цегере,
што и није баш честа пажња коју мужеви дају женама.
Да је био сликар с рукама, скоро сви његови радови
би били другачији, више софистицирани и личио
би на милионе других. А овако имамо јединственог
уметника, који је урадио толико прекрасних слика и
проживео херојски живот дуг 88 година!
Једном приликом када је са групом уметника из
Русије, био у Кини, отишли су у ресторан у којем је
била обавезна кравата. Лоња који је иначе ишао увек
са краватом, једини је знао како се везује и помагао
својим колегама око тога.

Комсомолска правда
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У савременој култури нема места смрти. Не причају
о њој јер „боли“. У стварности, управо супротно је
трауматично: одсуство ове теме у нашем видном пољу.

КАКО ПРЕЖИВЕТИ СМРТ
ВОЉЕНЕ ОСОБЕ?

Ако у разговору неко помене да је неко умро његов,
онда му одговарају: „О, извини. Вероватно не желите да
причате о томе." Или можда управо супротно, желите!
Хоћу да се сетим покојника, желим саосећање! Али
у овом тренутку се удаљавају од њега, покушавају да
промене тему, плашећи се да узнемире, увреде. Младој
жени је умро муж, а рођаци кажу: „Па не брини, лепа
си, још ћеш се удати“. Или побегне као куга. Зашто?
Зато што се и сами плаше да помисле на смрт. Јер не
знају шта да кажу. Јер нема вештине саучешћа.

Православни психолог Михаил
Хасмински

Ч

есто ми ожалошћена особа дође на консултацију
и каже: „Две недеље су прошле, а ја једноставно
не могу да дођем себи. Али како се можете
опоравити за две недеље? На крају крајева, после
тешке операције не кажемо: „Докторе, лежим десет
минута, а још ништа није зарасло“. Разумемо: проћи
ће три дана, доктор ће погледати, затим уклонити
шавове, рана ће почети да зараста; али могу настати
компликације и неке фазе ће морати да прођу поново.
Све ово може потрајати неколико месеци. И овде не
говоримо о телесној повреди – већ о психичкој, да
би се она излечила, обично је потребно око годинудве. И у овом процесу постоји неколико узастопних
фаза, преко којих је немогуће прескочити.
Kоје су то фазе? Први је шок и порицање, затим
бес и озлојеђеност, ценкање, депресија и, на крају,
прихватање (мада је важно разумети да је свако
означавање фаза условно и да ти стадијуми немају
јасне границе). Неки их пролазе складно и без
одлагања. Најчешће су то људи јаке вере који имају
јасне одговоре на питања шта је смрт и шта ће бити
после ње. Вера вам помаже да правилно прођете
кроз ове фазе, да их прођете једну по једну – и на
крају уђете у фазу прихватања.
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Али када нема вере, смрт вољене особе може
постати незалечена рана. На пример, особа може
порицати губитак шест месеци, рећи: "Не, не верујем,
ово се није могло догодити." Или „заглавити” у
бесу, који може да се упути на лекаре који „нису
спасли”, на рођаке, на Бога. Бес се може усмерити
на себе и изазвати осећај кривице: нисам волео,
нисам рекао, нисам стао на време - ја сам нитков, ја
сам крив за његову смрт. Многи људи пате од овог
осећаја дуго времена.
Међутим, по правилу је довољно неколико
питања да особа среди своја осећања кривице. "Да
ли сте желели овог човека мртвог?" - "Не, нисам
хтео." - "За шта си онда крив?" „Послао сам га у
продавницу и да није отишао тамо, не би га ударио
ауто. – „Па, али ако би ти се анђео појавио и рекао:
ако га пошаљеш у продавницу, онда ће овај умрети,
како би се онда понашао?“ „Наравно, тада га не
бих нигде послао. - „Шта си ти крив? Да ниси знао
будућност? Да ти се анђео није јавио? Али какве
везе ти имаш с тим?"
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Kод неких људи, најјачи осећај кривице може се
јавити једноставно зато што се пролазак наведених
фаза одлаже. Пријатељи и колеге не разумеју зашто
толико дуго хода суморан, а не причљив. И сам је
због тога срамотан, али не може ништа са собом.
А за некога, напротив, ове фазе могу буквално
да „пролете“, али после неког времена настаје
траума коју нису преживели, а онда ће, можда, чак
и искуство смрти кућног љубимца бити дато таквом
особа са великим потешкоћама.
Ниједна туга није потпуна без бола. Али једно је
када верујете у Бога, а сасвим друго када не верујете
ни у шта: овде се једна траума може надовезати на
другу – и тако у недоглед.

Ово је главни проблем: савремени човек се плаши
да размишља и говори о смрти. Он нема ово искуство,
нису му га пренели родитељи, а они – њихови родитељи
и баке, који су живели у годинама државног атеизма.
Због тога данас многи не могу сами да се изборе са
искуством губитка и потребна им је стручна помоћ.
На пример, дешава се да особа седи на гробу своје
мајке или чак тамо проведе ноћ.
Шта узрокује ову фрустрацију? Од неразумевања
шта се догодило и шта даље. И све врсте сујеверја
се надограђују на ово, и јављају се акутни, понекад
самоубилачки проблеми. Осим тога, тугом су често у
близини, а одрасли својим непримереним понашањем
могу да им нанесу непоправљиву психичку трауму.
Али саучешће је „болест зглобова“. И зашто се
разболети од туђег бола, ако ти је циљ да се осећаш
добро овде и сада? Зашто размишљати о сопственој
смрти, зар није боље бригама отерати ове мисли,
купити нешто себи, јести укусно, добро пити? Страх од
онога што ће се десити после смрти и неспремност да

се о томе размишља, укључује у нама врло детињасту
одбрамбену реакцију: сви ће умрети, али ја нећу.
Па ипак, и рођење, и живот и смрт су карике у истом
ланцу. И глупо је то игнорисати. Ако само зато што је
ово директан пут до неурозе. На крају крајева, када
се суочимо са смрћу вољене особе, нећемо се носити
са овим губитком. Само променом свог става према
животу, можете много тога поправити изнутра. Тада
ће бити много лакше преживети тугу.
Избришите сујеверја из свог ума
Знам да на Фомину пошту стижу стотине питања о
сујеверју. „Дечијом одећом смо обрисали споменик на
гробљу, шта ће сада бити? "Да ли је могуће покупити
ствар ако је испуштена на гробљу?" „Спустио сам
марамицу у ковчег, шта да радим? „На сахрани је
пао прстен, зашто је овај знак? „Могу ли да окачим
фотографије преминулих родитеља на зид?
Почиње качење огледала - на крају крајева, ово
је наводно капија у други свет. Неко је уверен да син
не може носити ковчег мајке, иначе ће се покојник
осећати лоше. Kакав апсурд, ко други, ако не његов
рођени син, може носити овај ковчег ?! Наравно,
систем света, где је рукавица случајно испуштена на
гробљу знак, нема никакве везе са православљем или
вером у Христа.
Мислим да је то и од неспремности да се завири
у себе и одговори на заиста важна егзистенцијална
питања.
Нису сви људи у храму стручњаци за живот и смрт
Владимиров Иван (1869-1947). Сахрана
За многе, губитак вољене особе постаје први
корак на путу ка Богу. Шта да радим? Где да трчим?

Зато, мој савет људима који више воле да живе
за данас, а главна животна питања одлажу за сутра:
не чекајте да вам падну као снег на главу. Бавите
се њима (и собом) овде и сада, тражите Бога - ова
потрага ће вам помоћи у тренутку растанка са
вољеном особом.
И још нешто: ако осећате да не можете сами да се
носите са губитком, ако нема динамике у доживљају
туге годину и по или две године, ако постоји осећај
кривице, или хронична депресија , или агресије,
обавезно контактирајте специјалисте - психолога,
психотерапеута.
Николај Јарошенко. Сахрана првог детета.
1893. године
Недавно сам анализирао колико је слика
познатих уметника посвећено теми смрти. Раније су
уметници преузимали приказ туге, туге управо зато
што је смрт била уписана у културни контекст.
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КОЈА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
САМОПРЕБАЦИВАЊА И
ПОКАЈАЊА
Монахиња Наталија Каверзнева

К

За многе је одговор очигледан: у храм. Али важно је
запамтити да чак и у стању шока морате бити свесни
зашто сте и коме (или коме) дошли тамо. Пре свега,
наравно, Богу. Али за особу која је први пут дошла у
храм, а која, можда, не зна одакле да почне, посебно
је важно да се тамо сретне са водичем који ће помоћи
да реши многа питања која га прогањају.
Овај водич, наравно, треба да буде свештеник. Али он
нема увек времена, често му је цео дан заказан буквално
у минут: услуге, путовања и још много тога. А неки
свештеници поверавају комуникацију новопридошлим
волонтерима, катихетама, психолозима. Понекад ове
функције делимично обављају чак и свећњаци. Али
морате схватити да у цркви можете наићи на разне
људе.

PLAMENI JEZICI

Kао да је неко дошао на клинику, а гардеробер
му је рекао: „Шта те боли?“ - "Да, назад." - „Па да ти
кажем како да се лечиш. И даћу вам мало литературе
за читање”.
Тако је и у храму. И веома је тужно када особа која је већ рањена губитком вољене особе тамо добије
додатну трауму. На крају крајева, да будем искрен,
неће сваки свештеник моћи правилно да изгради
комуникацију са особом у тузи - он није психолог. И
не може сваки психолог да се носи са овим задатком,
они, као и доктори, имају специјализацију. На пример,
ни под којим условима се нећу обавезати да дајем
савете из области психијатрије или да радим са особама зависним од алкохола.
Шта рећи о онима који дају неразумљиве савете и
узгајају сујеверја! Често су то људи у близини цркве који
не иду у цркву, али улазе: пале свеће, пишу белешке,
благосиљају колаче – и сви које познају обраћају им се
као стручњацима који знају све о животу и смрти.
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Али са људима који доживљавају тугу, морате
разговарати на посебном језику. Kомуникација са
ожалошћеним, трауматизованим људима се мора
научити, а овој ствари треба приступити озбиљно и
одговорно. По мом мишљењу, у Цркви би то требало
да буде сасвим озбиљан правац, ништа мање важан од
помоћи бескућницима, затвору или било којој другој
социјалној служби.
Оно што ни у ком случају не би требало да се ради
је да се спроводи нека врста узрочно-последичне везе.
Ниједан: "Бог је узео дете за твоје грехе!" Kако знаш
оно што само Бог зна? Овим речима ожалошћена особа
може бити веома, веома тешко повређена.
И ни у ком случају не треба екстраполирати своје
лично искуство доживљавања смрти на друге људе,
ово је такође велика грешка.
Дакле, ако дођете у храм када сте суочени са
страшним шоком, будите веома опрезни у одабиру
људи којима постављате тешка питања. И не треба
мислити да су ти сви у цркви дужни – људи често
долазе код мене на консултације, увређени непажњом
према њима у цркви, али који су заборавили да нису
центар свемира и оних око себе. нису дужни да испуне
све своје жеље.
Али особље и парохијани храма, ако се од њих тражи
помоћ, не треба да се претварају да су стручњаци. Ако
желите да заиста помогнете човеку, тихо га ухватите
за руку, сипајте му топли чај и само га слушајте. Не
требају му ваше речи, већ саучесништво, емпатија,
саучешће - нешто што ће помоћи да се корак по корак
носи са својом трагедијом.
khasminski.ru

