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РЕЧ ЕПИСКОПА
БРАНИЧЕВСКОГ ДР
ИГНАТИЈА (МИДИЋА)

„Народ Божији је икона, сваки од нас који се
крштењем сједињује с Христом је икона Христова и
зато кажемо да у брату не гледамо обичног човека него
самога Господа. Љубав према ближњем је као љубав
према Богу јер је тај ближњи сједињен с Господом,
кроз њега се Бог пројављује, не можеш мимо човека
доћи до Бога, јер је Бог постао човек.“

ЉУБАВ ЈЕ ТЕМЕЉ СПАСЕЊА

„У нашем савременом свету као да проблем смрти
не постоји. Савременом човеку западноевропске
цивилизације умирање, односно смрт, чини нам се, не
представља никакав проблем. Савремена цивилизација,
штавише, као да заговара нихилизам као крајњи исход
историје. Наша западноевропска цивилизација је
породила атеизам и прогласила је Бога мртвим (уп.
Ничеова дела), тј. себи је поставила за крајњи циљ
нихилизам. Савремени философи и мислиоци се пре баве
промишљањем о квалитету живота, а не о његовој
дужини, вечном трајању. Ако се и говори о смрти
као проблему, третира се као психолошки, а не као
онтолошки проблем.“

„Сједињење наше са Богом подразумева једну
конкретну заједницу људи на једном месту. Не можемо
да замислимо Христа горе на небу и да са њиме тако
остварујемо заједницу. Да је то тако било могуће тада
Христос не би ни долазио, него би могао одозго Господ
да заповести као што је дао преко Мојсија и рекао "ево
ви то испуњавајте и кад то испуните ви ћете се спасти".
„Свако прекидање везе с Богом значи смрт.
Зато се прва заповест која је дата човеку односи на
пројављивање слободе да ће имати заједницу с Богом:
у онај час када одбијете заједницу – умрећете. Прекид
заједнице с Богом носи смрт. Зашто? Не зато што нас

Фото: Приватна архива

Бог кажњава, већ зато што ми не можемо да постојимо
без заједнице с Богом.
„Као што Бог Отац воли Сина Свог и кроз Њега
гледа читав свет имајући кроз Њега заједницу са
свима нама, тако и ми, кад волимо једну личност у
њој видимо читав свет. Када је та личност присутна,
ништа нам не недостаје, читав свет је с нама. Када
изгубимо ту личност, читав свет се губи. Ето, и човек,
кроз једну љубавну заједницу, у једној личности, везује
сву творевину, сва бића.“
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Фото: Приватна архива

Син Божји је и постао човек Христос да би се кроз њега
као човека остварила слободна заједница творевине с
Богом и да би се испунио Божји план и циљ због кога
је Бог и створио свет и човека.“
„Господ наш Исус Христос је постао и једини посредник између Бога Оца и целокупног света. Постао је
Нови Адам и једини је извор васкрсења за свакога који
то жели. Као што смрт долази на нас од првог Адама
који је смртан и од кога се сви рађамо, тако и васкрсење долази од последњег Адама, бесмртног Христа. Али
то не бива аутоматски, без нашег пристанка. Зато нас
сам Христос позива да се сјединимо са њим и да се од
њега родимо „новим рођењем“, кроз Крштење водом
и Духом, ако желимо да превазиђемо смрт.“
„Замислите једног човека који би могао да схвати
то да се од једном осети тако усамљеним да га нико
не воли, и да нико не примећује његово постојање,
да је он дакле анонимус сто посто...то је смрт уствари
за човека. И читава тежња човека овде на земљи је у
ствари да буде познат, да га неко позна. И то како да га
позна?! ...слободно, из Љубави. Не због нечега што ће
да плати, него да га неко слободом својом индетификује
да јесте. То је највеће уживање човеку. То је уствари
личност. Тада се човек осећа као личност.“
„Ако ви мрзите брата, или ја мрзим брата, другог
човека, ако га Бог воли, јер то је Бог у ствари, Он
одређује ту, Он нам даје живот. Тад како ћу ја да се
нађем са Њим у истом царству, у истој заједници са
Господом, шта ће тад бити? Тада морам да одбацим и
Господа. Обично то ми и тражимо, уствари, од других
људи. Када ми некога мрзимо, када не волимо, тада
тражимо да и други њега мрзе,не можемо да поднесемо
да га други воле. Тада ми кажемо: Jа и са тобом нећу,
пошто си ти са њим. Дакле, то је нешто што је највећа
препрека за улазак у Царство Божије.“

„Љубав Божија није психолошке природе, као,
Он нас гледа одозго па нас воли, него Он нас воли у
Сину Своме. То је усиновљење, да сви кроз Његовог
Сина будемо синови Његови. Бог је благоизволео да
оно што је створио тако постоји. А усинивљење, то
јединство са Сином Божијим се остварује кроз крштење
Духом Светим и тако се ствара Црква, односно ствара
се Литургијска заједница.“
„Слава Божија се јавља у томе смислу, што ће Господ
доћи и сјединити се с нама и тада ће се показати да
ће и тај слепи гледати, да он више неће бити слеп,
показаће се да ће смртни бити бесмртни. Тај будући
догађај је узрок нашег вечног живота и постојања,
а не прошли. И зато је Литургија икона тог будућег
догађаја.“

REЧ ЕПИСКОПА
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„Човек је мислио да сам, својим силама, може да
оствари победу над смрћу, као што то нажалост сматрају
и с тим у складу се и понашају многи људи кроз читаву
историју, све до данас. Тражећи лек против смрти у
природи, савремени човек злоупотребљава и толико
силује природу да ју је довео скоро до уништења. Тиме
човек уништава и самог себе и противи се вољи Божјој
који жели да целокупна његова творевина вечно живи.

„Оно што је суштинско, што многи не разумеју,
а то је да канони и опште понашање по канонима
није идеално стање Цркве, нити овде, а понајмање у
Царству Божијем. Канони су из нужде настали. Идеално
стање Цркве је љубав, љубав према другоме, то значи
у Цркви се не урећује живот канонима, законима, у
смислу да те неко тера да то радиш, у Цркви је живот,
живот слободе и љубави.“
„Ако желимо са Христом да имамо заједницу не
можемо је остварити мимо Литургије.“

5

ЧУДО

РАЗГОВАРАЛИ СМО

ЧУДО

ХАРМОНИЈА – ВОДА

ЈЕДНОСТАВНОСТ КОМПЛЕКСНИХ
ДЕЛОВА ДУШЕ

СМИСАО - ЉУБАВ
БОГ - ПУТ

Композитор Вељко Кузманчевић

ДОМ - МИР
.ЛУЛА – САЊАРЕЊЕ

Фото:Инстаграм

ЊУЈОРК - НЕКИ ДРУГИ СВЕТ
.ЛАЗАРУС - ЧУДО
ЛЕПОТА - ОСУНЧАН
ПРОПЛАНАК
МЕДИОКРИТЕТ - ЈАВНИ
ЖИВОТ

Фото:Инстаграм

РАЗГОВАРАЛИ СМО

Гостујући у појмовнику „ЧУДА“ открио нам је како
каже „Једноставност комплексих делова душе“
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ВИОЛИНА – ЖЕНА
АВАНТУРА - БИЦИКЛ
БОЛ - ЈАГОДИЦЕ ПРСТА
КРЕАЦИЈА - ТИШИНА
Фото:Инстаграм

ПУТ – МОТОЦИКЛ
РАВНИЦА - ТАМБУРАШИ И
ПЛАВИ ТРАБАНТ
ФИЛОСОФИЈА - ЉУБОДРАГ
СИМОНОВИЋ
НЕБО - ПРЕИСПИТИВАЊЕ

REЧ PARTRIJARHA

В

ељко Kузманчевић је српски композитор, који
каже за себе да увек види ствари другачије.
Слика, фотографише, свира, компонује. Писао
је музику за многе позоришне представе и филмове
као и музику за ТВ серијал ”Великани Српске
Војводине”. Kонцерт „Вечност“ одржан је на крову
шопинг центра Стадион у Београду са симфонијским
оркестром 2018. са којим је имао концерт и на великој
сцени Народног позоришта у Београду. Године 2017.
представељно је његово ауторско дело ”Генезис” у
извођењу симфонијског оркестра такође на великој
сцени Народног позоришта у Београду. Симфонијска
поема ”Лазарус” премијерно је изведена у великој
сали Kоларчеве задужбине 2019. Изводећи своју
ауторску музику са симфонијским оркестром, на сцену
у региону и широм Европе попео се више од 260 пута.

СЦЕНА - ВЕЧНОСТ
БОЈЕ – РАДОСТ
МИЛОСТ - ТАМЈАН
ТИШИНА - СЛОБОДА
Фото:Инстаграм
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се нико не оптерећује, јер се ја не оптерећујем. Често
правимо паузе, које ја сам иницирам, увек донесем
воду и кафу за све, разговарамо, шалимо се и трудим
се да људи буду опуштени.

БЕСКУЋНИКЕ
ВОЛИМ ДА
ФОТОГРАФИШЕМ,
ЈЕР СЕ НА
ЊИХОВИМ
ЛИЦИМА ВИДИ
ЖИВОТ

Јеси ли сурови перфекциониста?
С.Р: Све зависи о којој врсти фотографије је реч
и да ли радим за себе или ме је неко ангажовао. Ако
радим за себе, код комерцијалне фотографије мора да се
обрати пажња на неке детаље. Ја се увек трудим да све
изгледа природније, али се стандарди мењају, па тако
морам и ја да променим начин обраде, али се трудим
да то буду само нијансе. Ако ме је неко ангажовао,
то већ све мора да буде на високом нивоу, јер су то
најчешће фотографије које ће компаније да користе
за рекламу и промоцију свог посла. Уколико мислим
да ће неко од колега да уради боље фотографије од
мене, немам никакав проблем да препоручим некога
чији радови ми се допадају.
На твојим фотографијама су највише заступљени
бескућници и жене. Зашто баш они? Како им
прилазиш и које су њихове реакције када им
кажеш да хоћеш да их фотографишеш?

Фото: Срђан Ранђеловић

после те једне фотографије, често седимо заједно на
клупи или ивичњаку и разговарамо и по неколико
сати. Они се увек обрадују, не због новца, већ што
их је неко приметио и што се према њима понаша
нормално. Много пролазника ме чудно гледа док
седим са бескућницима, али ми то не представља
никакав проблем.

Уметнички фотограф Срђан Ранђеловић
Фото:Срђан Ранђеловић

Новосађанин, православни хришћанин, уметник и песник. За себе каже да га
са називом уметник највише спајају кафа, цигарете и повучен живот. Највише
воли да фотографише жене и бескућнике. Кроз професију фотографа да
упознаје добре и занимљиве људе. Радио је за многе портале и магазине.
Наш гост је уметнички фотограф Срђан Рађеловић.

С.Р: Рекао бих, као нешто треће. Фотографија
је само једна од мојих љубави и најлакши начин да
зарадим новац за живот и даје ми могућност да имам
довољно слободног времена за друге ствари које ме
чине срећним. Такође, кроз фотографију упознајем
веома занимљиве и добре људе. Са називом „уметник“,
највише ме спајају кафа и цигарете, са којима претерујем
и неки самачки и повучен живот.

Фото: Приватна архива

У шта се уздаш приликом фотографисања?
С.Р: Већина фотографа би рекли у добро светло,
али је код мене мало другачије. Мени је јако важно да,
приликом рада са људима, буде позитивна енергија. Да
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Фото: Срђан Ранђеловић
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Kако видиш себе. Kао фотографа који зарађује
за живот, уметника или нешто треће?

Фото: Срђан Ранђеловић

С.Р: Бескућнике волим да фотографишем, јер
се на њиховим лицима види живот. Када видим
некога од њих на улици, ја им приђем, представим
се, напоменем да нисам новинар и понудим им
новац за једну фотографију. Они увек пристану и,

Фото: Срђан Ранђеловић
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Свој рад одлично промовишеш на друштвеним
мрежама. Kолико ти то помаже у послу?

Што се тиче жена, радим само портрете и то су
жене чије црте лица ме одушевљавају. Ја имам тај
израз „неправилне црте лица“, који је, уједно, и највећи
комплимент који нека особа од мене може да добије.
Ја не волим правилности, јер сам живот није правилан
и често кривудамо. Жене су мало строжије када су оне
на фотографијама, јер увек буде „види ово, види оно,
колики ми је нос“ и слично, а не знају да су савршене.
Или, можда и знају, само им је потребно да им неко
неутралан то каже. Поред црта лица, важан ми је и
карактер. Ако неку особу не сматрам добром или ми
се не допада њено понашање, не постоји ништа што
ће ме натерати да је фотографишем.

С.Р: Промовисање на друштвеним мрежама ми много
помаже. Када људи могу да виде ваше фотографије
и свиде им се, аутоматски могу да вас контактирају
и питају за сарадњу. Без обзира што је код мене све
измешано, ипак свако може да нађе нешто и да му се
свиди. Неко ме контактира због спортских фотографија,
неко због портрета, компаније због корпоративних
фотографија и тако даље. Али, бар што се наше земље
тиче, много значи и када вас неко усмено препоручи
неком пријатељу.
Фасциниран си Русијом. Шта је за тебе Русија?

Радиш и спортску фоторафију и фитнес. Шта
те ту инспирише?
С.Р: Код спортске фотографије, инспирише ме
љубав тих људи према спорту. Највише радим са онима
из фитнес света, јер они често раде и као тренери,
па им требају фотографије којима ће приказати свој
успех, своју телесну трансформацију, која је битна у
том послу. И ту сам исто јако строг, да се тако изразим,
са ким прихватам сарадњу, јер је мени, шта год да
радим, увек важно да радим са добрим људима.

Фото: Срђан Ранђеловић

Фото: Срђан Ранђеловић

Мало ко данас зна да га користи, а још мање њих да
развије филм. Доба дигитализације је донело то да
данас свако може да купи фотоапарат и да себе назове
„професионалним фотографом“. Млади највише уче
обраду, тј. Фотошоп, а не уче фотографију, па веома често
видите само да је неко „кликнуо“ и обрадио тај „клик“.
Обрада јесте важна, али она не даје много на вредности.
Бар не онима који знају шта је фотографија. Нека моја
препорука младима је да више уче фотографију, а не
да се утркују коме су родитељи купили скупљу опрему
и да се навикну да и међу фотографима постоји сујета.

доста њих отишло да ради у иностранство. Хвала Богу
да је тако, па сада тражим неке друге идеје, шта бих
могао да урадим.
Kолико је битно познавати и пратити саму
технологију када се човек бави фотографијом?
С.Р: Познавање технологије је јако важно. Дешава
се да у неким условима, морате у потпуности да
промените подешавања апарата и ту ако не познајете
свој фотоапарат, губите време. Некада вас мање од
секунде дели од добре фотографије, јер се тај тренутак
више неће поновити. Праћење технологије је мање
важно, јер је важније само знање о фотографији.
Данас имате опрему која кошта колико и један нов
аутомобил, али вас она не чини фотографом. Нова
технологија је ту више да вам олакша рад, ако већ
имате знање, а не да замени знање.

Шта мислиш о заштити ауторских права и да
ли је данас могуће заштитити свој рад?
С.Р: Ја подржавам заштиту ауторских права.
Све што се неко потрудио да направи, треба да буде
заштићено, без обзира да ли је направљено из хобија
или као професионално занимање. Што се тиче Србије,
ако вам било ко, без вашег одобрења, украде и објави
фотографију, могуће је покренути тужбу. У Београду
постоји адвокат који је специјализован за то питање
и веома лако решава тај проблем.

Да ли се од "јефтиних" апарата и камера на
мобилном телефону може направити квалитетна
уметничка фотографија?

Шта би волео да фотографишеш а ниси?
С.Р: Имао сам жељу да одем у једно Ромско
насеље, где бих живео са становништвом и радио
са њима неколико недеља. Идеја је била да све то
фотографишем и снимим и да објавим као неки
лични пројекат. Пријатељ, који познаје неке од њих,
рекао ми је да то насеље више не изгледа као у филму
"Скупљачи перја", већ да су куће сада модерне, јер је
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С.Р: Може. Лично познајем фотографе који са
свачим могу да направе чудо! Код фотографије је
најважнији онај који је прави, па светло, па објектив
и на последњем месту апарат са којим радите. Апарат
је ту само да забележи оно што ви видите.
Све је више младих људи заинтересовано за
бављење фотографијом. Kолико је времена и
труда потребно да неко постане професионални
фотограф?
С.Р: Да би неко постао професионални фотограф,
по мом мишљењу, ипак је најважнији таленат. После
тога иде воља за учењем, јер као и свака уметност и
фотографија има правила која морају да се поштују.
Фотографија се најбоље учи са аналогним фотоапаратом.

Фото: Срђан Ранђеловић
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Фото: Срђан Ранђеловић

С.Р: За мене је Русија, нешто као бесконачност и
ту не мислим само у географском смислу. Ја обожавам
Чајковског, филмове Андреја Тарковског, музику
Виктора Цоја и разне песнике и писце. Многи ме, из
незнања, називају Русофилом, а да ја то нисам. Нисам
ја крив што Америка нема Јесењина или Бородина
или још много њих који имају позитиван утицај на
мене. Једноставно, Русија ми нуди највише од тога
што мене занима.

Пишеш поезију, где се више проналазиш у
фотографији или писаној речи?

Фото: Срђан Ранђеловић

С.Р: И у једном и у другом. Писање је теже, јер ту
остављам део себе, без обзира да ли ми је инспирација
из личног искуства или из искуства неког мени
блиског. Пишем под псеудонимом, тако ми је некако
лакше. На предлог једног младог пријатеља, који је
и писац и глумац и хуманитарац, једног дана, ако
будем све сабрао и ставио у једну књигу, покушаћу
да фотографијом илуструјем речи.
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ЊЕГОШ - Његош је инспирација, пламени поета,
богонадахнути пророк, мудрац и философ. Он је наш
Пушкин. Отац свих наших великих писаца и пјесника.
Он је орао који је памећу и љепотом наткрилио све
наше долине и тмине.

ЉЕСТВИЦА ЈЕ ПУТ, УСПОН И ВЕЗА.
СВИЈЕСТ ДА БЕЗ МУКЕ НЕЋЕМО
ДОСТИЋИ ЦИЉ.

ДЕТИЊСТВО - Дјетињство је за мене укус савршене
хране из руку мајке, бака, тетака; игра са животињама
и трепет пред тајнственом силом природе.

Епископ Григорије ( Дурић)

СРЕЋА - Срећа је сусрет са људима које волимо.
Гостољубље је срећа. Ипак, за мене је највећа срећа
сретање с Богом у молитвама и богослужењима.
ХРАБРОСТ - Храброст је дар с којим се рађамо
и који морамо његовати, јер га у супротном можемо
изгубити. Бесцјен је то бисер.
КАМЕН - Камен је чистота, узглавље и темељ.
Топлина и тишина која много лијепо прича.
МИСИЈА - Мисија је пут у неизвјесност. Мисионар
би требало много да вјерује, мало да очекује, а опет
да буде незаустављив на свом путу.
МЛАДОСТ - Младост је љепота с којом не знамо
шта да радимо. Младост је, с једне стране, пуна живота,
а с друге неке напетости, која нас понекад просто кида.
Младост је чудесна када је чедна.
ИНАТ - Инат је глупост која понекад може изаћи
и на добро. Само понекад.
21. ВЕК - 21. вијек, као и сваки вијек: патња,
страдање и људска глупост. Ратови и гласови о ратовима,
лажни пророци. Не треба се плашити, ипак.