онфузија по овом питању је прилично чест
проблем. Ево типичног питања модерних
парохијана: Како да добијемо покајање?
Одакле да га набавимо? Како да призивамо Господа?
Имам било какав број грешности и имам жаљење
и самопребацивање, али не кајање и то је то. Нема
преокретања мисли. А ја се толико много кајем,
наизглед искрено. Ко може да ми каже зашто је то
тако; шта зависи од мене - шта треба да урадим да
то променим?
Покајање, за разлику од самокритике је врло
практичан осећај, ако тако могу да кажем. Размотримо
ову тезу у специфичној свакодневној ситуацији. На
пример, неко се свађа са својим колегама - и то не са
било којом особом, већ неко ко покушава да анализира
своје понашање у смислу добра и зла и покуша да
направи промену на боље. Самокритичност га одмах
прекрива планином тужних мисли: о његовом лошем
карактеру, о сличним ситуацијама из прошлости,
о његовим бројним покушајима да се исправи, а
углавном - о њиховој узалудности и неефикасности.
Све се по правилу завршава уобичајеним очајем, када
човек, тужан због своје несавршености, дигне руке,
фигуративно говорећи, у погледу спасења своје душе, и
посади се пред екран и крене у свет забаве. Или пије…
и такође иде у свет забаве; или у посао, или у кућне
послове, у хобије, у меланхолију - постоји више него
довољно могућности.
Покајање ће, међутим, прво подстаћи поступак
акције. "Шта ћеш да урадиш?" поново пита човека.
„Зар ово питање не постављате реторички? Не?
Стварно желиш да нешто учиниш? Шта може бити
једноставније! Морате да надокнадите последице
невоље коју су изазвали други; да тражите опрост, да
помогнете другима, да покажете мало бриге за своје
сараднике ... "" Неће успети ", изјављује интроспекција.
"Све ће то бити неприродно, смешно ... Неће разумети."
"Шта значи" то неће радити "и" што они неће разумети
"значи?" тражи покајање. "Да ли си се увредио? Да
ли је болело? Сада покушајте да ублажите последице
бар мало. “ "Потражићу опроштај али они ће се
домунђавати иза мојих леђа да то радим на силу". „Па,
то је истина“, кротко подсећа кајање. „То је присилно.
Није важно шта они значе овом речју - важно је шта

желите. Хоћеш да нешто поправиш, зар не? " "Ја
радим, ”Самокритичност је добра. "Не желим никога
увредити. Желим да сви буду сретни. Желим да сви
буду топли и радосни са мном ... То је оно што стварно
желим, али то ми не успева!" „Сада је то превише“,
чуди се покајање. „„ Сви и увек! “ Ни сам Господ не
може свима угодити. Међутим, с овим специфичним
људима и са овим конкретним случајем, не можете да
им улепшате живот? Само зато што им сада дугујеш.
И у сваком случају, постоји велика шанса да ће и
даље осећати ваше добро расположење - уколико се
такви уроде у вас, наравно. " "Али не моји сарадници!"
самокритичност одмах избија. "Они су само ... Само!
Арогантни. Недисциплиновани. Вулгарни ... Вређају
ме, клеветају ме, ругају ми се, игноришу ме ... Још
више ме задужују! Више!!!"
И ево га, тренутак истине: Испада да у овом
аргументу нисмо страшно желели да видимо властиту
кривицу. Желели смо да се не свађамо, да се угодно
осећамо због наше исправности него да видимо своју
грешк ... Нисмо то желели. Тачно иста ствар се догађа у
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породичним односима који су достигли ћорсокак: Чујете
да неко гризе и осуђује себе: Нешто није у реду с њим;
он је лош супружник, сиромашан породични човек,
недостојан хришћанин ... Али у сваком конкретном
аргументу је он исправан! Или у ствари - он је у праву,
и то је то! Или зато што се други супружник заситио
и био приморан да греши ... и генерално је у праву!

схвата да мора бити вољан да због тога пати. И са
дубоким кајањем долази не само спремност, већ и
жеља да пате. Да ли се сећамо како је разбојник на
крсту изразио покајање? У врло специфичној радњи:
Сматрао је да је заслужио смртну казну. Блудни син
сматрао се недостојним да га зову сином. Закеј је
поделио своју имовину.

Обично, када је неко тако веровао, добија се искуство
онога што може дати парадоксални осећај олакшања.
Када признамо да смо недостојни, понизимо се, и из
личног искуства учимо да је јарам Божији лак, а терет
Његов лаган. У ствари, ако сте у праву, али у вашој
души постоји потпуни мрак; гдје је излаз? Нема ни
један. Није ни чудо што кажу да је пакао место где
су сви у праву. Али када видите где грешите, колико
грешите и колико често грешите - све пада на своје
место; све постаје јасно. Излази се појављују, а има их
доста. Проблем је што обично застрашујуће изгубимо
своје почетне дарове милости. Добивши искуство
бесплатно, на пример, покајања, брзо почнемо да га
сматрамо властитим, не бојимо се да га изгубимо,
кршимо законе чувања (обично осудом), и наравно,
изгубимо га. И од тада морамо напорно да радитимо да
вратимо барем мрвице нашег некадашњег богатства.
Па, у реду: човек схвата да се „као изгнаник протраћио
свој живот (химна од недеље Блудног сина), стиди и
жели да врати оно што је изгубљено. Куда треба да
крене?

Идемо на исповест и кажемо: "Сагрешио сам",
али тада, чак и пре него што напустимо цркву,
организујемо обрачун. Ми сами кажемо да смо
грешници; сами признајемо да немамо покајања ... али
захтевамо пажњу и признање за себе као да смо бољи
од свих осталих. Нисмо само спремни да издржимо
непријатности, већ директно организујемо жестоку
борбу за „задовољство“. Веома чудно понашање: У
томе нема ни логике ни здравог разума. И дешава се
да тек када нас стање непросветљености доведе до
врата пакла, ми се обраћамо Богу са искреном жељом
да видимо своје грешке. А понекад се деси да се ни
тада не огласимо.

рви светски рат је најславнији део модерне
српске историје. Кад бисмо могли да издвојимо
само један сегмент наше славне историје у
Великом рату, Церску или Колубарску битку, прелазак
Албаније, пробој Солунског фронта, Кајмакчалан, само
би тај један део, један сегмент или битка био довољан
да на основу њега поново данас обновимо нашу државу,
подигнемо националну свест и изградимо српски
идентитет. Само би један тренутак био довољан да наше
претке претвори у хероје, епских, античких размера.
Сваки од ових догађаја је библиjски и носи у себи и
епску и херојску трагичност али и снагу Косовског
завета, и сваки је достојан битке код Термопила.

Самокритичност поставља недостижне циљеве овде и сада - а онда нас мучи тугом. Имајте на уму ово:
још увек нам се нуди туга, само што ова бол уопште
не доноси добар плод. Покајање је продуктивно;
учи нас акцији која доноси добре плодове. У овом
конкретном случају, то ће нам рећи за шта треба да
тражимо опроштај, упозоравајући нас којим тоном
треба да се служимо. Тада ће оставити добар, дубок
траг у вашем сећању, да сте човек који се не задржава
на речима и емоцијама; сетите се колико често сте
били у криву, колико често сте некога увредили… А
у другој ситуацији, ако имате овај знак пред очима,
не само да се нећете расправљати са себи једнаким,
већ ћете и млађем опростити и безобзирну свађу и
злу реч. Јер на земљи није праведан човек, рече цар
Саломон, који чини добро, а да не греши. Такође не
пазите на све речи које су изговорене; да не чујете
како вас слуга проклиње: Често и ваше срце зна да
сте и сами проклели друге (1. Цар. 7: 20-22).

Велики рат био је први рат у коме су се борбе
водиле и на копну и на мору и у ваздуху, између осталог
био и први хемијски рат и рат у коме је кориштено
биолошко оружје.

Постоје патристички концепти спуштања ума
(смиреномудрие) и љубави према мудрости (љубомудрие).
Они значе понашање особе која још није стекла врлине
понизности и љубави, али која свесно покушава да
чини онако како су те врлине описане. Задобијање
покајања захтева исто то: Морате се приморати да
се понашате на начин који је у складу са неким ко се
каје. За почетак, морамо покушати да схватимо где је
тачно наша кривица за оно што се догодило. Ако се
то не догоди, иза нашег извињења, „Па, опрости ми,
опрости ми ... ја сам за све крива ", наш саговорник с
правом примећује да не признајемо никакву кривицу,
већ је једноставно сматрамо грешком с којим је боље
не расправљати се; а он се још више увредио. Стога у
сваком сукобу морамо покушати да дигнемо свој ум
ка Богу забринути за оно што се догодило. Немојте
пливати у својим емоцијама, не кључајте и не мешајте са
тугом, већ одмах клекните пред Богом са забринутошћу
и захтевом: „Господе, шта сам овде погрешно учинио?
Или шта није у реду са мном? Зашто постоји таква
реакција на мене? "
Ова фаза разјашњава да ли заиста желимо да
видимо свој део нечег у ситуацији која се одвијала. Не
чуди што то не желимо да видимо - ипак нас обвезује
да то учинимо. Иза визије своје грешке, покајник
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Вероватно је цела тајна овог чина та што, када
се ради са само-применом, оставља трагове не само
у нашем сећању, већ и у нашим срцима. Тешкоћа ка
стицању покајања разбија срце - и Бог не презире
сломљено срце.
orthochristian.com
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ЕПИДЕМИЈА ТИФУСА 1915
Јереј Стеван Стефановић

П

Ако погледамо новинске текстове и опште расположење једног Европљанина 1914. године, непосредно
пре почетка Церске битке, људи су сматрали да су
дошла библијска апокалиптична времена и најављивани смак света. Немачка војска после лаганих победа
улази у Бри-сел и Лијеж. Херојски отпор Белгијанаца
бива угушен, уз много мртвих. Руски генерал Самсонов
после тешког пораза у бици код Таненберга извршава самоубиство и аустроугарска војска хазбуршке
монархије прелази Дрину и напада Србију са запада,
под командом једног од највећих србомрзаца те епохе,
генерала и племића Оскара Фон Поћорека…
Онда се дешава нешто што је широм света одјекнуло
још јаче од сарајевског атентата, војске централних
сила су претрпеле први пораз. Дринска офанзива
Хазбуршке монархије заустављена је крај планине
Цер.
Давид је победио Голијата.
Церска битка наставља непрекинут низ победа
српског оружја у три узастопна рата и много битака,
почевши од Куманова 1912.
Данас се на Вест Поинту, једној од највећих војних
школа у свету учи о Церској бици, као о првој офанзиви
на Србију. Као и о наредној, Колубарској бици.
Колико је Церска битка била велика победа, сведоче
и чињеница да смо под притиском савезника, након
Церске битке ушли у Срем и били у офанзиви у толикој