Фото: Yutube: screenshot

ХЕРЦЕГОВИНА - Херцеговина је за мене
Преображење, тамо се у мени и око мене од почетка све преображавало. То шта данас јесам, добрим
дијелом јесам захваљујући Херцеговини. Херцеговина
је као колијевка у којој дријема дијете: једноставна,
а мирисна и топла.
СВЕТИ САВА - Свети Сава је паметан, а скроман.
Споља је лидер, вођа и реформатор, а у души рањен
љубављу Христовом и нељубављу људском. Чини ми
се да ми као народ само због њега и постојимо.
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ВИНО - Вино је тајна, врхунска тајна. Тајна укуса
и тајна преображавања материје у један гутљај радости,
ако је вино добро.

ДРУШТВО - Друштво нас као ковитлац носи. Ми
се врло често, несвјесно, крећемо у правцу у којем се
креће друштво. Друштву се није лако супротставити,
али је увијек могуће. Важно је то учинити када треба.
РУСИЈА - Русија је велика, широка, моћна.
Супротност у себи, јер све што о њој кажемо похвално или покудно – нећемо погријешити. Узмимо
само људе: толико генијалних људи и, с друге стране,
толико монструма.
БЕОГРАД - Београд је за мене био мјесто гдје сам
се као дјечак из планине сусрео и загрлио са свијетом.
ДИЈАСПОРА - Дијаспора, односно расејање, је
управо простор у коме се нарочито снажно пројављује
човекова потреба за сабрањем и заједницом.

Фото: E. H./Klix.ba

ХЛЕБ - Хљеб је храна и опет сабрање много тога
у залогај који кријепи не само тијело него и душу.
Чудесан је хљеб и зато је стварно имало смисла што
га некад нисмо смјели бацати.
МАЈКА - Мајка је јастук извезен од суза и бриге
на који увијек можемо наслонити главу и одморити
се од свих нељубави у овом свијету.
ПРАГ - Праг је препрека која се мора прећи ако
хоћеш да одеш некуда или да дођеш однекуд.
ВРЕМЕ - Вријеме измиче и истовремено врши
притисак на нас. Није се лако борити с временом. То
најбоље видимо кад имамо обавезе које стижу једна
за другом, а вријеме тече.
ЖИВОТ - Живот је највећи дар и тога морамо
бити свјесни сваког трена.
ЛЕСТВИЦА - Љествица је пут, успон и веза.
Свијест да без муке нећемо достићи циљ.
КЊИГА - Књига је, ако је добра, путоказ, утјеха
и бијег. Без ње би овај свијет био незамислив.
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БРАТ - Брат је снага, храброст, пријатељ, подршка
и сигурност. Брат је истовремено и стрепња, јер ако
изгубиш брата, губиш све набројано у једном трену.
Он је неријетко најближи од свих ближњих, а ближње
није лако вољети.
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НЕМАЧКА - Њемачка је за мене нека средина
између, с једне стране, Херцеговине, Босне и Србије
и остатка свијета, на другој страни. Имам утисак као
да сам код куће, а опет сам у свијету. И ту није ријеч
о сукобу него о загрљају свјетова.
ЧАНЧАРЕВИЋ - Чанчаревић… Једна од оних
небеских птица на земљи.
Фото: @emiljovanov
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Лавра светог Александара Невског ће 2023.
године прославити 310 година од настанка.
Међутим, прошло је само 30 година од отварања
манастира након што су га затвориле совјетске
власти. У којој мери је за то време Лавра успела
да поврати своју духовну улогу у руском народу,
у граду Санкт Петерсбургу, у Русији уопште?
Е.Н - Не спремамо се да прославимо 310. годишњицу
на посебан начин – све је као и обично. Празничну
литургију обавићу у храму Светог кнеза Александара
Невског, који су нам вратили прошле године. Налази
се на другом спрату најстарије камене цркве манастира
– Благовештења Пресвете Богородице. Црква Светог
Александара Невског саграђена 1717-1724. Требало
би, наравно, да служимо престони празник у доњој
Благовештенској цркви, али тамо је још увек музеј.
Стога ћемо служити на врху.

ДУХОВНОСТ СЕ НЕ ИЗРАЖАВА У
СПОЉНОМ ПОНАШАЊУ

2024.године долази већи датум, приметан већ на
нивоу града: 300 година од преноса моштију Светог
кнеза Александара Невског из града Владимира у
Санкт Петерсбург. Верујем да је ово значајан догађај
не само за Невски манастир, већ и за Санкт Петерсбург,
и за целу Русију. Цар Петар Велики – ове године,
иначе, славимо његов 350. рођендан – основао је нову
престоницу Руског царства и у њен темељ поставио
велику светињу, мошти светог кнеза Александара
Невског, који је омогућио нашој држави шансу да
постоји. Без Александара Невског, без Петра и његових
наследника, не би било Русије коју познајемо.

Епископ Назарије настоjaтељ велике Лавре светог
Александара Невског
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Стога је 310 година за манастир само још један
такав датум, који ће се обележавати уобичајеним
редоследом у црквеном плану. Спремаћемо се за 2024.
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Светотројицка Лавра Св. Александра Невског је православни мушки манастир у центру Санкт
Петерсбурга, први и највећи манастир у граду. Основао га је цар Петар Први (1672-1725) 1713.
године. 1724. године, по Петровом наређењу, из града Владимира су овде пренете мошти
небеског заштитника манастира, светог благоверног кнеза Александра Невског. Године
1797. указом цара Павла Првог (1754-1801) манастир је добио статус Лавре. Сада је то друга,
после Тројице-Сергијеве, Лавра у земљи. Манастир Александра Невског је замишљен као
духовни центар престонице. Одавде су долазиле многе угледне личности Цркве и мисионари.
У 18. и 19. веку Лавра је била седиште митрополита и место честих ходочашћа царске
породице. Архитектонски комплекс обухвата неколико познатих некропола, где су сахрањене
многе истакнуте личности 18.и 19. века: П.И. Чајковски, А.В. Суворов, Ф.М. Достојевски,
М.В. Ломоносов и други. 1933. године манастир је затворен (до 1996. године); на његовој
територији су се налазиле разне радионице, градска станица за трансфузију крви, аероклуб,
спортско друштво Спартак, складиште поврћа... Мошти Светог Александра Невског, као и
све вредности, одузете су. Тек 1989. године ова светиња је враћена манастиру. Оживљавање
монашког живота у Лаври почело је 1997. године, доласком новог настоjaтеља, архимандрита
Господина Назарија (Лаврињенка) (рођен 1952.), данас Епископа кронштатског, викарија
Санктпетербуршке епархије Moсковсе патриаршиje. Лавра обухвата 8 храмова, 4 гробља и
гробницу чланова царске породице и угледних племића, 2 скита. Овде су и радионица накита,
иконописа и рестаурације, графике, порцелана,кроjачница. Постоји ходочасничка служба,
библиотека, црквено-археолошки музеј и издавачка кућа Невскаја Лавра.

међуциљеве. За скоро 30 година Лавра је повратила свој
значај, можда не у оној мери као раније, – али због тога
још имамо простор за развијање. У инаугурационом
говору наш губернатор је рекао да је Лавра духовно
срце Санкт Петерсбурга. Ове речи главног човека у
граду су за нас важне. Нажалост, ово је срце са срчаним
ударима, треба их лечити и предстоји још много посла.

Чини ми се да ако је Лавра годинама напредовала
у нечему, онда нема потребе за заустављањем и
смиривањем. Немогуће је дефинитивно рећи да
је манастир напредовао или није напредовао – он
напредује сада. То је тачно. Што се тиче обнављања
његове историјској улоге, она више неће бити сто посто
иста. Били су сасвим други услови, било је других
односа између Цркве и државе, када је монарх заправо
био поглавар Цркве. Постојање Лавре у потпуности се
поклапа са тзв. синодалним периодом (1721—1917). у
историји Руске Православне Цркве, а ктитор Синода је
основао и наш манастир. Стога је историја манастира
била посебна.
Ми не тежимо да оживимо све предреволуционарне
традиције. Сада су потпуно други услови, сасвим
друга држава, град, ми смо другачији. Стога, тежити
обнављању свега што је било – нема смисла. И не
мислим да је Лавра дошла до своје пуноће. Не може се
рећи: то је све, достигли смо тај ниво утицаја на град и
државу да нема куда даље. Могуће је поставити само

Фото: Приватна архива

Лавра је сада духовни и културни центар
Санкт Петерсбурга. Овде се одржавају концерти,
и многе културне и едукативне манифестације.
Можете ли нам рећи мало више на тему културног
утицаја Лавре у савременом руском друштву?
Колико су за вас појмови духовности и културе
уопште повезани?
Е.Н - Духовност се односи на унутрашњи свет
човека, то је узајамни однос човека са Богом. Култура
је мање широк појам, више везан за материјално. На
пример, ако неко зна добро да пева, игра у позоришту,
не може се рећи да је духовна личност. Може бити
културно талентован, али потпуно бездухован. Наравно,
најбоље је када се висока култура и таленат који је дао
Бог човеку, споје са духовношћу.
Духовни људи које познајемо – на пример, неки
старци – нису знали ни да пишу. Али они су били
високог духа, они су привлачили људе, који су од
њих примали таква зрнца мудрости, посебно на путу
спасења, које ниједан учени професор или академик
није могао дати. Као пример се може навести Оптинска
пустиња, где су велики писци одлазили да би осетили
духовност у правом смислу те речи.
Духовност се не изражава у спољашњем понашању,
за разлику од културе. Иако високо духовна особа
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никада неће увредити висококултурну особу у његовом
присуству. Чак и ако не познаје никаква правила етике,
неће се понашати пркосно, неће никога увредити и
понашаће се скромно. Духовност и култура могу да се
преплићу, али су то готово различите ствари.

проблем им је да иду право у цркву. И ако у почетку
дођу и одрже изложбу у духовно-образовном центру,
и боље нас упознају, онда ће постепено долазити и у
храм. Можда никада не би ушли, јер су мислили да
то није за њих. Али испоставило се – храм је за све.

У савременом друштву, чини ми се, елементи
духовности, у овој или оној мери, су у сваком манастиру,
па и у нашем. Али, с друге стране, разумемо да је
Лавра почела да оживљава у апсолутно бездуховним,
неморалним и атеистичким годинама, па је културна
компонента данас у Лаври од великог значаја, више
него што је била. Раније је скоро цела Русија била нека
врста црквеног друштва, а данашњи манастири су
отворени за све, чак и за људе који не знају ни основе.
Стога је културна улога манастира донекле порасла,
али то не би требало да замагљује духовну улогу – то
је опасно за манастир. Чини ми се да је данас кроз
културу могуће доћи до вишег духовног стања. Међутим,
ако бар један или два од сто људи ово постигну, биће
велики успех. Дакле, значај духовности никада није
нестао, а култура у нерелигиозном друштву, чак и
атеистичком и непријатељски расположеном према
Цркви, може одиграти своју позитивну улогу као
водиља ка Христу.

У Лаври већ постоји збирка слика. Мислим да
ћемо у нашем изложбеном салону приказати више
од једне изложбе, радова који се постепено гомилају.
Шишкин и Ајвазовски можда не постоје, али постоје
дивне слике које нам се поклањају након изложби
или нам завештавају уметници који су преминули. Не
купујемо скоро ништа. Могу рећи да неко од братије
Лавре у својим келијама има оригинале задивљујућих
слика. Да, то нису таква ремек-дела као у Ермитажу,
али и у њима се види људска рука и срце, љубав према
ономе што је уметник приказао. Мислим да смо већ
прикупили довољно слика за добру галерију, али
увек има места за добре слике. Зато, ако нам неко са
љубављу поклони своја дела, онда ћемо прихватити.

ЧУДО
програми, међурегионалне и међународне конференције,
међународни омладински едукативни камп, Лаврски
курсеви за изучавање црквенословенског језика,
Лаврски курсеви црквеног читања, фестивал патриотске
омладине - такмичење „Синови Русије“, хуманитарна
помоћ становницима Доњецке и Луганске области
Украјине, као и украјинским избеглицама. Чланови
братства добротворно деле десетине хиљада књига:
молитвенике, Нови завет, духовну литературу,
историјске књиге и брошуре и слично.
Од 2013. при Лаври делује Омладински клуб,
који има за циљ да нецрквену децу приближи
православљу, уједини младе парохијане у стицању
правих вредности, духовне вере и животног
ослонца. Шта мислите о успеху клуба?

На празник Свете Тројице

Е.Н - Тачније, братство светог Александара Невског
је прво настало као покрет лаика. Тек касније су неки од
браће увидели потенцијал у овом спонтаном покрету.
Када су људи 1917-1918 похрлили у одбрану Лавре,
када је погинуо свештеномученик Петар Скипетров,
који је страдао бранећи светиње Лавре, тада су братија
увидела корисност овог покрета, укључила се и у
великој мери га предводила. У почетку је то био такав
импулс да се чувају светиње, а онда, када је Лавра
почела да се затвара, када је постало немогуће отворено
одржавати службе и постригавати у монашки чин,
тада је делатност Братства добила нешто другачији,
дубљи смисао. Стога, када је средином 30-их Братство
било сатрвено, сећање на њега је сачувано. Братство
светог Александара Невског је одиграло веома важну
улогу у историји Цркве и када се 2008. године појавила
идеја да се обнови, ја сам се одазвао и изабран сам за
председника Управног одбора. Видим велику корист
у Братству.

Е.Н - Жалио сам што је збирка слика која је била
у Лаври пре револуције, потонула у заборав. Знамо
само нека имена слика и имена уметника који су на
њој били представљени: то су биле слике Ајвазовског,
Шишкина, Рјепина и других. Можеш, наравно, да седиш
и плачеш због онога што не можеш да вратиш, али
мислим да је боље нешто урадити. Данас се у руској
култури мало ко може упоредити са овим светилима
сликарства. Ово је такође допринос револуције. Све
ове покрете који су настали од Маљевичевог „Црног
квадрата“, свакојаких кубизама и футуризама, не
сматрам уметношћу. Ја сам ретроградан по овом
питању. Оно што се преломило у душама и главама
људи, испољили су на својим платнима. Можда су за
то талентовани, јер су успели да на својим такозваним
сликама искажу пустош у душама и главама људи после
револуције. Али не више. Једини таленат овде је што
су свој унутрашњи свет пренели на платна и кипове.
Није узалуд у Лаври створен духовно-образовни
центар, укључујући и малу галерију. Прво, то је
прилика да неки људи изложе своје слике. Уосталом,
имамо уметнике који имају 80-90 година, а њихове
слике скоро нико није видео. И имају тако вредна
дела која вреди показати друштву. Осим тога, људи
совјетске културе се плаше црквеног живота и
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Да ли је братство светог Александара Невског
заиста настало као удружење мирјана и клира
Лавре с циљем уједињења верног народа и
спречавања затварања Лавре? Братство је херојски
наставило своју службу током доба атеистичког
прогона Цркве, од 1918. до њеног гашења 1932.
године, а обновљено је 2010. Можете ли нам рећи
о савременом деловању Братства?
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У једном од ваших интервјуа смо прочитали
да сањате о јавној библиотеци и збирци слика
које ће бити изложене у манастирском музеју.
Да ли сте успели да спроведете нешто од овога?

Наравно, задаци су се на много начина променили.
Сада су више усмерени на обнову и развој, на образовномисионарско деловање, оживљавање светиња, рад
са младима. Ново време – нови изазови. Братство се
активно укључује у обнову манастира. Значајан пројекат
је "Сојкинска светиња" – рестаурација камене историјске
цркве Св. Николаја Чудотворца у некадашњем селу
Сојкино и стварање новог скита Лавре на територији
која се налази поред Сојкинске светиње.
Између осталих пројеката: духовно-образовни

Е.Н - Имамо браћу која се баве омладинским
покретом и ја топло подржавам овај подухват. Челници
омладинске екипе Лавре понекад дођу код мене, али
могу само да изразим своју визију. Ако такви покрети
постоје, онда постоји захтев, онда је то неопходно. Наш
се, иначе, зове ЛОУ – Лаврско омладинско удружење.
Чини ми се да људи око којих се окупљају млади треба
да им буду блиски по годинама и да разумеју шта младе
интересује. Црквена омладина не би требало да има
форму вођа попут универзитетских професора који
држе предавања. Треба да живе заједно са омладином,
њиховим потребама, али духовно треба да буду нешто

Братство Лавре

више, јер људи увек теже нечему вишем. Нико не
жели да буде низак. Омладинске вође треба да буду
морални и духовни водич за младе.
И наравно, не треба се закачити некаквим
морализовањима, поукама – једноставно треба
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Убрзо након оснивања, манастир светог
Александара Невског постепено је постао не само
духовни, већ и научни центар нове престонице.
Како се данас развија рад Лавре у научном правцу?
Како повезујете религију и науку?
Е.Н - На самом почетку у Лаври, наравно, значајно
место је заузимало учено монаштво. Неки од браће
су чак били и академици. Али, чини ми се да се данас
појмови „религија” и „наука” мало разилазе, иако има
додирних тачака. Теологија је такође наука, али наука
не о материјалном, већ о духовном, о ономе што се не
може измерити, додирнути, погледати кроз микроскоп
и тако даље. О томе је још средином 18. века говорио
наш велики научник Михаил Ломоносов.
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Али, ипак, и ово је наука, можда ближа психологији
или психоанализи – ако анализирамо неке феномене
религиозне свести.
Али немогуће је измерити деловање религије.
То је веза човека са Богом. Овде можете само некако
проценити резултат тога. Ако човек живи са Богом,
ако следи Његове заповести, онда се његово деловање
у земаљском животу може некако оценити, бар овом
науком. Религија и наука не противрече једна другој, не
могу противречити једна другој, јер се баве различитим
областима људског живота. Не можете их ставити у
опозицију једно са другим, али не можете их и мешати.
Могу дати пример. Религиозан сам од детињства,
али сам, наравно, као и свака особа, имао неке сумње.
Бавећи се генетиком и селекцијом, погледао сам у
електронски микроскоп и видео ћелију. Тада сам
схватио да ово није могло настати само од себе, у свему
је прст Створитеља. Тако сам кроз науку добио коначну
визију своје вере. Наука може играти посебну улогу, а
посебно за радознали и трагајући ум – међутим, улогу
и позитивну и негативну. Много зависи од жеље особе
да пронађе нешто, или Некога.
Лавра је градски манастир и без образовне базе
братије биће тешко одговорити многим људима који
овде долазе. Дакле, сви наши монаси имају дипломе
о завршеној Богословији и академији. А неки имају
дипломе и из светских наука. Али наш посао је и даље
да се молимо, а не да унапређујемо науку. Богословље
и теологију развијају они који раде на Богословској
академији (која се налази поред нас) или се специјализују
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Успех нашег омладинског клуба је, по мом мишљењу,
што привлачи нове људе. То значи да данашња
омладина има интересовање за Цркву, постоји жеља
да свој живот испуни неким смислом, а не само да
живи и конзумира.

Данас је број братије око 60 људи. Истовремено,
у братији је номинално регистровано око 10 људи,
који врше послушања у епархијским установама и
на парохијама.

У време револуције 1917. број браће је био 113
људи. Колико их је данас? Реците нам, молим вас,
колико људи сада долази у манастир који желе
да се замонаше и колико од њих то успе?