мери да је команда Будимпеште била уплашена докле
ће Срби ићи.
Колубарска битка представља још већу битку од
Церске, самим тим и још већу победу. Колубарска
битка је у ствари низ борби који је српска војска
водила против аустроугарске војске на простору од
око 2оо километара фронта испод планина Маљен и
Сувобор. Након рањавања Петра Бојовића, команду
над првом армијом преузима Живојин Мишић, који је
и сам био са тих простора. Он за кратко време, успева
да промени и поправи морал војника, сузи фронт на
четрдесетак километара, издржи стратешко повлачење
за двадесетак километара од линије фронта и изврши
противудар.
Аустроугарска војска је до ногу потучена, у паничном
повлачењу, Аустријанци су остављали своје мртве
несахрањене, своје рањене војнике широм бојног поља,
па чак и официре. Војска Хазбуршке монархије бежи
преко Саве и пали мостове, да их војска краљевине
Србије случајно не би пратила.
Велики број остављених аустријских војника било
је заражено пегавим тифусом. Тифус је ранио српску
војску значајније него аустријска војска у обе битке.
Почевши од децембра 1914. године до јуна 1915.
године трајала је епидемија тифуса у краљевини
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Србији, током које је било заражено близу пола
милиона људи у Србији, која је тада бројала око четири
и по милиона људи. Дакле, сваки девети Србин био
је заражен. Од тога по званичним подацима умрло је
преко 150.000 људи, дакле око 27%.
Тифус (τίφος магловито испаравање, магла, на грч.)
је патолошко обољење, скуп инфективних болести које
изазива бактерија, коју је преносила ваш. Тифус је
имао свој особени ток: повишена температура, болови
у стомаку, главобоља, брадикардија, односно опадање
откуцаја срца на испод педесет, на крају болести
могуће је и нагли пад температуре. Без правовременог
лечења, пацијент од тифуса врло брзо умире. Телесна
ваш, која је уједно и узрочник болести, појављује се
најчешће баш при великим војним сукобима. Ова
ваш живи превасходно на оделу, у условима када је
смањена хигијена, чишћење и прање одела, посебно
зими бактерија Rickettsia prowazeki се развија на тој
ваши и тако преноси са ваши, на домаћина, човека,
где живи у човековој крви и капиларима. Поред
епидемије пегавог тифуса, као пратећа појава рата
јавља се и повратни, али и трбушни тифус, који се у
неким деловима Србије задржава до шездесетих година.
Ова ваш је веома отпорна, може преживети на
одећи, без контакта са домаћином седам до десет
дана. У условима рововских борби, где је велика
концентрација људи са прљавом одећом, ова бактерија
се брже и лакше развија и шири.
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Славну Наполеонову армију, уз руске генерале и
војску наравно, поразила је и епидемија тифуса 1812.
Стотину година касније, измучена српска војска, без
хране, прописне одеће и обуће и без оружја, скидала
је са лешева поражених аустријских војника војничке
чизме, панталоне и гуњеве, делове униформе, и са
оделом, на српску војску са Аустријанаца, прешле су
и ваши. Српска команда начинила је катастрофалну
грешку јер је заробљене аустроугарске војнике, не
знајући да су заражени, њих 42.000 распоредила по
затворима и болницама широм краљевине Србије и
тако из западне Србије епидемију је проширила на
целу краљевину. У децембру, заражени су се налазили
само у Ваљеву, а крајем фебруара и почетком марта,
заражени су и становници Битоља и Ђевђелије.
Ова епидемија тифуса била је најинтензивнија икад
забележена, али и по речима Др Вилијама Хантера,
епидемиолога најбрже заустављена епидемија у свету,
код нас је трајала мало јаче од пет месеци у Румунији
и Пољској је заустављена тек после годину дана. (
Хантер је дошао у Србију у помоћ, одмах са почетком
епидемије и био шеф војне савезничке, лекарске
мисије, Британац, један од 25 енглеских лекара. У
Србију након Британаца долазе и руски и француски
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лекари, и чувени Арчибалд Рајс. Британска краљица
лично скупља хуманитарну помоћ и шаље у краљевину
Србију. Амерички лекар Самјуел Кук умире у Ваљевској
болници). Између осталог, Хантер је потврдио да је
тифус у краљевину Србију увезен, да није аутохтон,
већ да су га донели заражени аустроугарски војници,
војно лекарска комисија утврдила је да пре доласка
аустроугарских војника у краљевину Србију, код нас
није било епидемије тифуса.
Ово је била лавовска победа српских лекара,
ако знамо да је у читавој Србији тада било само
600 лекара, другим речима по један лекар на седам
и по хиљада људи. Др Лазар Генчић, први лекар
краљевине Србије у првој половини двадесетог века,
је уочи рата 1912. говорио: „Ми у ствари немамо војне
лекаре, нити санитет обучен за ратне услове, већ само
групу грађанских лекара обучених у униформе“. Од
тих шестстотина лекара мобилисано је њих преко
четири стотине, од тога је било око 120 фармацеута
и шездесетак ветеринара.
Највећи проблем је био у томе што је Београд у коме
се налазио велики број болница, био као погранични
град евакуисан. Па су се током рата болнице, са
целокупним материјалом, болничким и санитетским,
премештен из Београда у Ниш, Крагујевац и Скопље.
Морали су да се празне санитетски цивилни магацини
и магацини Црвеног крста, па чак и болнички кревети.
Примера ради, Црвени крст је располагао са двадесет
хиљада кревета, а за ратне услове је било потребно
близу 100.000 кревета.
У Београду су остали само најстарији лекари, са преко седамдесет година, они који нису били мобилисани
из било ког разлога.
Градови у западној Србији били су у карантину,
посебно Шабац, Милановац…. Град Ваљево претворен
је у болницу. Када се аустроугарска војска повлачи,
она иза себе оставља три хиљаде својих заражених,
болесних људи у Ваљеву, у пољским болницама.
Поред тифуса, ови војници боловали су и од шарлаха
и дизентерије. У подруму Ваљевске школе српска
војска налази 150 аустријских војника који су умрли од
тифуса и с намером остављени као извор заразе. Овим
чином Хазбуршка монархија је прекршила све војне
конвенције и обичаје и права ратовања. Војне лекарске
мисије страних, савезничких земаља су утврдиле да
је овај сраман потез Аустријанаца учињен намерно.
Од десет хиљада људи колико је било житеља тада
у Ваљеву, седам хиљада је било заражено и смештено у
Ваљевску болницу и импровизоване пољске болнице,
свака јавна установа и објекат, дом претворен је у
болничко одељење, улице града биле су болнички
ходници. Војне власти тада забрањују свештеницима

у Ваљеву да звоном објављују нечију смрт, јер је то
сламало морал болеснима и зараженима, наиме у
почетку пандемије, звона су звонила све време. До
Васкрса 1915. Године у Ваљеву умире 10.000 људи,
српских војника који су се ту налазили, заробљеника
и мештана Ваљева. Покојници су се сахрањивали у
масовним гробницама.
На врхунцу епидемије у Србији од тифуса умире
60% заражених, односно две хиљаде људи дневно.
Био је ово први забележени Васкрс који православни Срби прослављају затворени у карантинима,
у болницама, одвојени од својих ближњих, одвојени од богослужења. За пар дана, биће други тако
прослављен Васкрс.
Осталог обученог особља такође није било.
Фармацеути су контролисали стално прање одеће на
високим температурама јер су знали да бактерија не
може да живи на температури већој од 70 степени
Целзијусових. Наиме, наши фармацеути су заједно са
др Хантером и британским апотекарима конструисали
такозвано Бурско буре, патент који су Енглези видели у
Бурским ратовима, а у ствари је реч о машини, казану,
који ради на пару и дезинфикује одећу и униформе.
Никола Пашић наређује прављење овог бурета у сваком насељу у краљевини Србији.
Болничарке су биле добровољке и трећепозивци,
најчешће жене лекара, који су се налазили иза линија
фронта, опет без икакве војне обуке.

у огромној мери. У Церској бици страдало је мученички
4.700 а 15.000 људи је рањено, у Колубарској бици
страдало је 22.000 а 91.000 је рањено, а од тифуса,
умрло је као што смо рекли сто педесет хиљада људи,
с тим што ово нису били само војници, већ и цивили,
жене, деца и старци. Посебно је страдало медицинско
особље, умрло је 122 лекара. Међу њима и Надежда
Петровић, жена витез и див јунак, која је могла да
постане највећи европски сликар, она је одбила
молбе генералштаба и команде града Ваљева да оде
на сигурно, обукла униформу болничарке и неговала
болесне до своје смрти априла 1915.
Овако ослабљена војска краљевине Србије није
могла да издржи другу офанзиву Аустријанаца на
Србију, у јесен и зиму 1915. године, посебно јер осим
војске Хазбуршке монархије, нас напада и војска
немачке царевине са севера и запада и бугарска са
истока, југа и југоистока, тада почиње и најславнији
део наше историје, повлачење преко планина и
албанска голгота.
Да није било пандемије пегавог тифуса у којој је
страдало више десетина српских војника, не би било
ни повлачења преко Албаније, нити избеглиштва на
Крфу, војска краљевине Србије би онда послушала
одлуку војводе Живојина Мишића и сачекала војску
немачког кајзера на Косову и ту би дошло до одлучујуће
борбе...Рат би трајао неколико година краће.

Тифус је ослабио војну моћ краљевине Србије
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грандиозна. Славило се и освећење и крсна слава
патријарха Георгија. Патријаршија је у правом смислу
речи била украс Сремских Карловаца, али и митрополије
уопште. Позивало се на аманет који је оставио Стефан
Стратимировић, а који је испунио патријарх Георгије.
Бденију дан уочи Митровдана су присуствовали
архимандрити беочински Платон Телечки и хоповски
Митрофан Шевић, протосинђел Лукијан Богдановић,
професор богословије Димитрије Бранковић, као и
владике пакрачки Мирон и вршачки Гаврило Змејановић.
Литургију је на сам празник служио патријарх уз
саслужење архимандрита Телечког, протосинђела
Богдановића, проте Вучковића ректора Богословије и
свештенства. Капелу је осветио Бранковић уз саслужење
владике Мирона пакрачког. Од званица треба истаћи
подбана Данила Станковића, Тошу Недељковића,
Илариона Руварца, фелдмаршала Лемајића, као и
многих други. У свечарској атмосфери ређале су се
здравице, а хваљени су Урош Предић и Владимир
Николић. Предићеве иконе и његово сликарство биле
су описане до најситнијих детаља. Првак либерала,
Михаило Полит Десанчић, у својој здравици у први
план је нагласио да некада у Сремским Карловцима
није било достојне зграде за српског патријарха, што
је врло лоше. Тада долази до слоге између јерархије
и народа. Истакао је да Георгије Бранковић, зна које
су патње народа и шта је народу потребно, уз поздрав
да живи патријарх Георгије Бранковић.