Много је оних који желе да уђу у манастир, али мало
их остаје. Могу рећи да ако остане 2 од 50 људи, онда
је ово већ добар резултат. Да су сви били примљени,
онда би нас било преко 500 људи. Али, прво, људи не
долазе по оно што ми можемо да им дамо. А они који
долазе по оно што желе, не добијају то овде. Зашто?
Јер неки људи долазе да пронађу тишину, а на Невском
проспекту ју је готово немогуће наћи. Дакле, строга
селекција се спроводи не административно, већ од
стране самих људи. Они који желе самоћу и тишину
не остају овде дуго. Такође подстичем људе, ако траже
нешто друго, да то нађу негде другде.

Е.Н - Лавра није била предвиђена за велики број
братије. У најбољим годинама овде је било око 300
људи. Али Лавра никада није била место где се, као на
Валааму и другим манастирима, тежило квантитету,
јер је било земље за обрађивање и требало је не само
молити се, већ и радити. Лавра је имала другу сврху.
Добро је што се жеља цара Петра Великог није остварила,
па да постане инвалидски дом за пострадале војнике.
Лавра је постала нека врста ковачнице за епископе,
јер су овде у престоницу позивани најбољи монаси
из целе Русије. Многи од њих – само пре револуције
више од 40 – напустили су зидине Лавре као епископи.
Ови монаси су или већ били школовани или су се
школовали у нашим богословским школама. Многи
су се показали радом у синодалним установама, а
након тога су постали кандидати за епископе. С друге
стране, била је присутна и висока духовна компонента
Лавре, иако је број подвижника био мали. Био је то
град, другачијих услова, али су ипак ту били и славни
старци.

Лаврско омладинско удружење

живети заједно са омладином, на начин што води
путем спасења. Ако је група створена ради забаве, онда
таква група није потребна. Само оно што заиста води
вишем моралу – онда се то може назвати православним
омладинским покретом. Омладинска екипа Лавре се
окупља недељом, у групама чита Јеванђеље, учествује
у богослужењима. Постоје добре иницијативе када
момци помажу добротворним организацијама да
хране бескућнике и подржавају их. Чисте територију
Лавре и скитова. Постоји едукативни филмски клуб.

на световним универзитетима. Некада су богословске
школе биле у саставу Лавре, овде су настале, а сада
идемо паралелним путевима, али ка једном истом,
надам се, циљу – спасењу.

Кроз које догађаје, околности, Ви, као настоjaтељ Лавре, осећате небеско покровитељство
светог благоверног великог кнеза Александра
Невског? Ко вам је још од светих Лавре посебно
близак?
Е.Н - Помоћ Светог кнеза Александра Невског,
нашег главног небеског покровитеља, видљива је и
у томе што се годинама, када се суочимо са наизглед
непремостивим препрекама, све решава.
Од лаврских светих посебно ми је близак свети
Серафим Вирицки. Зато што је живео сасвим недавно, и

Пренос моштију Светог Александра Невског
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упознао сам људе који су га познавали, комуницирали
са њим. Испоставило се да је најближи онај који је
живео мало пре мене... И његов живот је помало
сличан мом. Ја сам се пре пострига бавио науком, а
он је био трговац. Рекли бисте – различите области –
али ипак смо обоје били привучени Цркви, па чак и
отприлике у истом узрасту смо се замонашили. Можда
ми је близак и због овога.

Е.Н - Људи чија сте имена навели одувек су
привлачили Србе у Лавру. Чак је и српски краљ Петар
посетио манастир пре револуције и мислим да ту
чињеницу унесем у неке историјске есеје. Нажалост,
данашња Србија је доживела стање верског живота
сличну нашем – наравно, мало лакше него у СССР-у.
Стога ми се чини да данашњи Срби овде имају шта
да уче и гледају.

Како данас, у времену великих геополитичких
комешања, гледате на чувене речи Светог
Александра Невског да „Бог није у сили него у
правди“?

Имамо веома добре односе са Србима. Можда
ћемо чак и једну од цркава посветити неком српском
светитељу – имамо велики број српских икона. У
Феодоровској цркви Лавре налази се икона Богородице
Млекопитатељница, која је веома поштована код
Срба, налази се икона Свете Ангелине Српске са
честицом моштију, Светог Саве Српског. Спремамо
се да примимо још две иконе недавно прослављених
српских светитеља.

Цареви Петар Велики и Павле Први играли
су важну улогу у историји манастира. Познато је
о двострукости Петара Великог, чији је европски
поглед на свет комбинован са православним
основама примљеним у детињству. И цар Павле
је носио круну Великог мајстора Малтешког реда
св. Јована Јерусалимског... Да ли је Лавра (и Ви
лично) формирала посебан однос према овим
личностима?
Е.Н - Цар Петар Велики је веома необична,
двосмислена личност. Не могу подржати мишљење
да је он био некакав рушилац темеља, „ђаво у телу“.
Не, не слажем се. Постоје сведочанства о његовом
побожном односу према Руској православној цркви,
његовом личном учешћу у богослужењима. Да,
његова необуздана жеља да уведе Русију у тадашње
европске токове је актуелна у наше време. И ми смо
тежили да одемо тамо пре десет година, али шта сада?
Можемо рећи да страст Петра Великог у том погледу
није умрла. Али његова лична побожност, са свим
његовим грешним делима и животним перипетијама,
несумњива је. А како другачије да се односимо према
оном по чијем је указу настала наша Лавра? Знате ли,
на пример, да када су га дворски великодостојници
посебно нервирали, долазио је у Лавру да би се осамио
и молио? За то му је игуман манастира уступао своју
келију. Овде се чувао чак и кревет Петра Великог. Ове на
изглед ситнице карактеришу личност која је, иако
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Волео бих да дође више обичних Срба и сазна како
је Лавра повезана са Србијом. Могу открити малу
тајну. Већ око 90 одсто је готов и водич кроз српске
манастире и главне светиње Србије, каквог, иначе,
ни у самој Србији нема. Ово је општи српски водич,
не ограничавајући се на одређену епархију. Такав
приручник је историја српских светиња широм света.

Помен у цркви Благовештења на гробу Милорадовића

Александро-Невску лавру у 20. веку прославило
је мноштво стрељаних новомученика. У манастиру
настала је експозиција посвећена њима. У главном
храму манастира – Саборном храму Свете Тројице
– налазе се иконе свих светих прослављених
новомученика Лавре. Колико је новомученика
Лавре до данас канонизовано?

је стајала на челу великих промена, добила исконско
православно васпитање. Вероватно су га раздвојиле
противречности: знао је да се темељи и традиције
морају чувати, али га је потреба за променом вукла у
другом правцу. Дакле, Петар није само контроверзна
личност, већ и дубоко трагична.
Живот цара Павла Првог углавном је врло мало
проучаван. Нажалост, зато што су његову кратку
владавину карактерисале разне позитивне промене.
Чини ми се да када би владао 20-30 година, онда
би Русија могла брзо да постане једна од првих
држава и било би много такозваних демократских
трансформација које се могу наћи у неким неоствареним
манифестима. Цар Павле је био тај који је увидео
заслуге Невског манастира и указом легитимисао
његов статус, доделивши му титулу Лавре. Прво, био
је духовни центар престонице, а друго, до тада су из
нашег манастира већ изашле многе познате црквене
личности, државници и научници. Дакле, овај статус
није настао од нуле. Управо тако је оценио делатност
Лавре. Одајемо почаст овим царевима. Имамо и
њихове портрете.
Поред познатих Руса, у Лаври почивају и
познати Срби као што су гроф Сава Владиславић,
Патријарх Василије Јовановић-Бркић, владика
Василије Петровић Његош, генерал Михаило
Милорадовић. Сем што су у Лаври похрањени
земни остаци познатих Срба, шта још везује
Србе за Лавру?

Е.Н - Не желим да наводим конкретну цифру, јер
су истраживања у току и могу се временом појавити
нова имена. Чак смо желели да освештамо једну од
обновљених цркава у част Сабора Лаврских светих,
али још нисмо добили одобрење Патријаршије.
Ипак, храм ће бити посвећен Сабору Новомученика и
Исповедника Руске Цркве, који, наравно, укључује и
светих Невског манастира. У Лаври су данас две нове
иконе: икона лаврских светих и икона светих који су
се прославили у братству Александра Невског. На
последњој је чак остављено место за додавање оних о
којима ће се појавити подаци или новопрослављених
светих који су се подвизавали у братству.
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Е.Н - Ове речи се потврђују сваки дан. Али да
бисмо видели резултат и потврдили истинитост ових
речи, морамо мало сачекати. Замислите само, рат траје
и траје, сукоби који припадају области моћи, је’л?
Неко добија, неко губи и тако даље. Ово је моћ. Али
на крају је јасно да снага за снагу – она не даје ништа,
осим нових смрти, нових преокрета, нових пораза
или победа – али не и духовне победе. И стога, само
као резултат одређених догађаја на крају видите да
истина побеђује. Али треба разликовати људску истину
од истине божанске. Људи са обе стране барикада
имају своју истину за свакога. Али божанска истина
мора да победи.
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у обзир и увек треба да запамтите да имате посла са
различитим људима. Морате имати приступ сваком од
њих. Није случајно да реч братија у манастиру потиче
од речи – брат, братство. А игуман или настоjaтељ
треба да буде не само брат, него и отац и пријатељ
онима који живе у манастиру, иначе ти неће веровати.
Зато, на пример, не исповедам братију и уздржавам се
мишљења. Свестан сам своје духовне несавршености и
зато могу несвесно да искористим оно што сам чуо од
брата, а то ће одмах поткопати поверење и уништити
наше монашко братство.
Да ли је могуће и како у себи спојити моћ
монаха (у суштини ратника) и свеопраштајућу
љубав?
Е.Н - Мислим да свеопраштајућа љубав не
постоји, јер је чак и љубав Божија свеобухватна, али
не и свеопраштајућа. Немогуће је све опростити, мора
постојати нека казна за то што је човек погрешио јер
иначе неће ништа научити, неће исправити свој пут
и свој живот. Господ нас воли и дозвољава да будемо
кажњени управо из љубави, да се покајемо. Уосталом,
покајање није само када је човек затражио опроштај
од Оца, проплакао и отишао да живи како је живео.
Покајање или "метаноја" са грчког се преводи као
"промена ума". Мора се променити ум, однос према
учињеном греху. И често, да би се то десило, човеку
је потребан опипљив ударац. Па човек, као творевина
Божија, у принципу не може да има свеопраштајућу
љубав, он је у томе ограничен. Имамо заповест да
волимо ближњег, али нема потребе да лажемо себе
и Господу да смо у стању да све опростимо и све
покријемо љубављу. Не можемо. Неопходно је тежити
да не пожелиш зло ближњему, чак и ако не можеш да
опростиш његов поступак. Али овде је реч о већини
људи, а не о изабраницима.

Вероватно, у овој или оној мери, руководство
таквог великог манастира подразумева деловање
чуда Божијег, које јача вашу снагу. Шта бисте, као
отац манастира, саветовали нашим читаоцима,
очевима породица, шефовима, људима који су
преузели одговорност за друге људе?
Е.Н - Руководство је веома тежак посао, посебно
у манастиру. Постоји много фактора које треба узети

У братској трпезарији Лавре
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људима? Да
зарадите много новца или да спасете
нечији живот? Циљ је важан. Циљ хришћанина је да
постигне спасење. Образовање може бити један од
инструмената, али се мора користити имајући на уму
оно главно. У данашњем свету понекад у Цркву долазе
високообразовани људи који очекују да се сретну не
мање него академици. Да, човек који добија духовно
образовање мора да буде ерудита, односно да зна бар
понешто о свему. Ипак, немојте се стидети да признате
да сте у нечему неспособни. Верник, пре свега, треба
да да управо црквену или теолошку визију о датом
питању, да прокоментарише проблем са становишта
Светих Отаца или Светог Писма. Нема потребе да
маштате и улазите у области других наука ако сте у
њима неспособни.
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СВИ СМО ЗАИСТА ПОВЕЗАНИ, А ЗА
БОГА СМО СВИ ЈЕДНАКИ
Писац Дмитриј Орехов

Шта Вас у Вашем великом труду уз Божију
помоћ непрестано радује, надахњује? Да ли имате
лични начин да будете срећни?
Радионица за ишивење одежди

Важно питање за многе читаоце је како
превазићи страст?
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Е.Н - Пре него што подлегнете страсти, морате да
замислите њене последице. И веома су тужне. Страст
тежи да се укорени и расте, а ако је не извучете на
време, онда ћете себи наштетити много више него на
самом почетку. Морате на време да схватите да страст
покушава да вас овлада, и одмах је извуците из ума
и срца. Рана ће и даље остати, али ће бити мања него
што би могла бити. Не постоји лек за све страсти.
Сваки од њих карактерише анти-страст – супротно
у смислу утицаја на осећање особе. Неопходно их је
користити у борби против страсти, али је немогуће
дати један општи рецепт.
Мора се, наравно, молити и тражити помоћ од
Бога у искорењивању страсти, не ослањајући се само
на сопствене снаге. Јер без Бога човек не може да
издржи у овој борби, само Он може да нам помогне у
суочавању са својом грешном природом, да нас научи
да волимо, праштамо, да се не љутимо, да се радујемо
и благодаримо, и да не клонемо духом и жалимо се на
живот. У прецењивању сопствене снаге лежи замка
коју страсти увек користе.
Морали сте много и дуго да учите у животу.
Мислите ли да ће нам свака вештина и знање
које смо стекли бити од користи у будућности?
Како хришћанин треба да приступи питању свог
образовања?
Е.Н - Већ смо рекли да културан човек неће нужно
бити духован. Исто важи и за образоване. Образовање
је, наравно, неопходно, али је важно увек запамтити
зашто га добијате. Бити ерудита или користити

22

Е.Н - Не могу сада да кажем да имам савршену
срећу, јер још нисам испунио све што ми је Господ
поверио. Али ја сам срећан када видим резултате свог
труда, на пример, у Коњевском манастиру Рођења
Пресвете Богородице или, овде, у Лаври. У Коњевцу
сам се бавио рехабилитацијом наркомана. Сада, 30
година касније, када људи којима сам помагао долазе
са захвалношћу са својом децом, па чак и унуцима,
постоји елемент среће у овоме. Радујем се и када
помогнем човеку да пронађе себе, па макар морао да
га пошаљем из манастира да иде другим путем. Ово
је један од најсрећнијих тренутака мог живота као
администратора – дати човеку шансу да се оствари
боље него што би могао у Лаври. Када он то схвати и
захвали ми, срећан сам.
За крај нашег разговора, шта би била Ваша
поука?
Е.Н - За сваки народ је најважније да поштује
своје претке, своју историју и своју веру, а не да буде
„Ивани који не памте сродство“ (позната руска изрека).
Поносимо се, али се не предајмо гордости. Запамтимо
да нам припадност Словенима не даје аутоматски
пролаз у Царство Небеско. Сви морамо да радимо за
Господа да бисмо га постигли. Сваки човек данас мора
да живи познавајући Бога, да Га воли, и овај пут ће
водити спасењу. Позивам све да посете АлександроНевску лавру, наше светиње, да сазнају више о
везама између руског и српског народа. У садашњој
ситуацији, када непријатељ људског рода не спава, а
многе непријатељске силе настоје да раздвоје људе,
православни народ мора да се уједини пред новим
изазовима које нам свет поставља

Дмитриј Орехов је популарни руски писац, новинар, драматург, сценариста
анимираних филмова, аутор књига у више милионском тиражу. Његови
најипознатија дела су дистопијска парабола "Ждралови", роман "Буда из Бенареса"
и књига о старцима "Oстрво: истинита прича". У Србији су, поред "Острва...",
објављене и његове књиге "Руски светитељи и подвижници двадесетог века" и
"Подвиг царске породице".
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Дмитрије, Ви сте потомак великог руског
путника Николаја Николајевича Миклухо Маклаја, који је открио свету народе Југоистока
Азије, Аустралије и Океаније...

исто време, сећам се невероватне инспирације. Било
је веома чудно. Тада сам се први пут у животу суочио
са чињеницом да смрт може бити радост. Као да ни
смрћу није изгубио способност да помаже другима.
Једном ми је рекао: „Није страшно умрети, установио
сам то, да тако кажем, експериментално". Он је заиста
доживео клиничку смрт и видео ходник којим душа лети
ка светлости. Његова смрт 2001. била је нова лекција
за мене – лекција да смрти заиста нема! Сећам се како
је за време опела у московској цркви Светог Николе
у Кузњецкој Слободи свештеник рекао: „Погледајте
овог човека у ковчегу, он има лик светитеља“.

Д.О: Извините, прекинућу вас. Нисам потомак
овог знаменитог путника. Директни потомци Николаја
Николајевича Миклукхо - Маклаја живе у Аустралији.
Што се тиче наше породице, водимо порекло од
његовог старијег брата Сергеја Николајевича. Био је
мировни судија и поседовао је имање у граду Малин
код Кијева. Он је мој чукундеда. Његова супруга Ана
Петровна, моја чукунбака, која је потицала из старе
племићке породице Маслових, била је књижевница.

Отац сте петоро деце. Да ли у вашој породици
постоји веза између генерација, нешто што се
преноси с генерације на генерацију, што сте
добили од родитеља и пренећете на своју децу?

Како је бити потомак познатих предака?
Д.О: То је велика срећа. Ово омогућава да се
осврнемо на њих и да будемо мање сујетни. Иако ово
друго није увек могуће.
Да ли сте одувек знали да ћете постати писац?
Д.О: Чини ми се да сам од своје шесте године сањао
о томе... Али, наравно, нисам могао унапред да знам
да ће ми се снови из детињства остварити.
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Када сте крштени и да ли сте увек били
религиозни? У ком узрасту сте осетили унутрашњу
живу везу са Господом?
Д.О: Крштен сам у раном детињству у Украјини, у
месту Малин (сада је то Житомирска област). У совјетско
време долазили смо тамо због успомене на наше
претке. Мој деда, Андреј Дмитријевич Миклухо-Маклај,
професор на Лењинградском државном универзитету,
био је пријатељ са децом коњушара који је одмах
после револуције у својој кући дао уточиште породици
бескућника ... Чињеница је да су током револуције мој
прадеда Дмитриј Сергејевич и моја прабака Серафима
Михајловна, последњи власници породичног имања,
скоро погинули. Били су принуђени да се крију од
разних насилника и били су веома сиромашни. Сам
коњушар је био сиромашан, а време опасно, али се
није плашио да одведе к себи целу породицу бивших
племића. Зими су мој деда и његова браћа имали
само по један пар филцаних чизама за све, и било им
је веома тешко, али су се сви веома спријатељили са
децом овог гостољубивог човека...
А средином седамдесетих у Малину је био овакав
случај. Тинејџери су ноћу ишли да напасаjу коње, а
онда је неко у ватру ставио патрону заосталу из времена
Другог светског рата. Од четрнаесторо деце, само једно
је било некрштено. Само то дете се и повредило... О
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Фото: Приватна архива

овоме се много причало, овај инцидент је оставио
снажан утисак на све. Убрзо су сви становници Малина
почели да крштавају своју децу, иако је време још увек
било потпуно атеистичко. И ја сам подпао под тај
талас. Имао сам две године, а крштен сам у кући чика
Броника, сина тог коњушара. Свештеника је у кућу
позвала прабаба. Потицала је из немачке лутеранске
породице, али је увек симпатисала православље. А
мој главни водич у свет Цркве био је њен брат, мој
прастриц, академик Борис Викторович Раушенбах,
познати историчар уметности и творац система
управљања на првом свемирском броду, човек који
је лансирао Гагарина у свемир и фотографисао другу
страну Месеца. Упркос својим немачким коренима,
био је прави словенофил и „навијач Цркве“, како је
себе називао.
Академик Раушенбах је много утицао на вас?
Д.О: Да, дугујем му много. Први пут ме је Борис
Викторович довео у Тројице-Сергијеву лавру 1983.
године. Имао сам тада десет година и доживео сам
прави шок. Усадио ми је те мисли о којима сам целог
живота размишљао, научио ме да волим средњи век,
предложио филозофе које треба читати. Генерално,
у животу сам срео много познатих људи, али његов
утицаj нико није помрачио ... Сећам се његове сахране,
био је то веома тежак дан за мене, а у исто време ... у

Д.О: Веза између генерација је нешто попут сидреног
ланца који не дозвољава да ваш чамац бесмислено
јури по таласима. На крају крајева, ако нема јасних
породичних оријентира, чак и мали таласи су опасни.
Имам срећу да наша породица све ово има, а неке
породичне приче се преносе са колена на колено већ
неколико векова. Мој прадеда Дмитриј Сергејевич
Миклухо - Маклај, радник Географског друштва,
умро је од глади 1942. у опкољеном Лењинграду. Пре
смрти, он је утрнулом руком уписао низ породичних
предања у свој дневник. Надам се да ће и моја деца
једног дана све ово ценити.
Рођени сте 1973. Ово је „генерација 90-их“,
како је зову у Русији. Нешто слично се десило и
у Србији. Али у Русији се ова генерација понекад
назива и „изгубљена“. Совјетско детињство,
тинејџери током „перестројке“, младост током
„транцизиjе у демократију“ - како је све то утицало
на вас?
Д.О: Совјетска времена су била дивна, јер детињство
све боји златним тоновима. Истина, било је тешко у
старијим разредима – атеистичка пропаганда и све те
мантре о Лењину коjима су нас учили, растуживале су
нас. Нико у то није веровао, али су се сви правили да
је потребно... Што се тиче 90-их, то је било страшно
време, време обмана, време злочина, време ругања
народу... Сада, у зрелости, надам се да се наша земља
коначно опоравља.
Имате ли неку омиљену изреку, мисао која
вас мотивише и успокоjава?..
Д.О: Цитираћу нашег заједничког хероја, генерала
Михаила Милорадовића. Устрељен од побуњеника
Каховског на Сенатском тргу, он је узвикнуо: „Срећан

сам што не умирем од војничког метка!“ Схватите да
Милорадович је и у тренутку смрти нашао чему да се
радује – да га је убио Пољак Каховски, а не неко од
руских војника са којима је много пута ишао у јуриш!
Да ли постоје књиге које сте више пута читали и
којима се враћате? Ако их има шта је то конкретно
у њима што вас привлачи?
Д.О: Много волим причу Клајва Стејплса Луиса
"Велики развод". По мом мишљењу, ово је и теолошка
расправа и право књижевно ремек-дело. Академик
Раушенбах је веома волео Гилберта Кита Честертона
и о. Павла Флоренског. Од прастрица сам се заразио
љубављу према њима. Оба ова мислиоца су се смејала
онима који су тврдили да је средњи век био мрачни
неуспех у историји.
Постоји ли историјска личност која вас
инспирише?
Д.О: Вероватно је то кнез Владимир Мономах.
Ипак он није био само велики владар Русије, већ и
један од првих руских писаца. Кад га читате, кожа
вам се просто најежи...
Како знате да ли је неко човек?
Д.О: Када неко оде у смрт због оног у шта верује, као
генерал Милорадовић. Такви су били и Београђани, који
су мостове бранили живим штитом током америчког
бомбардовања.
Да ли се слажете да је људима тешко да буду
срећни? Можда је то, генерално, могуће само за
јаке, зреле личности?
Д.О: Потрага за срећом је нешто веома апсурдно...
Како је рекао наш писац Короленко, „човек је створен
за срећу, али срећа није створена за њега“. Свето писмо
нам ништа не говори о срећи. Ако говоримо о „радости
и једноставности срца“, „радости“ и „блаженству“, онда
је то већ могуће – за оне који раде, помажу ближњима,
живе по Јеванђељу... Пре почетка модерне, људи су
много боље знали шта је блаженство...
Које вам је лично позитивне моменте донело
време, проведено у карантину у току пандемије?
Како то сада посматрате у целини – као казну,
као прилику, као нешто друго?
D.O: Захваљујући пандемији, почео сам више да
пишем, и то је био позитиван тренутак. Најтужније
откриће је било да је, бранећи биолошко и физичко,
лако ставити омчу на духовно. У Санкт Петербургу, на
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Ускрс, полиција није пуштала људе у цркву. Раније се
то могло видети само у ужасном сну... Највероватније
ће се Антихрист, затварајући цркве, претварати и да
је заштитник човечанства од микроба.

Гросвиту, прву европску књижевницу. Стварала је
драме за читање наглас, обрађивала житија светаца.
Или узмите светог Кирила Туровског, писца првих
прича-парабола на руском, или Дантеа, највећег
песника средњег века... Међутим, већ у личности
првог песника ренесансе, Петрарке, идеали падаjу:
Петрарка очиjука са читататељима, кокетира са
њима и велича земаљско... У наше време многе писце
карактерише свесно величање зла, лажи и ружноће.
Мада, наравно, међу писцима и сада постоје људи
велике душе, који се могу назвати „савешћу нације“.
Такви су били недавно преминули руски класици
Валентин Распућин и Фазил Искандер.
Да ли сте од писаца који се затварају у собу и
фанатично пишу у даху? Која је ваша техника?
Д.О: Нажалост, немам кулу од слоноваче у коју
бих се затворио и писао. Живим у најобичнијем свету.
Имам велику породицу, осим тога живимо на селу.
Дакле, осим књижевности, имам много других обавеза.
Да ли вам је потребна самоћа за креативност?
Д.О: Одређени минимум тишине је, наравно,
неопходан. Али генерално, усамљеност ме више
мучи. Осећам се добро само када је у близини много
родбине и пријатеља.
Оно што је српске читаоце привукло вама
и како су чули за вас, јесу ваше књиге о руским
подвижницима и старцима. Неисцрпан извор
за писца. Сваки светитељ и старац је другачији
и посебан, а опет једнак пред Богом са другим
људима, не само са оним из реда светих. Коjи од
стараца jе оставио наjвећи утицаj на Вас?

Мислите ли да сваки писац треба да буде
„савест нације”?

Д.О: Преосвећени Сергије Радоњешки. Ово је
светионик руске историје. Много волим и монаха
Серафима Вирицког – живим недалеко од Вирице,
а у нашем крају ово је најважнији светац. Што се
тиче првих хришћанских светитеља, једном ме је
изненадило житије Прова, Тараха и Авива, Киликијских
мученика. У овом житију се користе прави протоколи
испитивања, читајући их пред очима се поjављује цела
слика њиховог хришћанског подвига. Када су бачени
у циркуску арену да их растргну дивље животиње,
прво медвед, а потом и лавица, зализали су њихове
ране и јурнули на публику. У овом житију има тако
невероватних детаља да вам застаје дах.

Д.О: Било би сјајно када би писци били савест
нације, као у време Владимира Мономаха. У ствари,
управо се то догодило у средњем веку. Узмемо

Обишли сте многе православне светиње. Реците
нам која је на Вас оставила најупечатљивији
утисак и зашто?

Фото: Приватна архива
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Сада бих се осврнули на ваше писање.
Наставите следећу реченицу... Особа треба да
постане писац ако...
Д.О:...Ако пристанеш да патиш цео живот касније.
Шалим се.
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Д.О: Вероватно постоје три таква места. ТројицеСергијева Лавра, где се налази икона Света Тројица
Андреја Рубљова и где гори кандило над одром Светог
Сергија. Оптина Пустња, центар старчества у Руској
Империји. Псковско-Печерски манастир, који се није
затворио ни у совјетско време. Али, наравно, има и
других светих места у Русији које много волим.
Да ли се слажете са мишљењем нашег великог
научника Николе Тесле: „Може ли неко данас
сумњати да милиони индивидуа безбројних
типова и карактера чине један организам, један
ентитет? Док свако има слободу да мисли и делује,
спојени смо заједно као звезде на небеском своду,
нераскидиво смо повезани. Ове везе се не виде,
али их можемо осетити”?
Д.О: Да, наравно, ми смо заиста сви повезани, а
за Бога смо сви једнаки, сви смо Његове творевине,
свима нам је потребна Његова љубав. Али Теслин цитат
има наставак: „Та идеја се вековима проглашавала у
виртуозним мудрим учењима религије, можда не као
једино средство за обезбеђење мира и хармоније међу
људима, већ као дубока основна истина. Будизам то
изражава на један начин, хришћанство на други, али
обе религије говоре исто: сви смо једно.” Рекао бих
да је ово веома наиван европски приступ будизму.
У истом духу је размишљао и Лав Толстој. Између
будизма (сада мислим на будизам, а не на његове
теозофске копије) и хришћанства, уопште нема ничег
заједничког. Хришћанство нас сматра болеснима од
греха и нуди лек за наше душе који нам омогућава да
васкрснемо нашу везу са Богом. Будизам нас сматра
заробљеницима материјалног света и види излаз у
радикалном средству – убиству душе. Као што видите,
хришћанство и будизам не изражавају исту истину.
Рекли сте да ваш роман „Буда из Бенареса“
показује разлику између хришћанског идеала
и идеала источњачког мистицизма: „Тужан сам
када видим како руски младићи падају на мамац
источњачке „мудрости“ и онда полуде у сектама.”
Шта мислите, зашто Русе увек привлачи све ново,
од јела до религиозних трагања?
Д.О: Мислим да то није сасвим тачно. Ми Руси
смо прилично конзервативни. Чак ни две страшне
револуције – 1917. и 1991. године – нису промениле
наше главне вредности. Наравно, имали смо период
необузданог секташтва, који је десио 90-тих и био
повезан са сломом атеистичке идеологије. Али то се
већ завршило.
Чини се да су Срби још традиционалнији. Срби
знају много о Русији и полажу велике наде у вашу

земљу. Они у њу верују више од многих Руса...
Д.О: Веома ми је драго што то чујем. Срби и Србија
су веома вољени у нашој земљи. Верујемо да је ваша
будућност, као и наша, много шира од граница које
су нам западни луткари повукли.
Да ли вам реч Србија изазива неку асоцијацију?
Шта је за вас Србија?
Д.О: Сама реч "Србија"... Вероватно ће то бити
речи „срце“, „борба“ и „братство“. Србија је за мене
и генерал Милорадовић, и свети кнез Лазар, који је
главу положио на Косову пољу, и Пахомије Србин,
атонски монах и дивни староруски писац... За нас Русе
Срби су најближи народ. Преживели сте оно што ми
сада доживљавамо – ужасан грађански рат изазван
од стране Запада.
Да ли може руски националиста да буде
неправославан и нецрквен? Како се односити
према херојима из социјалистичке прошлости,
који су били патриоте, али нису били ни црквени
ни православни?
Д.О: Руски патриота може бити неправославан
и нецрквен, али мора бити на путу ка Цркви. Што се
тиче другог питања... А шта је са дедовима, који су
под црвеним барјацима ишли у борбу са нацистима
и гинули „за другога“? Чини ми се да одговор може
бити само један: са дубоким поштовањем и љубављу.
Ваше речи – „права уметност је увек дубоко
национална” веома су блиске Србима. Дакле,
сваки народ има своју мисију?
Д.О: Наравно. А одбијање ове мисије доводи до
уништења народа. Народ се једноставно разиђе у
друге земље и државе где мисија још није изгубљена.
Цитирам ваше интересантне изјаве: „Демократију
је исправније звати „какократија“. „Какос“ на
грчком значи „лош“, а какократија је моћ лоших“.
И још нешто: „Демократија се успоставља само
у атеистичкој земљи“.
Д.О: То сам рекао у време Јељцинове демократије,
и имао сам на уму управо њу... И, наравно, имам веома
негативан став према америчкој псеудодемократији.
Али сама реч демократија има много нијанси и
значења. Мој учитељ, писац Леонид Бородин говорио
је, на пример, о демократији у Древној Русији. У том
смислу, ако под демократијом подразумевамо одређене
облике демократије, самоуправе итд. – нешто слично
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може постојати и у православној земљи. Ако говоримо
о демократији као либералном глобалистичком
пројекту, онда је, наравно, овај пројекат неспојив са
хришћанством.
Имате ли тачан назив за оно што се сада
дешава у „развијеним“ земљама?
Д.О: О томе говори мој нови роман „Ждралови”.
Ту су неке нове речи које сам смислио да би илустровао
шта се тренутно дешава. То су речи „утопиократија“
и „пацовизам“.
У вашем роману у фантастичној форми
испричана је судбина нације ждралова. Живе на
океанском острву и једног дана им долази брод
са просветљеним пацовима. Пацови постепено
поробљавају ждралове и господаре острвом,
ждралови на крају изумиру. Ово је пример
колонијалне политике западних земаља, да тако
кажем, демократија на делу...
Д.О: Тачно, управо сам то мислио.
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Међутим, књига показује да се иста политика
води и данас. Променила се само роба: стаклене
бисере и огледала замениле су друге ствари, али
народи жртвују природна богатства, културу, свој
идентитет... Осим тога, показујете како је лако
бити преварен ако немате чврсте унутрашње
ставове. Па ипак, за вас је ова књига о историји
уопште, о нашем свету, или о човеку?
Ова књига говори о човеку и о нашем времену.
Уопште, сви писци — чак и писци романа неандерталцима
и ванземаљцима — увек пишу само о човеку и само о
свом времену, јер ништа друго не знају. Друга ствар
је што сам користио различите историјске чињенице,
а има много референци на стварне догађаје из доба
холандског и енглеског освајања југоисточне Азије.
Поред тога, проучио сам бројне књиге о животињама...
Уопште, ова књига је настала из метафоре. Тада сам
живео у Индији и пало ми је на памет да су напредовање
европских колонијалиста у јужним морима и насељавање
пацова један те исти сиже за роман. Односно, од ове две
приче сасвим је могуће направити једну! Холанђани
и Британци су допловили до острва и уништили
староседеоце. Али на истим бродовима су пловили и
пацови, који су истовремено уништавали ретке врсте
нелетећих птица: барске коке, сове папагаје, додое...
Мој херој Скунс, вођа глодара, је и пацов и капетан
морнара. Има неке од карактеристика холандског
освајача Јана Питерсзоона Kуна.
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Хоће ли савремени човек наћи одговоре на
своја питања у вашој новој књизи, ако је већ у очају
од надолазећег и све прождиручег глобализма?
Д.О: Писац не даје одговоре, већ поставља питања.
У својој књизи желео сам да покажем шта не би требало
да се дешава. То је, чини ми се, задатак културе. Када
имамо посла са најездом, са грубом инвазијом на
наш свет, култура се нужно мора одупрети, мора дати
одговарајућу имунолошку реакцију... Ако култура
одбије свој задатак, доћи ће и сам очај о коме говорите.
Ја лично и даље имам главно питање – где
је Скунс ипак отишао?
Д.О: Скунс је отишао у те суморне сфере где се пре
или касније окупљају сви утопиократи, напредњаци
и цивилизатори. Детаљнији опис ових сфера налази
се код великог Дантеа.
Дмитрије, једном сте себе назвали „монархистом
четврте генерације“. Монархистичке идеје су
такође веома честе у Србији. У међувремену,
земља се незадрживо креће ка Европској унији.
Које бисте речи на ову тему упутили Србима?
Д.О: Рекао бих да Срби не ускачу у воз који лети
у провалију.
И у Србији и у Русији, када се говори о
рестаурацији монархије, појављује се проблем
кандидатуре будућег монарха. Где ћемо га наћи?
Д.О: Па, ја лично немам одговарајућег кандидата.
Углавном, раније су се такви проблеми решавали на
саборима, уз активно учешће Цркве.
Да ли издвајате неке главне особине руског
човека?
Д.О: Главна одлика руског човека, за разлику
од западног, који све мери категоријом успеха, јесте
осећај за правду.
Сада су православци, и међу Русима и међу
Србима, у великој већини, али су из неког разлога
наша друштва све више уроњена у себичност,
удаљавајући се од пута спасења...
Д.О: Ни ја ни ви, наравно, немамо готове полуге
или рецепте како да спасемо све. Али Бог нам неће
судити због овога. Али ми имамо глас хришћанске
савести. Римски цар Марко Аурелије, кога неки
хришћански писци називају „великим и мудрим“,
једном је рекао: „Чини шта мораш, и нека се изврши
оно што је суђено“.

Фото: Приватна архива

Шта је за вас чудо?
Д.О: Усред монструозног зла, себичности,
вулгарности, суровости, неправде, неки људи стварају
изузетна уметничка дела и показују сјајне примере
самопожртвовања. Ово је право чудо, јер нас оваква
дела убеђују да Царство Истине постоји. Како је наш
философ о. Павел Флоренски рекао о икони Андреја
Рубљова "Света Тројица": „Ако постоји Тројица, значи
постоји и Бог“.

Порука за крај?
Д.О: Пред надолазећим тешким искушењима,
пожелео бих браћи Србима верност православној
традицији и ону непобедиву чврстину по којој су
били тако познати ваши преци. Само заједно, само
помажући једни другима, преживећемо несрећу коју
савремена Империја лажи спрема и Русима и Србима.
Наша ствар је праведна, а победа ће свакако бити наша!
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и отклања из себе јер није довољно само оптуживати
оновременог фарисеја. Потребно је да се непрестано
ослобађамо од таквог стања не умишљајући да смо
далеко од тога јер ми све добро знамо.

СНАГА МОЛИТВЕ

Размислимо добро пре него што овако закључимо.
Упитајмо се зашто смо понекад самоуверени до те
мере да себи допуштамо да меримо и проверавамо
веру других уместо да изграђујемо своју веру? Даље,
упитајмо се зашто понекад своју молитву оптерећујемо
саможивошћу, говорећи да Бог увек услиши све наше
жеље јер смо бољи од других. Неко ће рећи да тако
не поступа, што је добро, али проверимо добро да ли
је тако. Такође, упитајмо се како смо реаговали онда
кад нису услишене све наше жеље и испуњена сва
наша очекивања? Ако ни тако нешто не препознајемо
у свом досадашњем животу упитајмо се како бисмо
реаговали ако би се догодило нешто што је супротно
нашим плановима у животу?