КТИТОРСКА ДЕЛАТНОСТ
ПАТРИЈАРХА ГЕОРГИЈА
БРАНКОВИЋА
Проф. др Горан Васин

Л

ичност и дело српског патријарха Георгија
Бранковића сагледавамо не само кроз његову
политичку биографију и чињеницу да је дуже од
четири и по деценије активно учествовао на политичкој
сцени Срба у Монархији, већ и кроз немерљиву делатност
у задужбинарској сфери. Готово да нема значајније
српске институције, која овог српског архијереја не
памти као свог добротвора. Гимназије, Богословија,
многобројне цркве и манастири, добротворна друштва,
сликари и песници у лику Георгија Бранковића имали
су свог великог мецену. Поглед на Сремске Карловце
без грађевина које је подигао овај српски архијереј,
дао би слику мале вароши која сем Саборном црквому
центру би се мало чиме могла да подичи.
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Најмонументалнији и најзначајнији подухват,
ктиторски и грађевински српског патријарха Бранковића
био је патријаршијски двор у Сремским Карловцима.
Идеја зидања патријаршијско-митрополитског
двора у Карловцима, није била нова. Још су српски
митрополити у осаманестом веку, имали визију да
је потребно подићи репрезантативну зграду, која
ће служити као резиденција. Када је дошао на чело
српске цркве патријарх Георгије је дошао на идеју
да подигне већи и комфорнији двор за своје и опште
митрополитске послове. Као архитекта ангажован је
један од најпознатијих Срба те струке, свог времена,
Владимир Николић.
На самом крају 1891, сазвана је комисија тим
поводом, а прва седница држана је у јануару 1892, када
је прегледан и одобрен предлог Владимира Николића.
Одлуку је донео Саборски одбор на седници којој су
присуствовали патријарх Бранковић, Иларион Руварац,
Тоша Недељковић, Јустин Коњовић, а седницу је због
болести напустио Ника Максимовић. Констатовало се
да Николић са прорачуном, хонораром, плановима
и трошковима буде исплаћен у висини од 209 000
форинти. Владимир Николић преселио се из Београда
у Сремске Карловце. По сопственом сведочењу нацрте
је завршио марта 1892. у Београду. Крај зидања
планиран је за 1. октобар 1893. Пре радова планирано
је да се стари двор сруши. Патријарх Георгије осветио
је темељ будућег двора у Сремским Карловцима 30.
јуна 1892. Том приликом у темељ је стављена
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и Споменица са целокупним историјатом битних
догађаја из историје карловачке митрополије од
патријарха Арсенија, као и појединачним детаљима
које смо споменули о претходним митрополитским
резиденцијама. Предузимачи су били Карл Лерер и
Бела Пекло.
Градња је напредовала релативно брзо. Николић
се добро уклопио у нову средину. У току 1893. двор
је изидан до прве плоче, а до јуна 1894. спољашњост
је у потпуности завршена. Постављене су ограде од
кованог гвожђа, а у току 1894. и осветљење, које је
урадила фирма Егер (Eger) из Будимпеште. У току
1895. посађена је трава, затим липе и кестенови (
за суму од 1200 форинти), док је испред двора било
поплочано каменом стазом. Године 1897. урађена је
стаза испред Саборне цркве и двора. Пре него што
је ступио у нову Патријаршију, Бранковић је добио
дозволу од Магистрата и Градске управе у Сремским
Карловцима. Свечано усељење догодило се 11. августа
1895. Двор је тога дана и освећен. Велико освећење
је обављено на празник Светог великомученика
Димитрија, коме је посвећена дворска капела и који
је уједно био и крсна слава патријарха Георгија.
Прослава је за оновремене услове била

Постављене су бисте патријарха Бранковића и
митрополита Стратимировића. Уграђена су два бела
камина, постојале су просторије за Његову Светост и
владике, затим сале за одржавање седница Синода
и касније Светог архијерејског сабора. Постојале
су трпезарије, док је у главној доминирала велика
каљева пећ и преко целог зида слика Паје Јовановића
Сеоба Срба. Ламперије високог квалитета, стилски
намештај и орнаменталне декорације плафона биле
су такође одлика двора. У самом двору постојала је
велика библиотека са 6000 књига, 10 000 свесака,
21 рукописном књигом и 28 рукописа Јована Рајића.
Комплетна библиотека Илариона Руварца са 2 432
такође је поклоњена патријаршијској библиотеци.
После решавања питања везаних за нову зграду
патријаршије на ред је дошло питање, на који начин
омогућити многобројним ученицима Богословије, а на
неки начин и Богословији, лакше и боље функционисање.
О потреби зидања семинара за богослове је писао и
рекотор богословије прота Јован Вучковић. Да би се на
што бољи начин упознао са начином функционисања
институција сличне намене у православном, али
католичком свету, Вучковић је посетио многа места
у Монархији и ван ње. Прослава почетка зидања
Богословског семинара била је у знаку личности
патријарха Георгија. Године 1900. навршило се

десет година од када је Георгије Бранковић стао на чело
српске цркве, а уједно се испунило и седамдесет година
његовог живота. За празник Светог великомученуика
Георгија-Ђурђевдан, освећен је камен темељац за
богословски семинар. Све је у Карловцима, било у
знаку прославе јубилеја српског патријарха. Дан уочи
празника била је бакљада, Бранковића је поздравио
Петар Станковић. На Ђурђевдан служена је света
архијерејска литургија са епископима Михаилом,
Лукијаном и Митрофаном. У олтару је све време био
и патријарх. После литургије литија је кренула на
место где је требао да почне да се гради семинар. Као
и приликом освећења темеља патријаршије, тако је
и овом приликом постављена Споменица. У њој је
описан гест Саве Текелије из 1842, када је одредио
да се друга трећина камате његове закладе одваја за
подизање зграде за српке богослове, као и историјат
идеје да се подигне зграда. Говоре су одржали Иларион
Руварац и прота Вучковић. На овој свечаности били су
и гости из Београда у име митрополита Инокентија.
Патријарх је за овај важан пројекат поново ангажовао Владимира Николића. У писму зету Милану,
нагласио је да не зна да ли да зидање повери Николићу
(Влади), или да распише лицитацију. Бојао се да се не
јави неки лола из белог света, па је боље да се ствар
переда Влади, него некој протуви. Николић тада
још увек није био завршио прорачун, јер му је била
болесна мајка. Нешто касније Бранковић и Николић
су потписали уговор о послу, а градња је текла без
проблема. Сам патријарх се надао да ће за пар месеци
бити готово. До новембра зграда је била под кровом,
а у марту 1901. је малтерисана. Питање зеленила било
је битно па је патријарх морао да купи још земљишта.
На самој згради постоји натпис ПРАВОСЛАВНИ
БОГОСЛОВСКИ СЕМИНАР, као и речи ПАТРИЈАРХ
ГЕОРГИЈЕ СРПСКОМ НАРОДУ. Велико предворје,
плафони без украса, једноставна степеништа, све је
деловало монашки и аскетски. Говорило се да укупна
сума потребна за зидање премашује 230 000 круна.
Крајем 1901, патријарх је са члановима саборског
одбора посетио скоро већ завршен семинар. Зграда
је деловало величанствено, био је утисак присутних.
Семинар је отворен 2.октобра 1904. (пошто су у току
1902-1903, вршени велики радови на унутрашњој
и спољној декорацији, чиме је зграда добила на
монументалности). У првој генерацији богослова који
су били у новој згради семинара било је и личности
које су касније биле од великог значаја по српску
цркву. Управитељ је био Викентије Вујић.
Званично примање питомаца у семинар је кренуло
17. августа 1904, а са радом се почело19. септембра.
Манастири Гргетег, Крушедол, Беочин, Хопово, Раковац
и Велика Ремета, држале су богослове из удаљених
крајева бесплатно до почетка рада Семинара.
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Врховни надзор над семинаром је имао патријарх
Георгије. Дисциплинарна правила су потписана 28.
јуна 1904. Занимљиво је истаћи, примера ради, да су
питомци у септембру, октобру, априлу, мају и јуну
устајали у пет у јутро, а у новембру, деценбру, јануару,
фебруару и марту у пола шест. После јутрења следио
је доручак, који је трајао петанест минута. Предавања
су трајала до подне, да би у петанест минута после
дванаест почео ручак који се завршава око један.
Затим је следило слободно време до два или три сата
у зависности од годишњег доба, да би се после подне
провело у учењу. Обавезна је била и вечерња служба,
као и вечера после ње.
Није се ни тада зауставио српски патријарх када
су Сремски Карловци у питању. Трећа задужбина коју
је подигао била је не мање репрезентативна, ни мање
значајне него прве две, а то је била зграда Црквенонародних фондова. Још док се завршавала градња
Семинара, била је увелико, у плану ова зграда, а самим
тим по нацртима архитекте Николића завршавао се
и урбанистички изглед центра Сремских Карловаца.
У принципу јавио се проблем где сместити Саборски
одбор, јер у патријаршији није било места. Још у време
када је сазидао двор Николић је по налогу Саборског
одбора 1897. проучавао могућност да се просторно
дозида још просторија. На седници Одбора 1898.
је сматрао да то није могуће, тако да је предложио
у току 1899. да се зида у потпуности нова зграда.
Одлуком Саборског одбора да се подигне зграда
црквено-народних фондова, морало се решити питање
куће Петра и Јована Станковића. Кућа и земљиште
су купљени 1896. Предрачун и пројекат је Николић
направио у децембру 1898, а 1899. у марту је уз мање
допуне и комисија усвојила решење. Трошкови су
цењени на 235 000 хиљада круна. Најпре је јануара
1901. Михаило Полит Десанчић сачинио и потписао
грађевински уговор са Николићем. Јуна 1901, освећен је
темељ ове зграде. Као по матрици, осветио је земљиште
и темељ патријарх Георгије, положена је Споменица
коју је прочитао Лаза Секулић, саслуживале су и
владике Мирон, Лукијан и Митрофан, а ту су били и
сви чланови Саборског одбора.
До августа је се већ доспело до зидања спрата.
Груби спољшњи радови били су готови у јесен 1901.
Године 1902. месеца јуна били су готови сви радови,
а у току септембра, Николић је писао да комисија
још увек није изашла на лице места. У октобру су се
чиновници почели усељавати. Године 1903. Николић
је по благослову патријарха купио и нов намештај у
вредности од скоро 5 000 круна. Набављен је и сто
за председника и две гвоздене пећи. Радови на и у
унутрашњости зграде трајали су још неколико година.
Сала за седнице (Саборница) морала се преправити тако
што је дозидана галерија, као и неке просторије.
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Фасада је изузетно декорисана, постоји пет купола, и
велики број украса. Многе од тих занимљивих детаља
Николић је прихватио у Бечу, где се школовао. За сам
крај постављена је и ограда у току 1906-1907.
У знаменитости Сремских Карловаца, које су пред
лице јаности дошле у време патријарха Георгија, спада
и Семениште манастирских питомаца - Стефанеум.
После престанка рада Монашке школе у манастиру
Ново Хопово 1899. убрзо је донета одлука патроната
школе, на челу са Иларионом Руварцем, да се школа
поново отвори. На тај начин је донесена и одлука да
се у Сремским Карловцима, подигне установа, у којој
би манастирски питомци после укидања школе могли
наставити школовање. Патријарх Георгије је у то име
поклонио земљиште, на коме се могла подићи зграда, а
стипендисти-питомци би на тај начин добили бесплатно
становање и све основне потребе. Зграда је сазидана
1903, а поново је Владимир Николић урадио пројекат,
годину дана раније 1902. Када се пореди са осталим
грађевинама, које су рађене по поруџбини патријарха
Бранковића, Стефанеум је најскромнији. Дугачки
ходници, спаваонице, кабинети за насатву музике и
певања, просторије за учење и спавање. Семениште
је почело свој рад, али је после извесног времена у
зграду усељено Благодјејаније (Стефанеум, који је
основао митрополит Стефан Стратимировић 1798),
тако су добри ученици Богословије били збринути.
Дефинитивно је функционисао од школске 1908-1909.
у време српског патријарха Лукијана Богдановића.
Сремски Карловци имају три православне цркве:
Саборну-Св. Оца Николаја, Доњу- Светих Апостола
Петра и Павла и Горњу- посвећена Ваведењу Пресевете
Богородице. Патријарх Георгије Бранковић, је на своју
замисао, а опет у договору са Владимиром Николићем,
извео реконструкцију и обимније радове на Горњој
цркви. Радови су вршени у време проте Василија
Константиновића, који је о томе оставио своју белешку.
Тако наводи да је 1897. у јулу окречена црква и олтар,
затим торањ и део дрвенарије у цркви. Зид који води
из уличице ка цркви је президан, за накнаду од 620
форинти. У периоду од августа до новембра 1903. црква
је у потуности реновирана. Иконостас је очишћен,
столови и зидови изнутра су префарбани, постављен
је делом нови под, стављени су нови прозори, по жељи
патријарха Георгија. Цео посао је урадио архитекта
Владимир Николић. На самом значају црква је добила,
баш захваљујући чињеници да је патријарх Георгије
решио да се сахрани у њој, што је изискивало прављење
крипте. Тако је црква морала да се споља и изнутра у
великој мери реконструише, али Николић је успео да
очува већи део њене архитектуре из осамнестог века.
За цео посао је издвојено 8 000 круна. Трошкове је
повећала чињеница да је градња крипте морала да
промени количину светлости у цркви, па су стога
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дозидани нови прозори. Све финасијске трошкове
је поднео патријарх Георгије. Црква је освећена у
новембру 1903. на дан храмовне славе, Ваведења
Пресвете Богородице. Цркву је осветио архимадрит
Георгије Летић уз саслужење проте Константиновића.
Литургију је служио владика будимски Лукијан, док су
патријарх Георгије и владика Гаврило били у олтару.
Свечаност је завршена ручком у патријаршији.
Као битна установа код Срба, у патријархово време
функционисала је и Карловачка богословија. Уочи
смрти патријарха Германа, поново је за ректора избаран
Иларион Руварац, али је он то звање одбио. Касније
на предлог администратора епископа Василијана, за
ректора је именован Емилијан пл. Радић,. Већ у току
1889-1890. покренуто је питање преуређења Богословије.
Доласком Георгија Бранковића за патријарха, настале
су промене. У школској 1890-1891. Емилијан пл. Радић
је поднео оставку. Ректор је постао прота из Бечеја Јован
Борота. Професори су постали јеромонах Михаило
Грујић, касније епископ горњокарловачки, Милутин
Јакшић, а поред њих ту су били и Георгије Петровић,
Герман Опачић, Јован Живановић и Василије Вујић.
Дисциплинарна правила су донета у новембру 1890.
(званично усвојена 1898). Марта 1891. за професора
је именован и Јован Вучковић, који је до тада био
професор задарске богословије. У наредној школској
години 1891-1892, Богословија је прешла у нову зграду,
задужбину браће Анђелић у којој се налазе и гиманзија
и богословија. Ову зграду је подигао сремскомитровачки
прота Стеван Анђелић, у спомен браћи Анђелић,
патријарху Герману и проти Стевану. Крило зграде
је користила богословија, а друго гимназија. Четири
учионице, зборница, библиотека, просторија за ректора,
наменски су употребљени од стране богословије. У
ректорату, где се уједно и заседало био је портрет
патријарха Георгија. Званично у септембру 1891. за
професоре су именовани Јован Вучковић и Владимир
Зеремски. Као катихета налазио се и протођакон Лукијан
Богдановић. Средином априла 1892. за новог ректора
је именован прота Јован Вучковић. Патријарх Георгије
је на предлог Наставничког већа донео одлуку да се од
школске 1892-1893. појача настава црквенословенског
језика. У току 1894. професор богословије Герман
Опачић именован је за епископа бачког. Што се тиче
плата професора богословије, на синодски предлог
издејствована је промена па је повишица на стаж
ишла на сваких пет, а не десет година, плус накнада за
станарину. Митрофан Шевић је 1895. разрешан одлуком
патријарха Георгија са места професора и постављен
је за настојатеља манастира Хопово. На његово место
је дошао Димитрије Бранковић, некадашњи ученик
задарске и атинске богословије. У току 1895. Василије
Вујић је постао директор гимназије, па је за професора
у место њега постављен Радивој Врховац.