Протојереј проф. др Љубивоје Стојановић

Фото: Printscreen/Инсатграм

АМВОН

И

з наведеног јеванђелског одељка јасно
видимо да је молитва несводива на списак
жеља у стању егзистенцијалне неизвесности
где борбу за опстанак обесхрабрује до безнађа.
Тада су идеје умилостивљења и испаштања опасна
самопоништења која онемогућавају молитвену пуноћу.
Ту, заправо, све постаје немоћно просјачење пуно
неизвесности и несигурности што покреће потребу
за поређењем уз намеру да сами себе уздигнемо а
једни друге омаловажимо. То видимо у јеванђелском
примеру гордог фарисеја који под теретом сопствене
испражњености у први план ставља себе и свој живот
који супроставља „грешном“ царинику (Лк. 18:10-14).
Да би стекао лажни мир у себи он своје обраћање Богу
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обесмишљава саморекламерством и оптужбом на рачун
другога човека кога доживљава као некога ко није
„заслужио“ љубав Божију. Свој недостатак богољубља
и човекољубља покушава да надомести „захвалношћу“
Богу јер, Боже мој, он је бољи од другога човека и у
стању немоћи он умишља да ће путем умилостивљења
покренути Бога да презре човека кога је он по својим
слабим мерилима прогласио за грешника. Тако је своје
обраћање Богу свео на унутрашњи монолог уз неумесан
захтев да буде потврђено то што он заговара. Тако да
то не може бити молитва јер он није боготражитељ
него се понаша као богопоседник који не може да се
ослободи од потребе да у свему доминира. Ово је опасно
стање које би требало свако од нас да препознаје у себи

REЧ PARTRIJARHA

„А кад се молите не празнословите као незнабошци, јер они мисле да ће за многе
речи своје бити услишени. Не будите, дакле, слични њима јер зна Отац ваш небески
шта вам треба пре него што заиштете од Њега ... Не брините се, дакле, говорећи
шта ћемо јести или шта ћемо пити, или чиме ћемо се оденути ... него иштите
најпре Царство Божије и правду његову, и ово ће вам се све додати“ (Мт.6:7-33).

Зашто све ово пишем? Разлог је да покренем све
на превазилажење стања наручилаца и корисника
верских услуга како бисмо заиста били заједничари
љубави Божије. Све то могуће је само онда кад свако
од нас непрестано промишља живот, трудећи се да
све добро види будући слободан од саможивости. Ово
подразумева унутрашњи дијалог свакога човека јер
ко успе у томе, биће отворен за све и свакога. Неће се
затврати у бесмислене монологе у којима се безнадежно
троши, не увиђајући своје самопонижавање. У таквом
стању човек свако своје обраћање Богу своди на
неутемељено истицање својих заслуга и бесмислено
тражење награде за то. Све тако постаје паролашко
обраћање где се појединац губи у маси неостварених
индивидуа. Ово стање изгубљене мере све више обузима
савремено човечанство што доводи до најдрастичнијих
примера злоупотребе Имена Божијег. Као да
неприметно постајемо КОЛЕКТИВНИ ФАРИСЕЈ
који је изгубио стрпљење и више само не оптужује,
већ и прогони „грешног цариника“ до елиминације.
То је бесмислено боговање, сулуда идеологија
равнобоштва која је окупирала неке појединце, који са
сигурне дистанце руководе ратним сукобима. Што је
најгоре, Име Божије се призива, али не у спасоносној
стварности, већ у свеуништавајућој осветољубивости.
Може неко да се упита: Зашто Бог не спречи све ово?
То је питање несигурног роба који не жели да разуме
човекову богодаровану слободу! Зато је умесније да
се сви упитамо: Зашто човек ово чини? Докле ће
човек сам себе да разапиње без вере у вечни живот,
дозвољавајући да буде растргнут између обожавања
и сатанизације неких појединаца. Нико од људи није
толико савршен да бисмо га обожавали, нити је неко
толико зао да би га сатанизовали. То ћемо моћи да
разумемо онда кад почнемо да прихватамо Божији

дар обожења као једини ефикасан лек од обожавања
и сатанизације других људи. Ово је веома важно у
процесу исправног разумевања молитве као начина
постојања сваког искреног верника.
БОГОТРАЖИТЕЉСТВО, БОГОПОЗНАЊЕ И
БОГОПШТЕЊЕ

Фото: Printscreen/Инсатграм

Молитва је, заправо, начин постојања у заједници са
Богом и другим човеком са пуном одговорношћу према
васцелој творевини. Због тога би требало да буде стално
стање човека, а не повремене и условљене активности
сходно потребама појединаца или колективитета. То је
разумео апостол Павле који недвосмислено саветује:
Радујте се свагда. Молите се Богу без престанка
... “ (1.Сол.5:16-17).
Јасно је, дакле, да само онда кад успемо да свој
живот ослободимо од свих страхова и злурадости,
наша молитва постаје истинско боготражитељство.
Постајемо „суграђани светих и домаћи Божији“
(Еф.2:19) у стварности боговиђења. На тај начин
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АМВОН

ЧУДО

Јер мислим да страдања садашњега времена
нису ништа према слави која ће нам се открити
јер жарким ишчекивањем творевина очекује
да се јаве синови Божији ... Да ће се и сама твар
ослободити од робовања пропадљивости на
слободу славе деце Божије ... “ (Римљ.6:18-21).
Овде јасно видимо један свеобухватни приступ
животу са недвосмисленим сведочанством да је
потребно да човек преузме стваралачку одговорност
као потврду своје богодароване слободе. Ту се ништа
не превиђа, ни тескоба огреховљености, као ни страх
од пропадљивости, само се указује на неопходност
креативних активности људи као вољене деце Божије.
Тако „грешни раб“ постаје вољено дете Божије по дару
светотројичне љубави и делу деце Божије, која су свесна
Божијег човекољубља. Кад успемо на овај начин да
се ослободимо предрасуда и погрешних претпоставки
о Богу, човеку и свету, све наше активности добијају
богочовечанску пуноћу. Тако заиста „јачамо у Господу
и у сили моћи Његове“ (Еф.6:10). Сигурно је да сви
знамо да је то јачање у Господу, напредовање у доброти
и искључује сваку агресивност и дискриминацију,
чему су склони сви који нису разумели усиновљење
Богу и Оцу на прави начин. Као да намерно превиђају
чињеницу да на тај начин престајемо да будемо робови
и постајемо наследници Божији и сунаследници са
Христом (Гал.4:7). Због тога имамо појединце који
никако да се пробуде за стварност будућега века
и Царства Небеског о чему недвосмислено говори
Спаситељ:

АМВОН

И ја вама завештавам Царство као што Отац
мој завешта мени“ (Лк.22:29).
Важно је рећи да кад год човек заборави циљ,
онда неуспешно лута између безнађа и бесмисла што
је лако уочљиво тамо, где је потиснут унутрашњи
порив ка обожењу. Кад човек сам себе лиши овога
дара, иако покушава да иде путем вере, он непрестано
силази на беспуће испразне религиозности. Не може
да разуме богочовечанску пуноћу и све што чини,
условљено је привременим стањима очарања или
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разочарања. Тражи од других оно што сам не може
да оствари јер је оптерећен потребом за ауторитетом
због раслабљености своје људске природе. Проглашава
себе или другога за апсолутно савршене, јер превиђа
потребу узрастања – усавршавања, па кад види да
умишља оно што је немогуће, суновраћује се у многе
безизлазе. Ту нема рералних могућности за стварну
молитву иако постоје извесне ритуалне форме, где су
примарне одреднице „да виде људи“ (Мт.6:5). То се
добро види у примеру богатог младића из јеванђелских
записа који се хвали да је испунио све религијске
форме „сачувао од младости“, што му није помогло
кад је требало да пројави делатну веру. Због тога је
„отишао жалостан“ (Мт.20:16-24), није њега Христос
удаљио од себе него је он отишао, пошто је очекивао
похвалу за претходна дела а не позив да оделотвори,
оцркови своју религиозност. Његов проблем је то што
није тражио Христа са жељом да уђе у богочовечанску
пуноћу него је његова намера била да изазове дивљење
и похвалу како би себи „стекао име“. То је логика зидара
Вавилонске куле из старозаветне историје (1.Мојс.11:4)
која се преточила и у новозаветне токове. Због тога
је важно да сваки човек непрестано проветрава своје
унутрашње биће тако што ће препознавати све своје
недоумице и борити се са њима сигурном вером и добром
надом. Тамо где постоји сумња у Божију љубав и где
се све своди на људску правичност, имаћемо „зло око“
коме ће непрестано сметати што је Бог добар према
другима чије „заслуге“ су мање од наших (Мт.20:15).
Све ово треба препознати као наше унутрашње блокаде
којима сами себе онеспособљавамо за богопознање
услед недостатка здравог човекољубља.
Дакле, молитва је стално тражење Бога а не
истицање себе изнад „грешног остатка света“. То значи
да је неопходно да непрестано превазилазимо идеје
поравнања под теретом награда и казни, заслуга и
кривица. Само онда кад смо свесни безмерија Божије
љубави, ми можемо да живимо у заједници са Богом
и другим људима, слободни од поданичког страха и
најамничке притворности. Неоптерећени смо себичним
интересима и осветољубивим нагонима, јер снагом
искрене молитве успевамо да победимо све своје сумње
и страхове. То је могуће онда кад живимо молитвену
пуноћу и сталност тако што живимо молитвом а не
молимо се само онда кад нам је тешко по систему „без
невоље нема богомоље“. Имамо изграђен однос са
Богом и другим човеком и као „домаћи Божији“ нисмо
на дистанци поданика који постаје бунтовник пошто
не жели да се радује успеху другогога. Поистовећујемо
се са старијим сином из јеванђелске приче о блудном
сину (ЛК.15:26-32). Због тога је важно да се ослободимо
од идеја поравнања и узвраћања како бисмо могли да
умножавамо радост постојања и негујемо молитвени
оптимизам. Кад год оскудевамо у овоме ми постајемо
саможиви песимисти који не желе да виде даље

и више од својих ситносопственичких потреба. Све
присвајамо за себе понашајући се као привилеговани
поједици у односу на друге људе које смо у себи
осудили, не размишљајући колико смо се удаљили од
Оца Небеског Који неизмерно воли свако своје дете.
Његова љубав није условљена нашим мерилима јер
је неизмерна, али ми покушавамо својим мерилима
да све измеримо не желећи да видимо да тако губимо
молитвену пуноћу.
НАШ ОТАЦ НЕБЕСКИ
Христос је у јеванђелском одељку (Мт.6:5-13) јасно
показао како се треба искрено молити, тихо и у себи,
али не само за себе већ са другима и за друге. Због
тога имамо почетно обраћање: Оче наш, а не Боже
мој! То би требало да разумемо као позив да победимо
самоћу и себичност. Тада разумемо савет да, кад се
молимо, уместо саморекламирања „на раскршћима
и на улицама уђемо у своју собу“ (Мт.6:5-6). Овде
је реч о позиву да ништа не чинимо са себичном
жељом да нас људи виде и хвале (Лк.6:26). Никако
не би требало да се мислимо да се ради о позиву на
осаму и самоизолацију као начине омаловажавања
других људи. Управо због тога имамо две почетне
речи молитве: Оче наш! Знајући дубоки смисао ових
речи ми се подједнако одговорно понашамо и онда
кад се молимо у свом дому и онда кад се молимо
у заједници са другима. Свесни смо да смо у оба
случаја отворени за благодатно-подвижничку пуноћу.
Призивамо Име Божије и свете угоднике Његове и
помињемо једни друге тако да никад нисмо сами, увек
смо учесници богочовечанског заједничења. Важно
је рећи и то да бројке нису одреднице молитвене
пуноће. Превазилажење самовоље и себичности је
важан предуслов за молитвени оптимизам који се
темељи на христоликости и крстоношењу. Зато је
Христос јасно рекао:

Ако хоће ко за мном ићи нека се одрекне
себе и узме крст свој и за мном иде“ (Мт. 16:24).
Јер где су два или три сабрана у моје име
онда сам и ја међу њима“ (Мт.17:20).
Важно је рећи да одрећи се себе никако не
значи порећи себе, већ да је потребно превазићи
самодовољност која омета заједничење пре свега
са Богом, али и са другим људима. Кад је човек сам
себи довољан он не може да види ни Бога ни друге ни
самога себе, на прави начин. Оптеретио је себе собом
и испразнио се од смисла тако да живи своје дане
безумно, неблагодарно и неодговорно. Оптерећен је
стварима око себе, „држи истину у неправди“, пошто
је „заменио истину Божију лажима и више поштује и
служи творевини него Творцу“ (Римљ.1:16,25). Већ на
самом почетку такав човек саплео се о своју себичност
тако да у стању грчевите борбе за опстанак, не може да
види даље од ствари којима је окружен и оптерећен.
У том стању „граби дан“, не препознаје Бога ни као
Творца ни као Оца, доживљава Га на различите
погрешне начине, остајући у стању страха и незнања.
Јеванђелски репрезент таквог стања је „неразумни
богаташ“ (Лк.12:19-20). Нажалост, често се понављају
сличне ситуације онда кад се појединци себично хвале
да су све створили „са десет прстију“ превиђајући
многе чињенице у свом животу. Не желе да препознају
неблагодарност према Богу и незахвалност према
другима људима који су им помогли. Потребно је да
ову неразборитост препознајемо и уклањамо из себе,
не због страха од казне, већ са разлогом богопознања и
човекољубља. Тако да нема „ситница“ у животу, важан
је сваки детаљ у преиспитивању себе и комуникацији
са другима. Само онда кад се стварно оспособљавамо
за живот у заједници, наш молитвени живот испуњен
је стварно, без обзира на минуте или сате проведене
у молитви. Искрена молитва немерива је бројкама, а
тамо где изостаје искреност, сати не могу дати снагу
молитвеном подвигу. Због тога је важно непрестано
промишљање свога унутрашњег стања како бисмо
могли да разумемо смисао речи:
Сами себе и једни друге и сав живот свој
Христу Богу предајмо!“

REЧ PARTRIJARHA

превазилазимо све дистанце које су приметне чак и
тамо где постоји извесна религиозност, ако је сведена на
одустајање од заједничења због различитих „варљивих
жеља“ (Еф.4:22). Бог нам је дао слободу и на нама
је да препознамо добре богодароване могућности
узрастања свих и свега. Кад успемо у томе онда смо
стварно слободни и ненасилно храбри пошто живот
у вери разумемо као тражење и налажење наше
богодароване вечности. Нисмо оптерећени страхом
од пропадљивости јер живимо стварност и сигурност
есхатолошког оптимизма. Тада препознајемо своју
одговорност према васцелој творевини, као што говоре
новозаветне речи великог апостола Павла:

ЧУДО

Овако се изграђује смислена христоликост и трезвено
крстоношење јер се препознајемо као вољена деца
Божија и млађа браћа и сестре, Христове. Будући тако
орођени са Христом и у Христу, ми „видимо истиниту
светлост“ и тада је наша молитва слободна од свих
недостатака. Неоптерећена је неизвесношћу јер није
сведена на поруџбине и погађања, него је осмишљена
сигурном вером и непоколебљивим поверењем.
Даљи ток Молитве Господње јасно сведочи
богочовечанску пуноћу живота у вери. Већ на самом
Фото: Printscreen/Инсатграм
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почетку исповедамо Небеског Оца превазилазећи
дистанцу Неба и Земље, молећи се за светост Имена
Божијег у нама, што се најпотпуније може остварити
у долазећем и већ присутном Царству Божијем. Ту је
важна одредница „да буде воља Твоја“ јер се у први
план ставља спасоносна стварност а не негација било
кога. То схватамо онда кад разумемо новозаветне речи:

замке самовоље и зловоље при самом крају молитвеног
обраћања, молимо се Богу да нас „не уведе у искушење
него да нас избави од злога“. Ове речи треба разумети
као израз спремности да напредујемо а не као показатеље
слабости и немоћи у страху од казне. Због тога се све
завршава тријумфалним славословом: Јер је Твоје
Царство и сила и слава у векове. Амин“ (Мт.6:13)

Јер ово је угодно пред Спаситељем нашим
и Богом Који хоће да се сви људи спасу и дођу
до познања истине“ (1.Тим.2:3-4).

Кад човек искрене вере истински разуме Молитву
Господњу свако његово обраћање Богу и другом
човеку биће слободно од сваке себичности. Примарна
одредница биће добробит за све а не себични интерес

Кад је у питању „хлеб наш насушни“ за који се
молимо, важно је знати да, сходно јеванђелским речима
о јелу и оделу (Мт.6:31-34), као и старозаветном обећању
(1.Мојс.3:15-16), да се не ради о пуком преживљавању.
Реч је о тражењу најдубљег смисла и најузвишеније
стварности постојања. То није разумео кушач у пустињи
(Мт.4:3-4). Христос је њему одговорио поуком „да не
живи човек само о хлебу већ од сваке речи која излази из
уста Божијих“, што овај није желео да схвати. Наставио
је са својим безумним понудама (Мт.4:5-11). Оно што
је важно треба рећи да је Христос јасно обелоданио
човеку и свету велику радост коју исказују речи:

АМВОН

Који верује у мене има живот вечни. Ја сам
хлеб живота. Оци ваши једоше ману у пустињи
и помреше. Ово је хлеб који силази с неба да
који од њега једе не умре. Ја сам хлеб који сиђе
с неба; ако ко једе од овога хлеба живеће вавек;
и хлеб који ћу ја дати тело је моје које ћу ја дати
за живот света“ (Јн.6:47-51).
Јасно је, дакле, да када имамо радост причешћа
светињама Христовим, ми смо истовремено ненаситиви
божанских енергијама које непрестано тражимо и
испуњени радошћу заједничења у Христу и са Христом.
Имамо „причешће за опроштај грехова“ као дар љубави
Божије и тада наша покајна молитва за опроштај наших
сагрешења постаје повезана са нашом спремношћу за
праштање и помирење. То је смисао речи „опрости
нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима
својима“. Како не бисмо подлегли гордости и упали у
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одговорно заједничење са Богом, човеком и васцелом
творевином. Када смо овако остварени, постајемо
одговорни јер се трудимо да на Гозби Царевог Сина
имамо „свадбено одело“ (Мт.22:11-14), и мудри, јер се
трудимо да имамо „упаљене светиљке“ (Мт.25:1-13).
Важно је знати да се све ово непрестано стиче и није
могуће остварити било шта у неком тренутку, па по
принципу ранијих заслуга, живети даље без подвига.
Ради се о сталном узрастању без оптерећености
претходним успесима или неуспесима. То значи да увек
треба ићи напред без застајкивања зарад самоистицања
или самоосуђивања. Потребно је бити изнад похвала
и прекора са јасним одређењем шта је шта, али без
одустајања због саможиве гордости, због успеха или
немоћног самопрезира због неуспеха. Умеће да будемо
неоптерећени крајностима чини нас одлучним да
истрајемо и храбрим да победимо све своје себичности.
Важно је да нас не обеснаже ни успеси ни неуспеси,
већ да у оба случаја имамо пут и циљ. На тај начин
стичемо храброст самопревазилажења и ослобађамо
се од нагона за самоостварењем. Христос, обраћајући
се збуњеним и успаваним апостолима у Гетсиманији,
пред спасоносно распеће, јасно говори:
Зар не могосте један час пробдети са мном?
Бдите и молите се да не паднете у напаст; јер
је дух срчан али је тело слабо“ (Мт.26:40-41).

Фото: Printscreen/Инсатграм

за мене и мени блиске људе. Важно је рећи и то да ову
молитву изговарамо више пута у току једнога дана,
што би требало да нас покрене да се упитамо да ли је
само изговарамо или се и искрено молимо. Најбоље
ћемо видети где смо и какви смо ако промислимо своје
поступке са спремношћу на искреност пред собом
и отвореност једних према другима. Само онда кад
успемо да сагледамо сопствене недоумице и суноврате,
боље ћемо разумети све своје успехе и више ћемо се
радовати постигнућима других. Тада ће наша молитва
бити неоптерећена и снагом такве молтве успећемо
да превазиђемо све своје безизлазе и сва безнађа.
СЕБЕДАВАЊЕ А НЕ ТРАЖЕЊЕ
САМО ЗА СЕБЕ
Снага молитве мери се постигнућима која превазилазе испуњеност или неиспуњеност брзопролазних
жеља. Због тога је важно да будемо слободни од било
каквих неизвесности и несигурности како бисмо могли
да изграђујемо здрав молитвени континуитет. Тада
наш молитвени живот постаје оделотворен у правом
смислу речи. Није пијачарско ценкање са Богом него је

REЧ PARTRIJARHA

Бог своју спасоносну вољу никоме не намеће зато
имамо појединце који иступају из спасоносног контекста.
На нама није да им судимо већ да их добронамерно
упућујемо у стварност љубави Божије, што не чинимо
онда кад претимо паклом и пакленим мукама. Важно
је, због свега тога, да промислимо своје поступке према
сваком човеку како бисмо задржали статус сведока
спасоносне љубави Божије. То је могуће само онда
кад тражимо начин да свима помогнемо, уместо да
тражимо разлог да омаловажимо и осудимо. Непотребно
је да Бога „бранимо“ од људског зла, потребно је да
чинимо добро и тако „ућуткујемо незнање безумних
људи“ (1.Петр.2:15).

ЧУДО

Иако је овај догађај посебан јер му претходи, има
много тога што још увек нису, до краја, разумели
апостоли. Такође, није им било много тога јасно у вези
са каснијим догађањима, иако им је Христос јасно о
свему говорио. Као људи који тело носе и живе у свету,
постепено су узрастали у вери и не би требало да се
ми због тога збуњујемо, већ да дубљим промишљањем
разумемо да је њихово искуство и наше, да бисмо
тако, имајући такве примере, требало да узрастамо
у спасоносној стварности. Не да се бавимо ранијим
пропустима већ да из свега извлачимо најумесније
закључке и отворених очију сагледавамо оно што се
догађа у нама и око нас. Поступајући на тај начин,
живећемо одговорно свој живот и нећемо никога
имитирати као исељеници из садашњости, у далеку
прошлост или будућност. Снагом стваралачког
осадашњења свега што се догодило или ће се догодити,
ми ћемо знати да промишљамо оно што се догађа.
Трудићемо се да примарна одредница нашег живота
буде трудољубива истрајност у добродетељи као
молитвено бдење, уместо пасивног чекања да нам се
било шта догоди, за нас, а без нашег делатног учешћа.
Разумећемо да делатна молитва подразумева здраву
активност а не неделатну следбеничку пасивизацију
у стању уплашеног и себичног слуге и најамника.
Да бисмо све исправно разумели потребно је да
на прави начин препознамо библијска сведочанства,
трудећи се да их оделотворимо на прави начин.

Један од многих очигледних примера је догађај призвања
пророка Самуила у достојанство пророка у раним
годинама његовог живота. Он у самом почетку није
препознао глас Божији, да би тек после трећег позива
и савета Илије, који је прихватио са поверењем, успео
да уђе у молитвену пуноћу богопознања. Наиме, он
је чувши глас који није препознао као Божији позив,
одговарао: „Ево ме!“ Кад је стекао мудрост и храброст,
са поверењем је одговорио:
Говори Господе чује слуга Твој“ (1.Сам.3:3-11).
Ово је очигледан пример добре молитвене
комуникације коју покреће и осмишљава Бог тако што
даје довољно места свакоме човеку који је спреман да
снагом себедавања, надиђе себичност самоистицања.
Расуђујући о овом случају потребно је да без било
каквих предрасуда о себи и другима промишљамо све
своје поступке у свеукупном спасоносном контексту
старозаветне и новозаветне историје. Сигурно је да
нећемо моћи да препознамо све оне ситуације кад смо
се успавали и нисмо чули Божији позив. Али ни то не
би требало да нас обесхрабри до те мере да почнемо
сами себе да презиремо. Умесније је да промишљамо
оно што би требало да учинимо данас или сутра. Јер,
ако се превише оптеретимо претходним пропустима,
ризикујемо да у том стању поновимо сва своја ранија
превиђања и тако увећавамо своје безнађе. Апостол
Павле нас јасно поучава:
Оно што је за мном заборављам, а стремим
за оним што је преда мном“ (Филипљ.3:13).
Кад смо овако усмерени ми немамо потребу да
дотерујемо било чију прошлост и уместо да „перемо“
било чију биографију, ми у први план стављамо оно
што чинимо и што ћемо учинити. Тада све оно што
је већ учињено престаје да буде терет и постаје нам
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путоказ шта би требало да чинимо или не чинимо.
Динамизирајући тако свој подвиг вере, ми се непрестано
трудимо да у пуноћи себедавања, превазилазимо све
недоречености у себи и око себе. Наше заједничење
са Богом и другим човеком тако постаје узвишено
и слободно од свих дистанци Творца и творевине у
стварној радости деце Божије. Ту радост носимо у себи
и делимо једни са другима, трудећи се да своју здраву
побожност сачувамо од свих условљавања којима сами
себе и једни друге оптерећујемо.
Важно је издржати до краја
Молитвено заједничење несводиво је само на
повремена обраћања у стању тескобе или недостатка.
Такође је бесмислено самоистицање у поређењу са
другима; потребно је да будемо стално спремни, да
творимо спасоносну вољу Божију. То је пројавио Христос
у контексту спасоносних догађаја када се молио Оцу:
Оче мој, ако је могуће нека ме мимоиђе
чаша ова, али опет не како ја хоћу, него како
Ти“ (Мт.26:39).
Из ових молитвених речи Христове молитве у
Гетсиманији видимо слободу Сина према Оцу, која
је несводива на бунт или подаништво јер јасно је
саопштено мишљење, али са пуном спремношћу да се
прихвати воља Оца. Нема ту било каквог изговарања,
двоумљења или неспремности. Јасно се исказује
предлог који не затвара у немоћ него покреће у
спасоносно стваралаштво. У овим речима требало би
да препознамо образац молитвене пуноће где најпре
исказујемо своје мишљење а потом стварну спремност
да будемо саучесници спасоносне стварности. Само
онда кад то разумемо и прихватимо нећемо у тескобним
ситуацијама говорити: „Има ли те Боже?“, да би
онда кад буду испуњене наше молбе истицали своју
посебност у односу на друге људе. То немоћно лутање
између неуспеха и успеха требало би да избегавамо
тако што ћемо прихватити народну мудрост:
У добру се не узвиси а у злу се не понизи!“

ЧУДО

зато на тешке речи о деци и псима одговара трезвено
наводећи пример из живота да „пси једу мрве које падају
са трпеза господара њихових“(Мт.15:26-27). Неки би
овде бурно реаговали оптужујући саговорника за расну
и верску дискриминацију. Ова молитвено просвећена
жена слободна је од порекла и припадности тако што
их не негира него их осмишљава богољубљем. Остаје
истрајна у доброј жељи и као таква она је успешни
актер у јавном часу љубави Христове. То што је она
разумела, још увек не разумеју себични националисти
који вековима наносе несреће човечанству јер не знају
како да живе молитвом.

УЛОГА И МЕСТО ИНТЕЛЕКТУАЛЦА
У ЦРКВИ

Протојереј – ставрофор проф. др Владимир Вукашиновић
Читава плејада високо образованих свештеника
и лаика, свих оних који су вековима изражавали веру
цркве довољно говори у прилог тези да је интелигенција
далеко више прихватана него потискивана у животу
цркве. То у сваком случају није увек бивало без трзавица
и проблема. Хришћанска интелигенција у нашој Српској
Православној Цркви заузима своје органско место
заједно са осталим члановима народа Божијег - Лаоса.
Треба рећи да се та иста лаичка интелигенција понегде
сусреће и конфронтира са једном врстом клерикализма,
који је иако у потпуности стран православном духу и
богословљу, успео да продре у свест и праксу неких
наших савременика.

Овде је битно истаћи то да ова жена није изгубила
стрпљење тако да је могла да узраста у вери, не обазирући
се на тескобе са којима се суочавала. Била је сигурна
у Христову љубав и зато не реагује ни онда кад слуша
тешке речи на свој рачун. Сигурно је да је била свесна
да је потребно да на очиглед многих покаже сигурност
уверења да је Христос неће оставити у безнађу. Било
би добро да на основу овог примера изградимо систем
истрајности у животу и тако превазилазимо све
своје тескобе. Тада ћемо се ослободити бесмислене
немоћи у себи, која нас често доводи до безизлаза због
неспремности да се суочимо са стварношћу. Ако у томе
не успемо, ризикујемо да нас кушач, који се вековима
преоблачи у различите „видовњаке“, који нуде лака
али не и спасоносна решења, превари. Због тога је
важно живети црквену пуноћу вере и бити одлучан и
истрајан у боготражитељској пуноћи. Кад успемо да
дођемо до Бога, стићи ћемо и до себе, али је ту важно
да не посрнемо у самодовољност која доноси скоро
увек немоћ и незнање. Снагу молитве имаћемо само
онда кад препознамо себе као „првога међу грешнима“
(1.Тим 1:15) тако што нас то знање о себи не спречава
да одлучно приступимо Чаши благослова уз речи
свештенослужитеља: „Светиње светима!“. Снагом
искрене и истрајне молитве успећемо да превазиђемо
све недоумице у вези са „заслугама“ и „кривицама“
и све што чинимо биће осмишљено добронамерном
истрајношћу.

Фото: Printscreen/Инсатграм

Н

а првом месту морамо разликовати
интелигенцију која припада Цркви која
верује и живи на начин и у складу са оним
што Црква сведочи и објављује свету и ону која то не
чини, која није део цркве. Интелигенција у цркви
може припадати и припада реду клирика и лаика.
Од чега зависи њено непосредно место и улога у
црквеној стварности. Када кажем лаика, то је теолошки
технички термин и он обухвата све хришћане који
нису у свештеном чину. Лаици су они који припадају
Лаосу - народу Божијем а нису они који су аматери
и неупућени.
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Фото: Приватна архива

Протојереј проф. др Љубивоје
Стојановић

REЧ PARTRIJARHA

АМВОН

Зна Бог зашто је то требало да буде тако!“
Мудрост прихватања животних ситуација даје
нам храброст да променимо себе а не да очекујемо
притисак споља на себе или на друге. Много је
библијских примера, посебно јеванђелских догађаја
који сведоче то. Један од најочигледнијих је случај
жене Хананејке која је истрајна у молитви за исцељење
своје кћерке (Мт.15:22-23). Остаје у доброј намери и
онда кад уместо позитивног одговора чује увреде на
рачун свога порекла (Мт.15:24-27). Била је сигурна да
Христос никада никога не вређа и да све што говори
има шири контекст. Без тог сазнања сигурно је да би
одустала говорећи: Покушала сам, али не иде! Она је
успела да превазиђе сваки облик самољубља и

АМВОН

ЧУДО

Историјски гледано, питање односа интелигенције
и Цркве је исти онај, много пута поновљен проблем
сучељавања вере и знања. Не треба доказивати да је
од самог почетка организованог црквеног живота
постојала једна духовна оријентација у њеном крилу,
која није са претераним симпатијама гледала на
такозвано спољашње образовање. Тај тип односа је
на жалост преживео до данашњих дана. Истовремено
изван сваке сумње је и континуирана добродошлица
којом је црква дочекала и дочекивала интелигенцију
сваке епохе, у мери у којем она у свом суштинском
опредељењу била комплементарна хришћанском учењу.

Фото: Printscreen

Клерикализам по дефиницији преставља специфичну
институционалну болест. И као што свака институција,
сваки покрет свака групација има своје карактеристичне
организационе и функционалне болести тако их и црква
на том плану може имати и на жалост има. Али она не
стоји нема и незаинтересована пред овим феноменом
који изнутра нагриза њено биће. Срећом, критичка
реч настала из ње саме, реч теологије проистекла из
аутентичног духовног искуства којим се храни њено
богословље. Цркву непрекидно упозорава и позива
на преображај и обнову, истинског начина постојања
и функционисања које не треба тражити тамо у некој
идеализованој прошлости него и у будућој истине
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света и човека. Истини коју црква сада и овде сведочи
и живи.
Не доводећи у питаће јерархијско структуирање и
конституисање цркве, овде се поставља питање поновног
отварања простора унутар ње саме, у самом једру њенога
живота за активно служе харизме лаика свих врста па
и оних који припадају групи интелигенције. Тиме се
не уводе нездраве новине у богословље и постојање
цркве, нити се чине изнуђени уступци и стратегијске
концесије реду лаика. Напротив, на тај начин активним
учествовањем лаика свих профила па интелигенције.
На првом месту у богослужбеном животу цркве, њеном
просветном и хуманитарном раду кроз прихватање и
потврђивање одлука јерархије кроз службу рецепције,
и на многе друге начине црква потврђује дијалошку
структуираност и узајамну зависност свих њених
чланова као суштинску претпоставку свог правилног
функционисања.
Тако је код озбиљних нехришћанских аналитичара
присутна свест о различитости етоса и праксе. Код
великих хришћанских цркава, а још више код мноштва
малих и новостворених заједница, те самим тим и свест
о несводивости тих феномена на заједнички именитељ
безопасности и да се озбиљно не заглибе у плитке и
мутне воде поједностављења и вулгарног уопштавања.
Истовремено поједини теолози све учесталије указују
на одређена ограничења конфесионалне теологије,
и позивају на стварање новог односа. како према
сопственом предању тако и према духовним и
богословским наслеђима других цркава.
У свему томе једно је сигурно. Сам појам цркве
богат и вишезначан обавезује нас на пажљиву употребу
и прецизно промишљање.

Фото: Printscreen/YouTube/Црква Ружица
и Капела Свете Петке

АМВОН

Пртојереј – ставрофор проф. др
Владимир Вукашиновић
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АМВОН

ЧУДО
ВЕЛИЧАНСТВЕНА
ЛИТИЈА ДО ХРАМА
СВЕТОГ САВЕ
Јереј др Сава Милин

Фото: Printscreen/Инсатграм

Фото: Printscreen/Инсатграм

В

еома ме радује мноштво народа у литији до
храма Светог Саве!

Живимо у време великог војног, политичког,
економског, али можда нама најважнијег, моралног
превирања. Сваки дан избомбардовани смо многим
новостима. Прате се дешавања на фронту и број
погинулих, стижу претње и са истока и са запада о могућем
коришћењу нуклеарног арсенала, непријатељства су
изражена санкцијама што доводи до поскупљења па
и несташице нафте, гаса, па и понеких прехрамбених
производа. Истовремено, сервирају нам се уцене са
запада шта још треба да урадимо и како да усвојимо
европске и демократске вредности и њихов морал.
А да би човек постао бољи потрошач и мање
промишљао о битним стварима, имамо стотине
телевизијских и радио канала на којима се сервира
садржај који само растројава личност. Намећу се
питања: да ли је певачица уградила силиконе? Да ли су
спортисти пре утакмице били у ноћном проводу? Да ли
је старлета оправдано преварила вереника? Зашто је
глумац ударио водитеља на додели оскара? Уз то имамо
и одељак црне хронике који и емотивно растрзавају
личност. Не видим како би човеку користило сазнање
да је у душевном растројству или ђаволски

надахнут неки грешник починио зверство. То су све
вести које честите хришћане и њихову осетљиву савест растресају. Те и многе друге лажне теме постављају
се како бисмо ми на рођенданима, славама и у другим
приликама имали пригодан материјал за разговор.

А како говоримо у Символу вере: царству Христовом
неће бити краја! Зашто онда да се бринемо шта ћемо
јести или шта ћемо пити или чиме ћемо се оденути?

Али зато ако озбиљни људи поставе питање о
финансијама за војну технологију, за безбедност
биолабораторија, за буџет и слично, иако имамо
стоти-не телевизијских канала, политичари сугеришу
медијима да то није интересантна материја. Шта зна
аудиторијум о молекуларној биологији, војној технологији и ко може да разуме све те економске графиконе које обрађују приходе и расходе у милијардама.
Заправо, они нама „чине услугу“ што не морамо да се
бавимо тим тешким стварима. А баш су они добри и
вредни и стручни, па ће они то све да ураде за нас.

Народ сведочи да поштује морални закон онда
када запад ни међународни закон не поштује.

Поред компликованих политичких тема, економских страховања, притисака са запада, праћења
спортских успеха и неуспеха, често имамо и пословне
бриге, породичне размирице, здравствене проблеме,
бригу за родитеље или децу и како човек све то
рационално и емотивно да испрати.

Радујем се мноштву народа у литији до храма
Светог Саве!

Народ сведочи да памти и поштује породичне
хришћанске вредности онда када запад не зна шта
је породица.
Народ сведочи да зна за веру и Бога у времену где
је западу бог – долар.
И макар прошли голготу и крст, што је Србину
вековима био избор и пут, знам да нас на крају пута
чека раширених руку Господ Исус Христос у Царству
своме. Амин!

Можда ни не може.
Можда ни не мора.
Важно је да имамо добро утемељење – а то је
Христос!
Најважнија поука коју је Господ Исус Христос
оста-вио људима је порука: „Покајте се, јер се
приближило Царство небеско“ (Мт. 4, 17).
Многа царства владала су светом. Многа царства тутњала
су од истока до запада. Од многих царства сада
нема ни камена на камену.

Фото: Printscreen/YouTube/

Јереј др Сава Милин
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ЧУДО

„ЕВХАРИСТИЈА“
АЛЕКСАНДРА
ШМЕМАНА

општине. У то име верни су се сакупљали у Св. Софији
и из ње вршили литију до цркве која слави успомену на
одређеног светог и за то време су певани антифони. Из
тог разлога постоје антифони на одређене празнике,
како светитељске тако и Господње и Богородичине
и они су певани све до уласка у дотичну цркву. Даље
имамо јектенију (прозбу) за мир целога света која
објашњава сама себе. Потом имамо јектенију за Цркву
која је живи доказ Христовог присуства у свету, као и
за њену непоколебљивост, што је молитва за верност
и постојаност хришћана. Јектенија за сједињење свих
је крајњи циљ стварања и спасења. Сваки човек, ма
колико веран био, а тиме и слободан пред Црквом и
Богом и даље треба да има онај позитиван страх Божији
у себи, говори нам ова прозба. Црква, тј Христос, моли
се и за сав клир на челу са епископом, свештенством,
ђаконством и народом без кога нема пуне Цркве. Но,
видокруг Цркве је широк, и према томе она се моли за
цео свет и за све који у њему живе, без обзира ко су и
какви су они. На крају ми сами себе (сваки понаособ)
предајемо Христу, јер смо сами слободно одлучили да
са Њим крштењем умремо, тако да не живимо више
ми него Христос живи у нама.

Протојереј Благоје Катић

О

Књига је подељена на 12 целина (Тајинство сабрања,
Тајинство царства, Тајинство уласка, Тајинство слова,
Тајинство верних, Тајинство приношења, Тајинство
јединства, Таjинство узношења, Таjинство благодарења,
Таjинство спомињања, Таjинство Духа Светог, Таjинство
причешћа), које се и ако су одвојене ипак прожимају.
Овај приказ ће покушати да обједини свих 12 целина у
један доживљај, а то је Литургија. Са великим пијететом
према о. Александру Шмеману као једном од највећих
Православних теолога, покушаћемо да богословски
анализирамо ово велико дело.
У предговору аутор каже: „Ова књига није уџбеник
литургијског богословља, нити научно истраживање. Ја
сам је писао у ретко слободно време, често је прекидајући.
Сада сва поглавља скупљам у јединство, премда не
претендујем ни на пуноту, ни на систематичност.