Седница Архијерејског синода од 25. новембра
1897. протекла је у знаку усвајања Статута о устројству
православног богословског училишта у Сремским
Карловцима. По статуту највиша власт је свети
архијерејски синод на челу са српским патријархом.
Ректор и наставничко веће су водили училиште.
Патријарх, као врховни надзорник, је постављао
привремене професоре и помоћнике. Ректора поставља
Синод на период од три године. Професори, редовни
и привремени морају бити свештена лица. Школска
година траје од празника Успења Богородице, па до
Видовдана. Када су мошти Вука Стефановића Караџића
преношене из Беча за Београд 29. септембра 1897. на
станици у Сремским Карловцима, били су присутни
сви професори богословије, а на свечаности у Београду
Јован Живковић и Димитрије Бранковић. Управо је
Бранковић, одлуком патријарха Георгија, прешао на
нову дужност игумана у Кувеждину, а слично је било
и са Иларионим Зеремским који је посато игуман
Хопова. На место Зеремског као професор дошао је
Валеријан Прибићевић.
Од 13-15 маја. 1906. на седници Синода под председништвом епископа темишварског Георгија Летића,
дошло је до промене Статута. Богословско училиште
је подигнуто на ранг Богословије. Формиран је савет
Богословије. Звања су постала ректор, редовни и
ванредни професори, доценти и учитењи богословије.
За кандидате су могли бити примљени само младићи са
завршеном гимназијом и реалком. Ректора је постављао
и даље Синод, од наставника у Богословији (редовних
и ванредних професора и доцената) се тражило да
имају академско образовање. За ванредног професора
је била потребна дисертација, коју је вредновао савет.
То је била једна од последњих промена у Богословији
за живота патријарха Георгија. Још једна занимљивост
завређује пажњу. Одлуком Наставног већа од 17.
августа 1895. решено је да се најбољи писмени радови
ученика почну награђивати. Прилози за фонд узети
су од такса за поправне и накнадне испите. Међу
награђеним ученицима били су: Радослав Грујић (у
својим школским годинама 1896-1897, 1897-1898,
1898-1899), Димитрије Витковић, Светозар Трлајић
и Димитрије Кириловић.
При Карловачкој богословији, било је основано
друштво Св. Јована Милостивог 1894, које је водило
рачуна о сиромашним и болесним ученицима
богословије. Сваке године Георгије Бранковић је
дао за фонд 100 форинти. Може се напоменути да је
патријарх Георгије помогао и оснивање Ватрогасног
друштва у Сремским Карловцима 1897. Патријарх је
основао још и Фонд Светог Саве 1894. Циљ формирања
овог фонда је у ствари био да се стабилизују и пробају
очувати српске вероисповедне школе. Сама школа је
један од стубова српске душе заједно са црквом, она
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се мора очувати. Тако је са улогом од 10 000 форинти
основан фонд Св. Саве 14. јануара 1894. Стање српских
вероисповедних школа под притиском мађаризације
било је врло лоше, тако да је ово био закаснели чин,
али који је дао ограниченог ефекта.
Бранковић је основао и Проповеднички фонд. На
неки начин требало је свештеницима помоћи у што
бољем и лепшем изражавањуТребало је свештенике
спремити да бране хришћанску веру и речима и
делима. За педесетогодишњицу своје свштеничке
службе, патријарх је основао Проповеднички фонд
на празник Св. Димитрија 1905. са улогом од 20 000
круна. Фонд је престао да постоји кад је патријарх
умро. Пар дана касније је помогао и дело Антонија
Хаџића, које би требало да Карловачку митрополију
прикаже у слици речи, такође је дао 20 000 круна. У
доброчинста патријарха Бранковића могу се убрајати и
материјално помагање листова Бранково коло, Српски
соко, Српски пчелар и оснивање финансирање листа
Српски Сион.
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Међу велике прославе и јубилеје везане за
име патријарха Георгија Бранковића у Сремским
Карловцима издавајамо две: прославу седамдесет
година живота патријарха српског и десет година
управљања српском црквом 1900, као и педесет година
свештенства патријарха 1905. У марту 1905, тачније
13. марта, патријарх српски Георгије напунио је 75
година живота. Исте године испунило се и педесет
година свештеничке службе српског патријарха, као и
јубилеј од 15 година како управља српском црквом. Тим
поводом Његова Светост је даровала саборној цркви Св.
Оца Николаја у Сремским Карловцима, велико звоно,
које по својим димензијама и јачини звука у сваком
случају је надмашивало Сремске Карловце. Изливање
звона је коштало 13 500 круна. Радове је извео Антон

Новотни из Темишвара, а звоно је осветио епископ
бачки Митрофан Шевић. Патријархов рођендан
прослављен је релативно скромно у патријаршијском
двору. Присутно је било монаштво и свештенство.
После дугог говора у патријархово здравље, још много
година службе на патријарашком трону, како је рекао
архимандрит манастира Ковиљ Георгије Видицки,
Бранковић је одговорио да ће као и до сада радити
све за цркву и народ. Литургију је служио владика
будимски Лукијан и епископи Гаврило и Митрофан.
Одржано је и благодарење за патријархово здравље.
Међу званицама је био присутан и генерал Боројевић.
Патријарха је за ручком поздравио владика вршачки
Гаврило. Говорили су и управник Текелијанума Стеван
В. Поповић и Лаза Секулић.
За 17 година колико је био на челу српске цркве у
Монархији патријарх Георгије Бранковића је на пољу
задужбинарства, затим обнове цркава и манастира, на
просветном плану учинио доста. Нарочито је сав обим
његовог дела видљив у духовној престоници митрополије
Сремским Карловцима. Нова репрезентативна зграда
Патријаршије, Богословски семинар, зграда Народсних
фондова, Стефанеум, побољшање рада Богословије,
обнова Саборне и Ваведењске цркве, су резултати које
је постигао Бранковић за време свог архипастировања.
Многобројне културне институције и дневни листови
такође су упамтили патријарха јкао свог добротвора.
Сремски Карловци су од мале и неуређене вароши
постали по свом уређењу понос Срба у Монархији у
предвечерје укидања српске аутономије и симболичког
краја Карловачке митрополије нестанком и смрћу
патријарха Лукијана Богдановића 1913.