АМВОН

Књига представља низ размишљања о Евхаристији,
која уосталом не произилазе из „научне проблематике“,
него из ограниченог и малог опита…“
За запад, „формулу“ којом се врши тајинство,
представљала је Христова молитва. Исток пак, не би
ли то одбранио, беспотребно уводи молитву трећега
часа која само квари редослед излагања молитава
анафоре. Треба напоменути да у Цркви нема места
симболици (наравно, има под условом да симбол
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Фото: Printscreen/Инсатграм

представља реалност – реални догађај). Када би
симбол био оно што нам већина школских уџбеника
из литургике налаже, онда би Царство небеско и
наше спасење Телом и Крвљу само било симбол и ми
бисмо поново били на почетку. На свакој Литургији
Христос поново страда и поново Васкрсава, јер је Он
Пут којим идемо, Истина у коју верујемо и Живот у
који се надамо, а све у циљу обећаног нам Царства,
којег у Цркви, реално задобијамо. Црква је потврда
ствари невидљивих. Зато и сама Литургија започиње
благосиљањем Царства, што значи признати га и
исповедати као највећу вредност, што народ потврђује
својим „Амин“.

Сведоци смо данас да се све молитве читају „тајно“,
тј. да их предстојатељ чита у себи где народ чује само
завршну реченицу молитве тзв. возглас (та пракса је,
по мом мишљењу и оправдана и неоправдана). Како
нам Шмеман сведочи, у првом антифону (молитви
антифона) говори се о апофатичкој представи Бога,
али иако је Он апофатичан, Он се нама јавља и то нам
показује молитва првог антифона, док је Он тај што
нам доноси Истину (Сина Свог) и тиме нас уводи у
живот вечни, како сведочи молитва трећег антифона.

Пре самог призивања, тј. објављивања Царства,
ђакон провозглашава да је време да се служи Господу.
То време означава наступање новог времена које долази
са Царством времена које је вансветско.

Било како било, ни онда ни данас, гледајући из
перспективе архијерејске литургије (тачније је рећи
Литургију коју служи епископ), епископ не ради ништа
све до чина малог входа. Мали вход је представљао и
представља ништа друго до прилазак владике олтару
који опет није простор, већ који је сам престо. А зашто
се приближава престолу? Из простог разлога да би се
вршила евхаристија.

Свако евхаристијско сабрање почињало је уласком
предстојатеља (што нам данас сведочи дочек епископа,
као и то да он у суштини ништа не ради до „малог
входа“).
Опште правило које данас важи за све Литургијске
типове је то да је почетни део Литургије у ствари велика
јектенија. Њено место је некада било иза молитве
Трисвете песме која је била у ствари песма уласка
епископа на сабрање. Антифони који следе после
јектеније су три групе Псалама који су певани при
уласку у храм. Антифони су били такође песме „крсног
хода“. Ово ћемо мало разјаснити. Наиме, ако узмемо у
обзир Цариград, онда је за тај град катедрална црква
била Св. Софија. Према уставу Велике Цркве, све остале
цркве учествовале су у празновању храмовне славе једне

REЧ PARTRIJARHA

ву књигу написао је један од највећих
литургичара свих времена. У њој је успео
да на једном месту, у једну целину обједини
све наизглед необједињиве елементе црквеног живота.
Говорећи о једној св. Тајни, објаснио је све св. Тајне.
Приказао је на најлепши и најсликовитији начин
најузвишенији и најбитнији сегмент хришћанског
живота. Шмеман, човек који је постао меродавна
јединица у Православној Цркви, кроз ову књигу је
још једном потврдио, од црквеног народа дату му,
титулу највећег литургичара; темељ и извориште
даљим генерацијама литургичара и богослова. Иако
су његова дела добила већи значај у свету него код
нас, ипак се са поштовањем преводе и овде.

То нам још говори да смо ми ти који усходимо Христу,
а не Христос који нисходи ка нама на Литургији, како
мисли римокатоличка црква. Ми престо целивамо и
њему се клањамо само из једног разлога, а то је што
он представља Царство. Ми смо ти који усходимо
престолу – Царству и поново се враћамо у свет да то
Царство сведочимо докле оно не дође. Сада наступа
молитва и Трисвета песма којом ми не објашњавамо,
већ доживљавамо Бога као светог. Трисвета песма нам
у ствари сведочи о помирењу неба и земље, о Божијем

јављању људима и могућности да будемо Свети. Сада
нам предстојатељ шаље мир са горњег места, где се
иконично изображава Други Христов долазак, он нам
шаље мир и б лагослов за слушање Христових речи.
У делу под називом „Тајинство Слова“, Шмеман
говори о разлици која је постојала између првих
литургијских скупова, где је тумачење Слова поред
живог сједињења са Њим, било основ за хришћански
живот. Тада се света Евхаристија није делила на
важне и неважне делове. Сада је Свето писмо и
његово тумачење постало личним (индивидуалним)
актом, а Свето писмо у Цркви само један моменат у
делу, који се назива „литургијом оглашених“. Слово
и Тело сада су у потпуности одвојени. Више се води
рачуна о томе у ком се моменту претвара хлеб и вино
у Тело и Крв, од тога како да читања у Слову буду и
почетак сједињења са Словом. Овим се тек остварује
суштинска веза између Слова и Тајинства. Слово
сабира Цркву ради Оваплоћења. Данас тајинству Слова
претходи тзв. Мали вход, којим се Јеванђеље износи
уз процесију и поново уноси у олтар. За време гоњења,
Јеванђеље није бивало у цркви из страха да се та света
Књига не конфискује од стране многобожаца. Тада
је предстојатељ већ био на горњем месту и чекало се
читање које је одувек било пре узношења. Тај улазак
са Јеванђељем био је други улазак. Тако да је у току
сабрања било свега три уласка. Ни на једном другом
Богослужењу предстојатељ није узлазио престолу
већ би стајао испред, предводећи народ. Јеванђеље
није само књига, оно изображава самога Христа,
оно се целива, кади, учествује у Богослужењу као на
пример: код јелеосвећења, хиротоније... Да Јеванђеље
„символише“ јављање Христа онда би епископ, као
жива икона Христова требао да изнесе Јеванђеље, а
не ђакон. Потом следи давање мира као пред сваки
почетак новога дела. Мир је сам Христос и предстојатељ
нас стално подсећа да је он међу нама.
Прокимен који затим следи углавном је Старозаветног карактера и он нас уводи у читања која ће следити.
Он углавном има тесне везе са оним што ће се читати.
Некада је прокимен чинио цео Псалам, јер као што
каже Блажени Августин: „Сам Христос говори из њих“.
У старој Цркви следила су читања из Старог
Завета која су данас код православних стављена на
вечерње Богослужење, док се данас на Литургији
читају делови из Дела Апостолских или Посланица.
Иза посланица поје се Алилуја. Појање у Цркви није
ништа ново нити ишта страно. Када је неко срећан, он
ће наравно, певати. Појање представља реалан додир
са трансцедентним, као улазак у надсветску реалност
Царства. Стога и Алилуја јесте поздрав и песма хвале
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Господу који се јавио. За то време се кади, што значи
да се сва твар приноси Творцу. Молитва којој следи
читању Јеванђеља није ништа друго до епиклеза у
којој се тражи да сиђе Свети Дух.

АМВОН

После читања долази проповед која је одувек у
Цркви имала посебно место. Занемаривање проповеди
у Цркви не може бити изговор за неспремност или за
незнање богословља, већ је то заборављање значења
проповеди у Цркви. Не проповеда се на „јеванђеоску
тему“ већ Јеванђеље само проповеда. Не можемо се
извлачити изговором да немамо дар Духа Светог, јер
чим имамо сабрање у цркви имамо и дар Светог Духа.
Амвон је место где се врши Тајна Слова, а не место
попут трибине. У то име служење предстојатеља је
проповед и учитељство, а служење народа његово
примање, каже Шмеман. Без Светог Духа нема ни дара
проповеди ни примања проповеди. Иза свих читања
следи јектенија усрдног мољења. У њој се Црква
моли за сваког хришћанина понаособ и за његове
појединачне потребе. То се опет не може назвати
личном молитвом, јектенијом, која је егоцентрична,
јер Црква у својој основи није састављена од мноштва
засебних индивидуа, већ почива на заједници тих
личности у Христу. Јектенија усрдог мољења није
фиксирана и затворена. Она је, напротив, отворена
за уметање нових прозби, зависно од потребе Цркве
(прозба у којој се моли за монахе и свештеномонахе и
за сво у Христу братство, односи се у ствари на братство
Светог Гроба из Јерусалима, тако да оно није фиксно
за остале цркве).
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Црква је одувек имала оне који су спремни да уђу у
њено крило, такви се после усрдне јектеније отпуштају
из цркве. Њихово прибрајање стаду верних бивало
је Пасхалне ноћи. Сада долази и до недоумице, коме
данас читамо молитве за оглашене и кога отпуштамо,
ако оглашених у глобалу више „нема“. Ако то узмемо
у историјском времену, онда заиста оглашених нема,
али зар данас у ово време можемо веровати да нема у
свету хришћана који нису постали оглашени. Црква
се и даље моли за оглашене иако у Цркви можда њих
нема. Ако избацимо молитву за оглашене, гасимо труд
и плод Цркве. После тога оглашени се отпуштају (а
након њих излазе и покајници, као и сви они који
су на одређено време одлучени од Цркве). Врата се
закључавају, а иза њих остају само верни који служе
заједно са свештенством и заједно се Причешћују.
Данас су свештенство и народ потупно раздвојени тако
да све више личи да је свештенство то које опслужује
народ. У Цркви све више долази до клерикализма или
до сулуде демократизације где лаици раде оно што
очигледно припада клиру.
Шмеман овде јасно хоће да нагласи да Дух не даје
благодат на меру, већ да је благодат иста, а харизма
(дарови) су различити. Сви смо ми посвећени на дан
крштења како би благодарећи Господу, приносили
жртву за спасење света. Ту нема места лажном смирењу
и причи о недостојности. Нико није достојан сем
Христа да принесе жртву за овај свет, па је ми ипак,
сваке недеље и празника приносимо. Христос је тај
који у нама врши Евхаристију.

ЧУДО
Шмеман у наставку излагања прелази на антиминс
говорећи да је услов за његову дејственост потпис
епископа (који једини има право да га освети), а не
честице моштију (које у зависности од праксе – руске
или грчке – могу да постоје или не постоје у антиминсу).
То је било првобитно давање благослова свештенику
да служи Св. Литургију јер је епископ био једини
који је савршавао Евхаристију. Како се хришћанство
ширило, епископ није могао служити Литургију на свим
сабрањима верних, већ је ту власт давао презвитерима.
Данас је то уобичајено да свештеник служи Литургију
као предстојатељ, јер се створила парохија као нека
„помесна црква“, с тим да је епископ глава сваке
парохије у епархији. Православљу је страно да Цркву
у пуноти види тек као организовану општину попут
протестаната, или пак у вези са једном мајком Црквом
у Риму, како су до скоро учили римокатолици. Црква је
за православне када сваки њен део (народ са клиром)
живи у пуноти и Оваплоћује је у себи. Целивајући дакле
престо, свештеник потврђује да је то једини престо на
који ће доћи Цар Славе. Предстојатељ само из једног
разлога приступа престолу, а то је да би била принесена
жртва. Шта је жртва него дар Богу и то дар који је за
нас од егзистенцијалне важности (хлеб и вино). Због
чега ми приносимо тај дар? Из тог разлога да бисмо
били ближе Богу. Али ма колико се ми трудили да се
приближимо Богу, између нас и Бога увек ће стајати
грех. Баш због тога служе жртве, ради искупљења
греха, ради приближавања Богу. Но, поред свега,
жртва не може спасити човека, већ је она само ту да
подсети човека на грех. Нико сем Бога не може спасити
човека. Само је једна жртва била довољна да спаси
човека а то је жртва Сина Божијег, дакле Бога. Жртва
Христова испунила је све Старозаветне жртве. Да би
се свет коначно спасио није довољна само Христова
жртва. Потребна је жртва човека да сав свој свет и
себе са њим спасе, да принесе свет Богу.
Но, да се ми вратимо Литургици. Протојереј
Шмеман нам говори да само жртвовање почиње
приносом жртве на жртвеник а то се догађа тзв.
„великим входом или уласком“. Ипак пре тога ми
имамо још једно жртвовање тих истих Дарова, само
пре Литургије и њих врши сам свештеник. То се
назива Проскомидија и она је врло тешко објашњивог
карактера. У првим вековима у приношењу Дарова
сви су учествовали доносивши на Литургију оно што
су имали (хлеб, брашно, уље, вино, воду). Ђакони су
били ти који су од народа примали Дарове. Видимо
дакле да су прве „Проскомидије“ у ствари вршили
ђакони који су били веза између народа и олтара.
Проскомидија свакако има своје богословско значење.
Она је ништа друго до препознавање Дарова, јер је у
томе суштина Проскомидије; већ тада се перепознаје

да је Хлеб Јагње које се жртвује, а Вино Крв жртве. На
дискосу имамо цео свет баш као и овај у коме живимо
и који нас окружује. Имамо Богородицу, све Свете,
Архијереја, живе, умрле. Тако и на тај начин цео свет
се приноси Богу.
Пошто Приношење почиње молитвом Херувимске
песме, Шмеман нам овде даје нека објашњења. Наиме,
он нам наводи да ову молитву чита свештеник сам.
У тој молитви ако се погрешно протумачи, може
се наћи израз који казује како је свештеник тај који
приноси (сам) Жртву. Наравно, сваку недоумицу нам
отклања сама молитва. Ова молитва је упућена Христу
(док су све сем Цар Небески, упућене Богу Оцу) из тог
разлога што је Христос једини који Дарове приноси
Оцу, једино је Његова жртва нас искупила. Тако да
се свештеник не само не одваја од сабрања, него
објављује јединство са свима, јер је Христос Једини
Који Приноси и Који се Приноси. Цео овај део може се
назвати „Царским“ како наводи Шмеман. У молитви
и тексту Херувимске песме говори се о Цару, Дарови
пролазе кроз Царске двери, и по томе се читају царски
псалми: „Господ се зацари...“. Сада оно што смо ми
донели као принос у ствари постаје Христов принос,
Христова жртва. Носећи Дарове, ђакон провозглашава
да нас све помене Господ Бог у Царству Своме... То је
најважније, да нас се сети Господ, јер ако нас се сети,
ми ћемо постојати. Као што рекосмо, да нас се сети
Господ Бог...
Сећање код човека представља васкрсавање
прошлих догађаја са знањем да смрт и време царују
у свету. Иако се ми нечега сећамо, то сећање је ипак
ограничено и на крају и оно ишчезава. Само је човеку
дат дар сећања и зато је потребно да се човек сећа Бога
како би примио живот. Сећањем човек покушава да
победи смрт и време, а то може само ако се сећа Даваоца
живота. Чак и ако заборавимо Бога, Он неће нас, јер
нам у супротном не би послао Сина Свог. Најпростије
речено, ми онога кога помињемо, потврђујемо да је
жив, јер га предајемо сећању Божијем у коме су сви
живи. У помињању и сећању у Богу нема разлике
између живих и мртвих.
Следеће велико Тајинство (како је Шмеман поделио
ово своје дело и назвао поглавља своје књиге) јесте
Тајинство Јединства. Оно се изражавало у првим
вековима Светим целивом који су размењивали клир
са епископом, а лаици мушкарци са мушкарцима, жене
са женама. Данас је то остало само у халкидонским
црквама и делимично у римској миси. Код православних
оно се врши само између клира. Овим радњама и пре
свега возгласом који претходи радњи давања целива
мира, Црква од нас тражи да покажемо љубав. Она
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је основ свега. Љубав није нешто ново што је Христос
донео, њене корене видимо још из заповести у Старом
Завету. Оно што је ново, а што нам Христос доноси,
јесте заповест да љубимо (волимо) и непријатеље своје.
Хришћанска љубав и љубав према онима које
највише волимо (породица), су два различита типа
љубави која су овој нашој палој природи несхватљива,
јер по Јеванђељу једна другу искључују. Да Христос
није дошао, таква љубав према Богу која искључује
љубав према породици нпр. не би била разумљива.
Христос је доноси, објашњава и чини могућом јер сам
Бог је љубав, а тиме и Син Човечији је љубав. Зато је
и човек позван да воли божанском љубављу, а која
је постала богочовечанска, каже Шмеман. А где је ту
љубав могуће остварити? Шмеман нам даје одговор
и каже да је то Црква, као Тело Христово. Црква је
позвана да јавља присуство Божије љубави у свету,
и у Цркви само можемо волети љубављу Христовом.
Е, баш због те љубави ми идемо у Цркву да бисмо и
оне блиске и оне непознате и далеке волели истом
љубављу.

сви...“ То је за њих формула (неопходна и довољна).
За православне то је ипак нешто касније, онда када
се изговара молитва епиклезе (призива Св. Духа, тј.
одмах после уставотворних речи). А заправо и једни
и други заборављају да је све то један јединствени
процес током Литургије.
Зато на питања „шта, како, када?“ задовољимо се
одговором који нам даје Литургија речима: „Са страхом
Божијим вером и љубављу приступите“!
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да узнесемо). Срце је орган Богопознања и од нас се
тражи да се њиме уздигнемо до неба, јер је Литургије
која се служи, у ствари Небеска Литургија.
То нам је могуће учинити, јер нам је Христос Својим
Васкрсењем вратио небо као првобитни дом. Ако
увидимо да је Небо наш последњи циљ, нама ће сви
падови на земљи бити опроштени. Почетним речима
старог јеврејског благодарена („Заблагодаримо Господу.
Достојно је и праведно...“) започиње наш нови живот,
започиње спасење. Човек је поново чист и поново
заузима место које је имао још од постања света.
Дошли смо сада до „дела“ Евхаристијског сабрања,
које, условно речено, „старо“ литургијско богословље
сматра најсветијим делом Литургије. Молитве анафоре,
Шмеман је обрадио у поглављу под називом Тајинство
Благодарења. Цела Евхаристија је једно Благодарење,
што нам се сведочи у многим моментима Евхаристије.
Шмеман овде јасно наглашава да је Благодарење у
ствари рај. То је почетак и крај (циљ) нашега живљења.
Оно нам даје могућност познања Бога. Не вере, јер
и Адам је веровао и ђаволи верују, већ познања као
живог доживљаја и примања Бога у себе. Немогуће је
знати (познавати) Бога, а не благодарити му у било
ком аспекту нашега живота (зато имамо диван доказ
који и Шмеман наводи, а то је да се надгробно ридање
претвара у песму хвале „Алилуја“).