ЧУДО
БОЖИЋ У ИСТОЧНОЈ
СРБИЈИ
Јелена Недељковић Благојевић

Д

ецембар са собом доноси мирис снега, укус
шећера у праху са бундеваре и Божић који се
приближава. Волим те мирисе. То су најлепше
успомене мог детињства.
То су сећања, која ме враћају у време када смо
најрадоснији празник – Божић, ишчекивали са
радошћу нестрпљењем.
У мом крају, тамо где је Дунав најлепши и где се
најлепше плави, у срцу једне од најлпших речних
клисура Европе – Ђердапа, Божић осим радости
најмлађих, доноси и топлину, срећу због најближих
који заједно прослављају рођење Богомладенца Христа.
Бадње јутро почињало је одласком по бадњак.
Сада се, са модерним временима и традиција
доста изменила, па многи бадњак узимају у Храму
након литургије.
Али за многе домаћине, одлазак по Бадњак у
Осојну, једно од најлепших брда изнад Кладова, са
кога се, као на длану види читаво Кладово, и даље је
најважнији задатак којим започињу прославу Божића.
Када се из сече Бадњака врате, колона застаје
пред Храмом светог Великомученика Георгија, где
се Бадњак оставља до почетка литургије и налагања,
и онда колона креће даље кроз град и бадњаком се
заките зграде оптштине, Дома здравља, вртића и свих
институција у центру града, као и капије кућа чији су
домаћини из неког разлога нису били у могућности
да оду по бадњак.
За то време, домаћице у дому припремају дарове
за коледаре.
Коледари су обично деца која обилазе комшилук,
рођаке, и Божићним песмама најављују рођење нашег
Господа Исуса Христа и призивају дому који посећују
здравље, срећу и благодат. Домаћице коледаре
дарују ситним новцем, воћем и слаткишима, које им
стављају у посебно за то припремљене торбе. Био је
то најрадоснији догађај за децу, која су се радовала
даровима и на равне части делила све што су добила.
Након што испрате коледаре, домаћице припремају
трпезу за Бадње вече. Вечера за Бадње увек је посна,
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а у мом крају припрема се уз пресну погачу и пасуљ
пребранац, салата од киселог купуса, туршија, димљена
риба као један од највећих специјалитета овог краја,
а као највећа посластица припремају се разне пите,
са бундевом и јабукама.
На трпези се обавезно налазе и суво и свеже воће,
бонбоне, мед и ораси у љусци. Иначе, ораси у љусци,
бонбоне и шећер у коцкама се сакривају у сламу, која
се уноси у кућу заједно са бадњаком, па их деца траже
и такмиче се ко ће пронаћи више.
Пре него што се бадњак унесе у кућу, одлази се у
Храм на литургију. По завршетку литургије налаже
се бадњак, а људи се окупљају око ватре где се друже,
разговарају, и у радости ишчекују поноћна звона и
објаву рођења Господа нашег Исуса Христа. То су
најлепши и најсвечанији тренуци. Иначе, у мом родном
крају, традиција налаже да се Бадње вече проводи код
куће, у кругу породице, и да се, изузев на Литургију,
не одлази никуда у госте.
У породични дом, Бадњак се уноси након повратка
са литургије, пре него што се седне за трпезу. Домаћин
куца на врата, укућани питају ко је, а домаћин одговара
да долази Бадњак, и улазећи у кућу каже : „Добро вече,
и срећно вам Бадње вече“ , на шта укућани одговарају
: „Бог ти дао среће“. Тада домаћин, са бадњаком на
рамену обилази око стола на коме је постављена вечера
и кукуриче, а домаћица баца жито и прати га, док деца
за њима пијучу. Тада се Бадњак прислања уз зид и
седа се за вечеру. Пре него што вечера започне, дом
се окади тамјаном. Некада се Бадња вечера се некада
служила на поду. Данас се служи за столом, али је оно
најбитније, а то је да вечера протекне у миру, слози
и радости, и почиње након што домаћин и укућани
отпевају „Рождество Твоје“ и сви се заједно помоле
читајући молитве које знају.
Сви ови обичаји, сечење и уношење Бадњака,
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уношење сламе и кађење дома тамјаном и смирном,
имају библијску симболику и значење и подсећају нас
на Витлејем, пећину у којој је Пресвета Богородица,
на слами, огрејана ватром храстовог дрвета родила
Спас света. Тамјан и смирна подећају на дарове које
су мудраци донели Богомладенцу.

TRAGOM NAШIH PREDAKA

Многи верници остају будни, и са нестрпљењем
ишчекују поноћну, Божићну литургију, када ће једни
другима честитати Божић речима : „Мир Божији!
Христос се роди- Ваистину се роди!“ Божићно јутро
такође почиње одласком у Храм, када се верници који
су постили 40. дана причешћују, а након завршетка
литургије, највише се радују деца јер испред Храма
ломе чесницу у потрази за златником. Када се из
Храма врате кућама, укућани честитају празник
једни другима и са радошћу ишчекују положајника.
Положајник је у Источној Србији неко од комшијске
деце, мали или млађи рођак, који се дочекује као
најдражи гост. Након што прожара ватру и благослови
дом и укућане, положајник се заједно са укућанима
части. Божић је време за породицу, када се укућани
окупљају, када проводе време заједно у радости и
слози. Иначе, један од најлепших обичаја у Источној
Србији је, да кћерке које су се удале, и имају „своју
кућу“, односно, које су формирале своју породицу,
за Божић посећују своје родитеље и доводе унуке у
госте бакама и декама.
За Божићни ручак се обавезно припрема печеница,
односно печено месо, чесница у коју се, поред новчића
који симболизује богатство, стављају зрно кукуруза да
би година била родна, и пободе се гранчица босиљка
да би у кући читаве године владао мир и слога и било
благостање. Божић се прославља три дана, а иначе,
предање каже, да је добро започети неки посао, како
би година била успешна. Трећег дана се слама износи
и распоређује у башти, како би што боље родила, а
девојке у источној Србији трећег дана Божића, након
што очисте кућу стану на мрвице које су сакупиле на
гомилицу да би чуле име свог будућег супружника.
Данас се традиција у многоме променила, и многи
обичаји су се изменили и прилагођени су времену
у коме живмо, али радост, породична топлина и
окупљања око празника и светиња остаје и траје.

Мир Божији –Христос се роди!
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СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ ОД АГАПЕ И ЕРОСА СУРВАЛИ
СМО СЕ ДО ЉУБАВИ ПРЕМА
САМОМ СЕБИ
РЕЧ
Реч је истовремено слаба и јака: слаба је, јер често
упућује на нешто чега више нема нигде осим у језику.
Јака је опет, из истог разлога: јер може да сачува нешто
чега нигде више нема. Зато се и онај који пише, осећа
исто тако: реч му истовремено предаје своју снагу, али
му и показује своју трошност.
БОГ
Неко је пише малим словом, неко великим, и то
нема везе са правописом.
ЉУБАВ
Реч у повлачењу: од агапе и ероса сурвали смо
се до љубави према самоме себи. Зато нас вероватно
више нико други и не воли.
СРБИЈА
Павић је у Хазарском речнику упоредио тело једног
јунака са државом, која се не простире у простору,
него у времену. За мене је Србија управо: држава која
се простире у времену, а не само у простору. И догод
тако будемо гледали на нашу земљу, биће шансе да
је поново заокружимо. Исто онако као што смо то
урадили пре нешто више од 100 година.
ТОМАС МАН
Немогуће је написати лепшу љубавну сцену од оне
када се Ханс Касторп коначно обрати Клавдији Шоши.
WWW(WORLD WIDE WEB)
Захваљујући интернету, све нам је сада доступније,
али нас, исто тако, све и много мање интересује.
Изгубили смо интимни, емоционални однос према
знању који настаје када га се коначно докопамо преко
бројних препрека. Све што нам је дато у руке, постаје
одједном, сувишно и непотребно. Тако, интернет није
повећао количину знања у човеку, већ је ту количину
знања смањио. Као да је нешто из нас усисао, и сада
неће да нам то врати.
КОЛОНИЈА
Колоније су настале у време када је разлика
у оружју између империјалне силе и нападнуте
земље била у технологији коју је империја имала,
а нападнута земља не. Када је та разлика у оружју
постала квантитативна, колоније су се ослобађале
од колонијалне власти. Данас живимо у добу када
технолишки јаз у наоружању између земаља
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Слободан Владушић (1973), писац, есејиста, ванредни
професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског
факултета у Новом Саду, уредник Летописа Матице
српске и колумниста интернет портала Нови Полис
(новиполис.рс).Најзначајнија дела: романи "Forward"
(2009, награда „Борислав Пекић”, Виталова награда)
и "Ми, избрисани" (2013, награда „Меша Селимовић”),
теоријска проза "Црњански, Мегалополис" (2011,
награда ,,Исидора Секулић”).
никада није био већи. Зато се и колонијама управља
издалека, а не више из близине, као некада.
ЖИВОТ
За некога нема смисла, за некога има смисла.
Пошто смисао није болест, већ је лек – не морате
бити Франкл па да то знате – онда га је боље имати
него немати. Па ипак, већина људи не жели други
смисао осим задовољавања физиолошких потреба.
То више личи на животињски живот, него на људски.
Привлачност тог животињског живота јесте вероватно,
у недостатку одговорности и савести. Сем тога, слобода
је и терет. Међутим, ти људи који живе као животиње,
ипак нису животиње. Оне имају нагоне, који су тако
програмирани да обезбеде трајање врсте. Људи те
нагоне више немају. Тако смо добили неко чудно
биће које није ни човек, а ни животиња, већ нешто
између. Може се рећи: неуспешан хибрид. Природа
према таквим бићима никада није била благонаклона.
ДОСАДА
Досада је болест која се у књижевности појавила
као мотив половином 19. века. Тада се звала сплин
и није била опасна. Данас се понекад појављује као
депресија и карактерише је потпуна затупљеност
свести. Супротно од ње, налазимо доколицу, у којој
је свест толико разиграна да се идеје које ствара не
могу појавити ни у једном другом времену или стању.
Нажалост, још нисмо пронашли технологију којом
бисмо досаду прерадили у доколицу.
БОЛЕСТ
Књижевност је до недавно претендовала да изазива
неко посебно стање човека које га је пратило и док
би књижевност стварао и док би је читао. Тако се
књижевност упознала са болешћу, будући да је болест
метафора тог посебног, ,,ненормалног” стања. И док
је медицина тежила да човеку помогне да оздрави,
књижевност је настојала да из тог болесног стања
човека, сагледа свет не би ли видела у њему нешто
што је здравом човеку било недоступно, управо због
здравља, тј ,,нормалности”.
СРЕЋА
Фројдово објашњене среће највише одговара

коитусу, па зато не чуди што Фројд каже да је срећа
епизодичан феномен, што значио да смо више несрећни
него срећни. Другим речима, срећа подсећа на неку
ретку биљку коју сви траже, а налази се врло ретко.
Са друге стране, спокој је изгубио сваку вредност. То
је вероватно зато што нас спокој подсећа на досаду,
док је за старе Грке, који су га упражњавали, он био
ближи доколици.
ТАЧКА ЗАРЕЗ
У написаним реченицима тачка зарез је редовно
знак лошег стила. Па ипак, сви користимо овај знак у
тренуцима где бисмо волели да завршимо реченицу,
али нам мисао то не да.
ПАНДЕМИЈА
Када је корона почела, један мој пријатељ је казао:
па добро, ипак не падају људи мртви по улицама. Њега
је реч пандемија још увек подсећала на кугу, црну
смрт, или бар шпански грип, који је однео више људи
него Први светски рат. Данас су ратови другачији, па
су другачије и пандемије. Мање су очигледне, али не
мислим да су мање сурове. Напротив.
БИБЛИОТЕКА
Хорхе Луис Борхес је учинио реч библиотека славном.
Данас поред његове Вавилонске библиотеке, сећамо
се и Александријске, а имамо и личне библиотеке:
неке су настајале генерацијским таложењем књига,
неке брачним уклапањем две личне библиотеке, неке
су усамљеничке. Било како било, све библиотеке су
библиотеке, а тамо где их нема, увек остаје празнина,
ма шта се друго налазило на полицама.
ПАНК
Када је био млад, Панк је музику заменио енергијом.
После, када је остарио, од енергије је остала само сенка,
али зато и музике и даље није било.
ВЕЧНОСТ
Некада је постојала и била је гласна. Сада постоји,
али у тишини. Они који јој припадају, и даље знају
где могу да је пронађу.
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РАДИКАЛНОСТ ДОСТОЈЕВСКОГ
Владимир Коларић

Бојан Љубеновић
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KUTAK ZA KULTURU
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еднога дана планином су шетали Лаж, Истина,
Глупост, Сујета и Завист.
Одједном, Глупост саплете Истину, она
удари у Лаж, која налете на Сујету и Завист и сво
петоро упадоше у дубоку рупу.
-Јесмо ли сви добро? – упита Истина.
- Мени није ништа – рече Лаж, држећи се за колено.
- Неповређена сам. – рече Сујета.
- Наравно кад сте сви пали на мене – прогунђа
Завист - Увек ја нагоре прођем!
Неко време су сви размишљали, тражећи излаз
из опасности.
- Нема нам спаса – закључи Глупост – Остаћемо
овде заувек.
- Благо теби, ти си бар вечна – рече јој Завист.
Наједном, Истина пљесну дланом о длан.
- Имам идеју! – рече. – Попећемо се једни другима
на рамена и тако се извући одавде!
- Тако сам и ја мислила – јави се и Лаж.
- Што се ја тога нисам сетила... – прошапта Завист.
- Могла си да се посветујеш са нама пе него што
тако нешто предложиш – заврте главом Сујета.
- Објасни као ћемо то да изведемо – затражи Глупост.
- Верујте ми, једноставно је! – била је упорна Истина.
– Сујета је огромна па ће она бити прва, на њу ће се
попети Глупост, а потом ће ићи Лаж, па Завист, и на
крају ја. Чим се узверем отићи ћу да доведем помоћ...
- Не дозвољавам да се сви пењете мени на грбачу!прекину је Сујета. – Зашто највећи терет не поднесу
Лаж или Глупост, они су такође велики?
- Ја не могу јер имам кратке ноге – рече Лаж.
- Ни ја баш нисам поуздана – признаде Глупост.
- А зашто баш Истина да буде на врху? – упита
Завист. – Може ли неко други да оде по помоћ?
- Ако оде Глупост изгубиће се у шуми – објасни
Истина. – Ако оде Сујета, мислиће само на себе, а ако
оде Лаж, не верујем да ће позвати било кога...
- Лепо си то смислила – рече Завист. – Да ти будеш
херој, а ми обични губитници!
- Радије ћу овде да иструнем него да некоме дугујем
захвалност – рече Сујета.
- Хајде да мало сачекамо – предложи Лаж. – Имам
осећај да ће неко доћи да нас потражи.
- Тако је – сложи се Глупост. – Ја увек верујем
у чуда.
И тако су Истина, Лаж, Глупост, Завист и Сујета
седели на дну провалије и чекали чудо које ће да их
избави.
После неког времена огласи се Сујета:
- Шта ћемо јести? Гладна сам...
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- Наравно да си гладна – рече Завист. – Сујету још
нико није нахранио.
- Ја ћу појести Лаж – рече Глупост.
- Мене? – запрепасти се Лаж.
- Да, Глупост се одувек хранила лажима. Без ње
не би била овако велика.
- Ја бих могла да грицнем мало Истине – рече
Завист.
- Не бих ти пријала – упозори је Истина. – Сви
знају да Завист тешко вари Истину.
Одједном, низ оштре литице провалије спусти се
једно уже.
- Нека се попне Лаж! – зачуше се гласови са врха.
- То су моји обожаваоци! – рече Лаж. – Јесам ли
вам рекла да ће доћи!
Тако рече Лаж и узвера се уз стење.
Мало затим одозго се спусти још једно уже.
- Нека се попне Глупост! – затражи маса окупљених.
- То су моје присталице! – обрадова се Глупост. –
Чујете ли колико их је!
Неко време на дну рупе остадоше само Завист,
Сујета и Истина.
- Благо њима – мрмљала је Завист.
- Гладна сам – понови Сујета. – Појела бих Завист,
али се бојим да је покварена.
Ипак, не прође много и до њих се одмота један
канап.
- Нека се попну Завист и Сујета! – наредише
гласови са врха.
- Заједно? – упита Сујета.
- Вас двоје увек идете једно са другим! – одговорише
спасиоци.
На дну провалије остаде само Истина.
- А ја? Шта ће бити са мном? – завапи очајно.
- Буди стрпљива – рекоше јој. – Чим некоме
затребаш доћи ће по тебе.
Али године пролазе, а Истина још увек чека на
дну провалије.
Још никоме није затребала.

ада говоримо о Достојевском морамо се помирити
са тим да са овим писцем ништа није тако
једноставно, подразумевајуће, саморазумљиво
и једнозначно, па ни вредновање његових уметничких
домета, одређење политичких ставова или природа
његове религиозности. То је уосталом нормално, јер
тако би требало да буде са уметницима које сматрамо
великим, ваљда између осталог баш због вишеслојности
и несводивости њиховог дела, на које свакако није
могуће применити неке „опште“ критеријуме, ако
такви уопште постоје. А свакако је нормално када је
у питању овај велики Рус, који је сам говорио да не
жели никоме да „чеше уши“ ни нуди јефтину утеху.
Морамо прихватити, дакле, да је могуће критиковати
па и оспоравати Достојевског, да га је могуће радикално
различито тумачити, јер радикалност у неком смислу
јесте и један од одредница његовог дела. Али оно
што је извесно јесу сведочанства, врло „објективна“ о
дејству његовог дела на људе, током свих ових деценија,
готово векова, широм света. Сведочења, на пример,
да надполовична већина студената у Русији духовне
академије (високе богословске школе) уписује под
утицајем читања Достојевском, да се студенти русистике
код нас, када на трећој години студија почињу да дубље
истражују овог писца, видно мењају, да су амерички
битници сматрали Достојвског највећим учитељем и то
не због њега као стилист, него, како рече Керуак, због
„његовог Христа“ ког им је донео. Дакле, чињеница је
да Достојевски, можда као ни један други писац или
чак уметник уопште, има способност да нас уздрма,
продрма, помери, да нам измакне тло под ногама и
натера нас да се суочимо са оним за шта раније нисмо
били спремни. Можда не све нас, али свакако довољан
број, у различитим временима, земљама, културама.
Иако не треба све објашавати биографијом,
чињеница је да Достојевски јесте и сам био уздрман,
врло драстичним искуствима, која су му променили
живот. Пре свега када је гледао смрти у лице очекујући у
последњем тренутку отказано стрељање; затим за време
сибирске робије, и можда једнако важно, суочивши
се са чином младих револуционара, каквима је и сам
припадао, спремним да убију свог друга, студента,
тек тако, без кривице, продто да докажу да моралне
вредности и норме (за њих) не важе.
То је дакле тај егзистенцијални ниво, искуствени, ниво
проживљености, неке врсте мартирије, као сведочења
и мучеништва уједно. Други, вољни, „активистички“
моменат за њега је био јако важан, одсуство равнодушности
за поједниначне људе, за сиромашне, за народ, за
друштво, па и државу и културу којима је припадао.
Свој младалачки жар за истином и преображајем
ства-рности никада није напустио, дајући му само

унеколико другачији
лик, који је нза њега
био лик Христа. Дакле,
не ове или оне идеје,
апстрактне истине, него
личности Богочовека
Христа, који је „Пут,
Истина и Живот“.
Радикалност Достојевског управо је обележавала
сав смисао овог појма – радиклности као темељне
промене и као чврсте укорењености у нечему што
промени не подлеже. Он је и даље желео темељну,
суштинску транформацију стварности и човека, јер
је видео да овако више не може. Али је видео и да та
промена не сме да буде рушилачка, уништитељска
и нипштитељска, него ју је видео у лику и личности
Христа, који је једино ново под сунцем.
Али Христос Достојевског није у првом реду
био онај тријумфујући, нити онај у лику владара,
Краља света, Христос моралиста, па чак ни у првом
реду Христос на крсту, мада се без њега не може.
Већ Христос који седи са курвама и цариницима, са
најпрезренијима, које је свет одбацио и које и данас
одбацује, често позивајући се на Хриустоиво име,
неког имагинарног Христа пресудитеља, моћника,
насилника. А тај Христос најављује о „иконизује“
оног распетог, који прво спасава баш разбојника, још
једног презреног, а који опет најављује и „иконизује“
Христа Васкрслог, кога прослављамо окушајући га у
Светој Тајни Евхаристије.
У томе је радикалност Достојевског, коју не смемо
превиђати. Достојевски је можда одбацио лаж револуције,
али не и њену истину – нужност потпуне промене
света и да је срж те промене у срцу сваког од нас, тамо
где је спуштен и уписан лик Божији, али посебно у
пониженима и увређенима, онима које одбаци свет,
јер они се не боје да тај свет изгубе. У презренима за
Достојевског остаје то семе, клица будућег преображаја,
за ког је Достојевски некако навијао да се догоди
још у „веку овоме“. У томе је, како сматра Леонтјев,
оптужујући га за хилијазам „ружичастог хришћанства“,
највећа догматска грешка Достојевског, али и једна
виша истина, конкретизивана истина о неопходности
и темељности промене, о неодрживости света у стању
у ком је, истина спуштена у срца и сачувана, због
чега је Достојевски, упркос свим, често утемељеним
оспоравањима, највећи хришћански просветитељ у
веку (вековима) за нама. Који је не само речима него
„целим собом“, упркос свим сопственим ограничењима
и промашајима, привео више људи Христу (и Цркви!)
него било ко други.
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МИКИ РУРК О ФИЛМУ „БОЖЈИ ЧОВЕК“

ЧУДО
Мики Рурк: Нисам размишљао о филму на тај
начин, уопште, јер имам довољно велики терет са
својом моралношћу, Димином, ког много волим,
или мојим животињама. Не могу да генерализујем
моралност већине, јер не могу ни на шта да утичем,
да поправим.
Дакле, као римокатолик, радили сте на филму
о грчкој православној цркви. Да ли сте нешто
времена провели изучавајући разлике међу њима?
Мики Рурк: Нема ту разлике, све и да сам играо
особу која је Јевреј, верник или да сам играо муслимана.
За мене, барем, постоји само један Бог, један рај, како
год да желите да га назовете и сви ми верујемо у једну
ширу слику, у суштини у исту ствар, они који верују.

Мики Рурк: Да.
Шта је то у вези Јелене што ти је било пријатно
када си радио овај филм?

KUTAK ZA KULTURU

Мики Рурк: Ја сам прилично инстиктивна особа.
Могу да прочитам људе добро и када сам чуо за
овај пројекат, помислио сам:“Па, добро, радио сам
религијске филмове и раније са Лилијаном Кавани,
која је одлична редитељка“. Нажалост, филм је због
теме приказан само у Италији, али то није важно. Имам
афинитете према причама о свецима. Оно што сам чуо
о Јелени било је јако добро, али ја не просуђујем на
основу тога. Када сам је упознао и погледао у очи и...
она није говорила много, као ни ја, али смо се одмах
разумели. Ја сам знао шта она жели и она је знала
шта ја желим. И дала ми је то.
Видела Вас је у претходном филму и била је
инспирисана да Вас уведе у овај филм. Дакле, филм
је сада оборио многе рекорде на благајнама на
европском тржишту. Чак га и млади људи гледају
и то више пута.Мики Рурк: То ме изненађује.
Гледао сам га претходних неколико дана и
веома је мотивишући.
Мики Рурк: Мислим да 10 људи није гледало
„Фран еско“.
Овом филму иде јако добро. Шта мислите
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о потреби за филмом заснованом на вери, који
доноси љубав, опроштај и сличне теме?
Мики Рурк: Сматрам да, и бићу искрен са Вама,
да би требало да поставите то питање Мелу Гибсону,
мислим да он може одговорити на то питање много
боље него ја, јер не желим да генерализујем. Земља
је сада јако подељена, толико је беса и мржње, чисте
мржње због Трампа. Знате, спремам се да купим кућу
у Њујорку, али постоји велики део мене који не зна
да ли ми се више уопште свиђа ова земља.
Да ли уопште мислите да људи траже филмове
који су више о оваквим стварима, а мање о мржњи?
Мики Рурк: Не, мислим да траже филмове који
више представљају тај „бег од живота“ као што је, на
пример, „Паклене улице“, где могу само да се сместе,
гледају и не размишљају о томе шта се дешава у свету.
Пожари горе на све стране, глобално загревање,
одређени део дивљих животиња изумире, проблеми са
прашумама, поларни медведи немају довољно леда на
Аљасци, расте ниво воде - толико тога се дешава и то је
оно што треба да буде битно, а не филм. Можда нека
врста филма која ће инспирисати млађе генерације - јер
су ове садашње већ направиле довољно проблема - да
направе од овог света боље и здравије место за живот.
Шта кажете на морални аспект филма, која је
морална поука коју, као римокатолик, покушавате
да пренесете?

Мики Рурк: Даћу Вам један пример. Мој свештеник,
отац Питер, звао се Питер Колапиетро, рекао ми је
једном: „Не можеш доћи у цркву или не можеш причати
са Богом само када је зграда у пл мену. Мораш имати
везу са Богом пре него што зграда почне да гори.“ Тако
да, то сумира све.
Последње питање од мене. Када размишљате о
улози паралисаног човека и свим конфликтима са
којима се среће, и онда се чудо деси. Шта мислите да
тада ради тај човек? Да ли живи другачији живот?

Још само пар питања од мене. Шта Вас је
мотивисало да учествујете у филму?

Мики Рурк: Мислим да коначно хода и иде кући
да види своје вољене и да ће они бити веома срећни
да га виде да хода. Нема скривеног блага. Скривено
благо редставља то да он коначно може да устане из
кревета и хода. Тако да, то је чудо.

Мики Рурк: Када сам чуо да је у питању Јелена
и чињеница да ми се улога чинила као изазов.

Мислите ли да се таква чуда дешавају сваког
дана, а да их ми једноставно не примећујемо?

Да ли је Ваша вера била део приче?

Прво бих волео да причамо о филму „Божји
човек“...

Последње питање...

Мики Рурк: Јесте, моја веза са Светим апостолом
Јудом. Ја, знате, верујем у чуда и верујем да постоје
одређени одабрани људи који имају посебну везу са
Богом. Знам да сам у два наврата, када сам баш био у
лошем стању, суицидном стању, отишао у светилиште
Госпе Лурдске и чекао сам у реду 4 сата као и сви
остали и отишао сам два пута, и видео и инвалидска
корица и штаке и све те ствари које висе са те жице
стотинама година и знам да сваки пут када сам тамо
отишао, моје молитве су биле услишене. Требало је
пар недеља, али биле су услишене. Тако да, за мене је
вредело и стварно је лудо кад одете тамо, хиљаде људи
који тамо долазе због сопствених разлога, долазе да
траже помоћ или чудо.
Шта Вас повезује са Архангелом Михајлом?

Мики Рурк: Књига коју тренутно читам се зове
„Чуда се дешавају“, и ја верујем у чуда. Верујем да
је чудо што је мој брат успео да живи 30 годиа дуже
него што су мислили. Мислим да је чудо да ја нисам
провео цео живот у затвору. Током живота срећете
неколицину добрих људи који те исправе. После онога
што ми се дешавало кад сам био мали, имао сам среће
да се нисам претворио у монструма.
Фантастично. Имате ли још нешто да додате?
Мики Рурк: Да. Желим вам леп дан. (смех) Хвала
Вам много. Било је сјајно.
Интерју преузет са Јутјуб канала
продуцентске куће „МегаКомФилм“

Мики Рурк: Архангел Михаил. Рекао бих да је то
што је он ратник светац. Тек што сам научио молитву
да се држим подаље од ђавољег мириса и моли се Богу
тако што се обећава веровање у силу Светог Архангела
Михајла. Да ме Бог благослови, да превазиђем какви
год да су де они у мени или око мене. Он је светац ком
се молим сваку ноћ.
Да ли Вам то помаже?
Мики Рурк: Помаже ми, да. Отприлике неких
пет молитви изговарам свако вече и увек ме погоди
нешто ново, да морам да на чим и ту нову. Такође,
молитва помоћу бројаница „Росару“ ми много помаже
и у просеку је изговарам три пута дневно. Много
људи не би никад помислило да Мики Рурк изговара
„Росари“ три пута дневно. Али, можда сам баш због
тог још увек овде.
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"МОЈ KОФЕР"

ВУЧИЦА

ПРИЧАЈ МИ АНЂЕЛЕ

КРВИ

Академик Марија Ђорђа Јакшић

Лабуд Н. Лончар

Јадранка Бежановић Совиљ

Никола Трифић

Мој кофер трци улицом плача.
Раскомадао је себе,
сопственим угризима,
само да не би постао ковчег у који се
пакује лес једне љубави!
Мој кофер има Давидову снагу да сам
себе сахрани!
Илузију ће замолити да,
над њим очита опело једној
несвакидашњој
ЉУБАВИ!

КУТАК ЗА КУЛТУРУ

ЧУДО

Зечеви са срцем у грлу
Под вучјом шапом леже,
Завија ноћ пртинама
Мирис невине крви
Kао хладан сјевер реже.
Далеко,доље,у долу
Вучица с љубављу
Зла на дојкама лиже –
Обасјај мјесече судбу,
Слободно приђи ближе.
Промичу зечје сјене
Заједно са вјетром ледним,
У оку вучице суза
Плаче за изгубљеним младим –
Избрисаним хицем једним.

Причај ми анђеле
о срећи пробуђених душа
о узбудљивом животу
нежног лептира
о потоку што стрмоглаво
јури низ планину
као несташно дете
које никога не слуша!
Причај ми нежно
анђеле мили
о ономе што облак
одозго види
и реци ми молим те,
да ли и сунце,
ломи своје ноге

Мој кофер СОБОМ БУДВУ НИKАД
НЕЦЕ ОБРАДОВАТИ!!!

Планина стазе и тајне чува,

Руке су му одсечене и он НЕМА ВИСЕ
ЦИМЕ ЉУБАВ ДА ЗАГРЛИ!

Пртине збуњују мислиKојим сада путем поћи
Уморна,она,мисли.

као таласи о морске хриди?

Мјесец у чуду ћути,
нигђе облака нема,
Само ће мећава,можда,помоћи

све оно што твоја
и молим те реци ми,

Да вучица уморно задријема.

зашто се човек лепоте боји

као човек о човека,

Причај ми анђеле
душа види

и љубави стиди.
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Крви моја улудо проливена,
чијим си смехом данас заливена?
Јаднице и мученице корака смелихманитог срца и жеља белих;
пуста ти слава вазда била,
ко те натера да течеш из вена и жила?
Милостињо, проклетињо;
Божја правдо и ђаволова аветињо!
Усуде мој и моја светињо!
Док си дугу старост сањала,
грешна те је младост по јави гањала.
Крви моја погано ти семе,
шта учини то грешнице од мене?
Зар си морала и овако врела, још да
вриш?
Над огњиштем свију ти сама да бдиш?
И где год је неправда кренула слободу
да дира,
тамо теби није било мира.
Крви црвена: од надања, од падања, од
лошег владања,
од вера и невера, југа и севера.
Црвена од: жара, од свог дара, од
хиљаду људских зала,
од мирне воде и љутих вала...
Крви! Нико да ти каже хвала.
Ни кап туђе тражила,
а литре себе дала.
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ДОХИЈАР
Александар Марић

СВЕ ЈЕ ВЕЋ НАПИСАНО

СЛУЖБА

Драган Стодић

Ненад Обрадовић

Све је то написано у Светом писму.
Ниси га прочитала до краја,
стала си на 67 страници, која је
посвећена мени,
а ти си првовенчана жена,
а ја нисам ни близу твоје харизме.
Све је то написано на небу,
не налази се у сваком јастуку перје
љубави.

КУТАК ЗА КУЛТУРУ

Приближи главу до моје,
нећу ти рећи ни реч о изгубљеној
слици животног смисла,
приближи усне мојима,
све је то већ написано на последњој
страни Библије.
Ниси ни дете ни девојка ни жена,
ту се ништа не може променити.
Мој очај тера сузе на очи, волим те јер
одлазим,
одлазим јер те волим.
То је написано, али не могу да се сетим
где.
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Не постоји у овом човеку
толико заводљива идеја,
као што су то: новац и Бог.
Ако те заводе обојица,
мањи си од маковог зрна,
али већи од макар једног.
Јер, нека се неко, негде, некад,
представио: мора да је имао,
макар пару и по - да се уприличи.
Ако није: два метра овде баш ти знаш коме не следе и онде!
Баш ти, који мериш и бројиш?
Заиста, заиста нам кажем,
нећемо се из два метра померити
без лоповске и без жмурке.
Немамо се куд попети
колико се желимо сакрити.
Све нам стоји колико нам драго.

Седимо
на вечерњем сунцу
под тремом
дрводељске радионице
и већ нам вече
подваљује благу језу
силаска из овог дана
али ми певамо
и та језа помешана
замором
претвара се у предукус
нечег толико старог
да је увек младо
и увек ново
Седимо и певамо
не бројимо
колико је наших гласова
свако том песмом
постаје Ђепето своје душе
јер међу стиховима
чврсне алат, свеоружје
садржано у једном имену
које умртвљене душе
оживљује
Певамо у пејзажу
поставци
старих мајстора
у којој море је присутно
и далека копна
али само у назначењу
песма захтева
смирење
и радост уједно
Певамо уморни
уморни
али Христом крепки
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ЧУДО
ПРИЈАТЕЉИ ПОРТАЛА
MANASTIR TUMANE

HRAM SVETOG APOSTOLA PAVLA

hramsvetogapostolapavla.com

manastirtumane.org

MANASTIR SVETOG ARHANGELA GAVRILA
(PINOSAVA)

UDRUЖEWE KWIЖEVNIKA SRBIJE

uksrbije.org.rs

manastirpinosava.home.blog

MANASTIR SVETOG APOSTOLA TOME- TOMIЋ

manastirtomic.com

kcns.org.rs

У времену збуњености када се чак
и оне најјасније истине не спомињу,
часопис Чудо чини искорак. Понајвише
у црквеној сфери не занемарујући
притом ни културу, уметност али
и питања државности. Једном речју,
Чудо је целина која је у овом времену
изузетно потребна књижевној публици
Србије.

Cudo.rs
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Портал ЧУДО

KULTURNI CENTAR NOVOG SADA

Cudo

EPARHIJA BAЧKA

eparhijabacka.info

МАНАСТИР ГОРЊАК

Налази у долини реке Млаве, између Петровца на Млави и
Жагубице, 65 km југоисточно од Пожаревца, односно на 18 km
од Петровца ка Жагубици. Изграђен је у периоду од 1376-1380.
године као задужбина кнеза Лазара. Судећи по многобројним
поменима у историјским изворима, у манастиру се живело без
прекида. Од средњовековних грађевина сачувале су се главна
манастирска црква, посвећена Ваведењу и капела у пећини,
посвећена Светом Николи

погледи СВЕТЕ ГОРЕ
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