Позив за целив мира не значи позив да ми неког
поред себе, кога можда не познајемо, волимо нашим
мерилима љубави, већ да га волимо љубављу Христовом
којом туђин постаје наш брат. Радост те љубави се
састоји у томе да ми ту Христову љубав добијамо од
туђина као и он од нас, каже Шмеман. Овде говоримо
о љубави која нас међусобно сједињује, то може да
се оствари и схвати само вером. Ето зашто већина то
не схвата, из разлога што нема веру већ религиозно
осећање које може и сам, индивидуално од других,
да задовољи. Она се, како то Шмеман овде наводи,
испољава пре свега у испуњавању свих верских обреда
и обичаја. Наше исповедање Вере је наш суд!
После исповедања вере почиње тзв. „главни део“
Литургије, „канон“ Евхаристије. На почетку смо
напоменули да у Евхаристији не постоји главни део, тј.
да нема споредног. Цела Евхаристија је једна својеврсна
анафора (узношење). Та подела нам долази са Запада
и из његовог схоластичког богословља које чак иде
дотле да одређује најважнији моменат Евхаристије.
Баш из тог разлога је Шмеман своја поглавља у овој
књизи „Евхаристије“ назвао Таинствима (Тајнама).
То је урађено из разлога да би се показала међусобна
зависност, односно неопходност других „делова“
Литургије као једне целине. Наш пали разум се пита:
Да ли се заиста на Литургији хлеб претвара у Тело и
вино у Крв (да ли се дешава трансупстанцијација тј.
промена суштине хлеба и вина)? Како и када се дешава
претварање хлеба и вина у Тело и Крв Христову?
Запад каже да се све то дешава приликом изговарања
установитељских речи: „Узмите једите... и пијте из ње
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Из тих разлога ми приносимо свет Богу и сваки
пут на Литургији постајемо сведоци поновног новог
стварања света и материје, али овај пут материје
као хране (лека) за бесмртност. Благодарење је, још
да додамо, изједначавање неједнаких, сједињење
несједињивих - Бога и човека, Творца и творевине.
А то сједињење, наизглед немогуће, омогућено је
деловањем Духа Светога.

Фото: Printscreen

Свако Тајинство почиње благословом предстојатеља и враћања благослова њему. Тако и ово почиње
благословом са краја Павлове посланице Коринћанима: „Благодат Господа Исуса Христа и љубав Бога
Оца и заједница Светога Духа са свима вама.“ (II
Кор.13,13). У тој реченици се исказује чињеница да
је Црква сабрана у Христу и да у Њему врши принос.
Прихвативши Христа за Сина Божијег, ми прихватамо
Бога Оца живећи у заједници Духа Светога.
Стога Евхаристија и јесте живо познање Св. Тројице.
Затим следи позив да се узнесемо на небо (тј, срце

Од онтолошке (суштинске) важности је важно
приметити да се на Евхаристији Бог Отац ословљава
са „Ти“, јер су све молитве њему принесене. То наравно
не сме довести до закључка да је Бог антропоморфно
биће које особине добија од човека. Хришћанство не
почива на таквом веровању. Оно наиме почива на
веровању у долазак Бога у свет и у наше усиновљење
у Богу. У хришћанству се Син Оцем открива, и уједно
Отац Сином. Тако да Отац једино свет и човека може
познати преко и кроз Сина (баналан пример – „као
кроз лупу“). Овим видимо да је Евхаристија у ствари
приношење света и човека Оцу кроз Сина (Син је тај
који све молитве узноси Оцу на Евхаристији).
У једној од молитава анафоре говори се да нас је
Бог подигао. Одакле и из чега нас је подигао? Јасно је

да нас је подигао из смрти, којој предстоји грех. Грех,
а тиме и само зло, не постоји само по себи (нема своју
суштину). Иако га Бог није створио и није носилац
њега, он ипак постоји, а његов носилац је човек;
човек који је управо због њега (греха) остварио своју
смртност промашивши циљ свог стварања, окренувши
се од Живота ка смрти. Е, баш од тога нас је Христос
подигао када смо и у шта смо пали и поново нас
узвео и сваки пут узноси на Литургији. Занимљиво
је приметити, а што је Шмеман свакако приметио,
да је гордост грех који долази одозго, а не одоздо.
Оно потиче од прелести и искушења због Божанских
дарова. Највеће искушење (а не још грех) јесте човекова
личност, човеково „ја“. Само је човеку дато да спозна
себе и воли себе. Ова љубав је исправна само онда
када своје „ја“ поистоветимо са „ти“ (које је ближњи)
и са „ти“ које је Бог (рекли смо да у Евхаристији Бога
називамо са „Ти“). Због тога свога егоистичног „ја“
Адам (човек) је пао!
О циљу нашега живота које је Небо, управо говори молитва sanctus а којом се „завршава“ молитва
благодарења (у оквирном смислу) prefatio. То је дакле
сусрет са Богом.
Врло важан моменат на Евхаристији јесте
спомињање (сећање) или како је више познато,
молитва анамнезе. То сећање се не односи само на
пуко историјско сећање на догађаје који су протекли,
већ и на Голготску жртву (која се нарочито истиче у
схоластичком богословљу). Једном принесена Голготска
жртва вечно се актуелизује у Евхаристији сваки пут
када је служимо. Спомињање Тајне Вечере и свега што
се, нас ради збило, може се разумети само у контексту
литургијског благодарења – односно молитава које
су му претходиле као и оних које следе. Сећање, сада,
пошто смо већ узишли у Царство, постаје реално.
Зашто је Тајна Вечера толико важна за нас – зато што
се те Ноћи објавила вансветска Божанска светлост
Царства Небеског. За то нам је доказ молитва пред
Причешће где се молимо да нас Господ „данас“ прими
као причесника Тајне Вечере која се догодила. Тако да
Христос није установио „власт“ и „право“ претварања
Дарова, већ Цркву. Тајном Вечером завршавало се
Христово служење на земљи као што нам сведочи
Његова Првосвештеничка молитва. Из тога разлога
је ноћ Тајне Вечере, ноћ Великог четвртка, ноћ светле
таме – радосне туге. Јудин излазак са Вечере јесте крај
греха чији је почетак у рају. Јуда је видео, чуо и рукама
својим опипао Царство Божије, али је ипак као стари
Адам „побегао из раја“. Сада остаје само да се сретну
два Царства. Царство Небеско и царство кнеза овога
света. Сада ће Бог вратити себи творевину коју му је
„украо“ ђаво. Овде видимо да Жртва није повезана
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Сад следи молитва епиклезе, молитвеног обраћања
Оцу да ниспошље Светога Духа на Дарове и да их освети.
Њоме се завршава цело евхаристијско свештенодејство
приношења, благодарења и спомињања. Овде, наиме,
долази до проблема у схватању момента као и то којом
се молитвом освећују Дарови. До овога је дошло услед
схоластичког одвајања молитава једних од других,
чиме се дошло до њихове насилне, вештачке, а у ствари
привидне самодовољности и независности. Нажалост,
западна схоластика продрла је и у православље,
доносећи ово и много шта слично То се очитује и у
учењу о седам Светих Тајни посматраних као одвојених
од Једне Тајне Цркве, као и у учењу о символици на
Литургији ,које није било увек нарочито „здраво“.
Уз све ово досад изложено не стоји питање када се
Дарови претварају? Јер се Литургија врши на Небу
у новом времену, нове творевине, у времену Светога
Духа. У овом времену (свету) био је Христос и у овом
времену (свету) наговестио је Царство Божије, и на
крају, као врхунац, Свети Дух је сишао на Цркву на дан
Педесетнице, а са Њим и ново време. Суштина хрићанства
у овом времену које траје, није сакрализација култа,
баш због тога што је цела земља постала храм. Свет је
претворен у храм страдањем Христовим и сав живот
је Литургија (или бар треба да буде). У Литургији ми
не понављамо и не изображавамо Тајну Спасења, већ
ка њој усходимо. Можемо рећи да је цела Литургија
призивање Духа, јер је он неодвојив од Христа.
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За претварање Дарова, Шмеман каже да се оно
не врши видљиво и да ту нема трансупстанцинације
(промене суштине хлеба и вина). Када би тога било,
онда би наша вера била магијски култ, а не вера, нада
и љубав. Молитва епиклезе је органски, граматички и
сваки други наставак и завршетак молитве анамнезе.
И сада, коначно, долазимо до циља, а то је
Причешће. Но, иако смо дошли до циља, пред нас
се опет постављају неки услови не би ли приступили
Причешћу. Дошло је до клерикализације у Цркви.
Лаици су на Литургији пасивни, а иако се Литургија
врши ради њих, они у њој не учествују (не причећују
се). У Цркви на Литургији нема места молитвеном
(личном), јер од одступања оглашених Црква припрема
верне за Причешће. Молитве које нас припремају
за Причешће, Шмеман је овде поделио и назвао их
космичким, еклисиолошким и есхатолошким. Тек
после заступничке молитве, Црква (заједница) моли
за личну достојност приступања Причешћу. Али све
је ипак на нама, тј. можемо ли и чезнемо ли ми за
Причешћем целим бићем, каже и пита се Шмеман.
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И да, поново излазимо из цркве објављујући свему
свету Светлост Истиниту, јер нас је на то Господ упутио
приликом Вазнесења. Опет ћемо се вратити да узиђемо
у ЦарствоБожије ишчекујући Други долазак баш ове
недеље. А, ако не дође, ми ћемо се опет окупљати на
исто место чинећи завештање које нам је Господ оставио

ЛИТУРГИЧКА ЋАСКАЊА
Протојереј Дарко Б. Јелић

Ова књига нам открива невероватне границе
познања саме Литургике и њене главне теме, саме
Евхаристије. Прочитавши ову књигу ми се упознајемо
са потпуно новим погледом на Литургију.
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вакога, ко је и мало заинтересован за живот
у Цркви, литургичке теме не остављају
равнодушним. Многи ту имају шта да кажу;
учени, неуки, добронамерни, недобронамерни, они
који имају богословско знање, они који га немају, они
који су топлог срца, они који су хладног срца… многи.

Подела Литургије по деловима је корисна и добра
само када се користи у дидактичке сврхе; дакле у сврхе
литургичких изучавања и академских предавања, уз
обавезну напомену да је Литургија једна и јединствена,
непоновљива целина, а не скуп делова.

Фото: Портал Чудо

Протојереј Благоје Катић

REЧ PARTRIJARHA

са злом и грехом, већ са љубављу. Сва претходна
Тајинства која смо навели су слика (икона) Жртве
Христове за овај свет.

ЧУДО

АМВОН

ЧУДО

Овај текст је продукт промишљања, произашао из
једног ћаскања људи различитих профила, на разне,
али сродне теме.

Постоји питање колико је у Цркви уопште потребно
школовање и, уз то, примедба да нас Господ Исус
Христос неће испитивати о разним богословским
проучавањима, о познавању разних литургијских
форми, него ће тражити садржину и дела нашег живота,
јер, они који су васкрсавали мртве, изгонили демоне
и лечили болне, сигурно су Богу угодили иако су (по
кадкад) били неуки, а с друге стране онима ученим,
што се препиру око несуштинског а запостављају
суштинско, неће то бити од користи на Страшном суду.

Они који се упуштају у разговоре на литургичке
теме заборављају, или нису свесни да се налазе на јако
клизавом терену. Чини им се да је све једноставно и
лако разумљиво; али није. Љубав према богослужењу
и редовно учествовање у њему, као једини прави
показатељи вере и црквеног живота, свакако јесу
најважнији, али треба бити свестан да ако се желе
разматрати литургичка питања, онда је неопходно
имати и знања о томе (не може се у свему учествовати
само срцем).

Питање потребе школовања у Цркви је старо
питање. Увек су у Цркви постојали они који су негирали
потребу школовања, са образложењем да се све што је
довољно за спасење добија на богослужењу, постом,
молитвом и добрим делима (sic! љубав Божија као
да се заборавља). Међутим, уз подсећање да у Цркви
не важи принцип или-или него и-и, треба рећи да
благочестиви хришћански живот и школовање нису
супротстављене категорије. Као што сваки школовани
човек неће по аутоматизму завредити Царство
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небеско, тако исто нешколованост не даје директну
пропусницу за то исто Царство. Дужност сваког
хришћанина је да проводи благочестиви живот. А
бављење богословљем искрено, побожно, без крајњих
намера у смислу материјалних и других користи, без
надимања и гордељивости, својеврстан је подвиг, раван
осталим подвизима. Провођење времена уочи недеље
и празника у богословском раду (писање, превођење и
сл.) једнак је подвиг и припрема за сутрашњу Литургију
као и присуство на бденију.
Неки од највећих светила Цркве били су неписмени.
Исто тако, међу највећим угодницима Божијим, који су
живели врлинским животом, а које је Црква препознала
као примере за углед и стога их уврстила у календар
(или како се то радо, али дискутабилно, каже, који су
„проглашени за свеце“) били су изузетно школовани.
Међу њима истичемо свете Оце Кападокијце (Василија
Великог, Григорија Богослова, Григорија Нисијског,
Амфилохија Иконијског, али и друге). Да није било
њихове учености тешко би Црква тако прецизно
изложила своје учење, и тешко би се изборила са
разним јересима. Св. Василије Велики, узмимо њега
за пример, био је изузетно школован. Јер, „по речима
Григорија Богослова, он није презирао сасвим ни

опште светско образовање, као што се дешава да то
неки презиру, то јест они који желе да и сви буду исте
незналице као што су они сами." Завршио је школе
у Кесарији Кападокијској, Цариграду и Атини, „која
је била центар тадашње философије и мудрости.
(...) Изучавао је реторику (то јест беседништво),
граматику, философију, астрономију, геометрију и
аритметику. Изучавао је донекле и основну лекарску
науку (...).“ Св. Василије је, „стекавши тако огромно
знање и образовање, најбоље могуће у то доба, све то
знање употребљавао као помоћна средства и оруђа
духовна да се њима на схватљивији начин изразе
богооткривене и богодане истине наше хришћанске
вере.“ Зато га Црква у богослужбеним песмама и
јесте назвала пчелом која вернима доноси мед вере,
а жаоком убада јеретике. Своје ученике Св. Василије
и Оци Кападокијци слали су у (тада једино постојеће)
многобожачке школе, упозоравајући их да примају
науку, али да се чувају њиховог зловерја.
Што се тиче битног и небитног за спасење, треба
истаћи да у Библији постоје места која су потпуно
небитна за спасење: заборављена кабаница апостола
Павла у Троади, пас који је пошао са пророком, жуч

ЧУДО
од рибе. Поставља се питање чему служе та небитна
места (свакако порука Библије не би била оштећена
без њих). Библија је дело Божије и дело човеково. А
када је дело човеково, онда човек, по слободи од Бога
дарованој, уноси и један део себе у то дело. Романописац
би могао да напише роман у једној реченици: Особа А
је убила особу Б. То је поента романа, то је оно што је
једино битно у том роману. Али, какав би то роман био?
Никакав. Зато роман садржи много небитних ствари
у односу на то убиство. Романописац уноси себе, па
описује природу, многе догађаје, шетње, детињство,
уноси многе ликове... и тек на крају се долази до
разрешења. И писац се не би одрекао ни једне „небитне“
реченице. Тако и у Библији, наизглед небитна места
су битна за целокупно дело, као књижевно дело.
Но, да се вратимо на литургички терен. Тачно је
да нас Господ неће питати о литургијским типовима
на пример, али то ипак није непотребно (не живи се
само о хлебу).
Узмимо за пример богослужбене одежде. То је
посебна прича која иде од непостојања одежди у
апостолском добу до сакоса, омофора и митре, које
су епископи постепено почели да носе. Богослужбене
одежде нису неопходна и пресудна ствар за Литургију
и спасење у њој (у смислу да Литургију не служе
одежде него човек), али када их већ Црква има, а оне
имају своје разлоге постојања и историју настајања,
зашто, онда, то не бисмо проучавали и знали (као што
волимо да проучавамо и знамо о својим прецима и
о свом народу, а то баш и није нешто о чему ће нас
Господ питати).
Постоји мишљење да је Православна црква
доста елемената богослужбеног поретка преузела од
Римокатоличке цркве. Често чујемо, када је некоме
нешто непознато и наизглед ново у богослужењу, да
каже: „То је католичко.“
Можемо слободно рећи да је то апсолутно нетачно.
Постоје две велике литургијске породице: западна
и источна. Свака од њих има много литургијких типова.
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Временом су се хегемонистички наметнула два
литургиска типа: на Истоку византијски, а на Западу
римски литургијски тип. Први због престонице царства,
други због угледа мученичке Римске цркве. Тако су
на крају до данас остала углавном та два литургијска
типа. Можемо рећи да су унутар једне литургијске
породице поменута два литургијска типа прогутала
остале типове. А они типови који су до данас како-тако
опстали имају примесе византијског или римског
литургијског типа одн. они временом јесу преузели
неке од елемената та два типа.

Развој богослужења је компликован историјски
процес. Извор је јединствен, па дакле различити
литургијски типови ипак имају много сличности.
Наравно, када о овоме говоримо, мислимо на
структуру богослужења, поредак. Превођење литургијских
текстова, начин исповести ирских монаха (начин на
који се код нас данас мисли када говоримо о исповести
у свакодневном црквеном животу; лични разговор),
исповедаоница, певнице (Латини их итекако имају)
и сл. нису структура богослужења. Зато у том смислу
не можемо говорити о нашем преузимању латинске
богослужбене праксе. Анафора (Узношење) или Канон
евхаристије (термин који упорно опстојава као строго
православан иако је погрешно преведен и преузет од
Латина) је оно што одређује литургијски тип.
Навешћемо неколико примера за које би се неки
усудили да их олако прогласе за ствари које су преузете
од других, посебно од римокатолика, да су стране
нашем богослужењу или пак да су вековни елементи
православног богослужења, којима се даје догматски
карактер (а уствари то не стоји).
Илустрације ради, да најпре поменемо да је Вл.
Атанасије (Јевтић) имао замерке на текст Литургије
апостолских установа због чега ју је сматрао јеретичком.
Али, то није питање структуре богослужења и питање
ваљаности литургијског типа. Вероватно се ту ради
о историјским наслагама и токовима које су донели
проблематичне интерполације у ту Литургију.
Молитва пред причешћивање, која носи име Св.
Јована Златоустог и која се чита на његовој Литургији
(„Верујем Господе и исповедам...“) требала би да се зове
псеудо-Златоустова молитва, јер Св. Јован Златоусти
није њен аутор. Аутор је неко каснији са Запада и
само јој је дао Златоустово име. Ето, можемо рећи да
смо то преузели са Запада, али ни то није елеменат
литургијског типа. Та молитва није конститутивни
део Златоустове литургије (што не значи да није
легитимна). Молитве пред причешћивање које су
конститутивни део Златоустове Литургије су друге
две молитве: молитва пре и молитва после Оченаша.
Данашње царске двери, завеса на њима и њихово
затварање су транслација и пројекција улазних врата
у цркву. Црквена врата су се затварала (на позив:
„Двери, двери!“) након што су евхаристијски скуп
напустили сви они који неће учествовати у Тајни
причешћа (знатижељници, катихумени, покајници који
су одлучени). Будући да олтар није имао ни преграду,
па тиме ни двери, није било шта да се затвори на
том месту. Онда се временом почело са стављањем
парапетне преграде (ниска преграда која је означавала
место олтара), па су на њу додаване иконе (углавном
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су мењане по празницима), па један ред икона, па
два... па олтарска преграда до свода са иконама, са
дверима и завесом.
Што се тиче окретања литурга лицем или леђима
према народу, ни то није спецификум римокатоличког
богослужења. Наиме, вековима је епископ служио
окренут лицем према народу (али не нити због
народа, нити због лица, нити због леђа). Као онај
који иконизује Христа, епископ је стајао на престолу
славе (Горње место). Тако излази да онај део олтара
за који се данас сматра да туда лаик не сме да пролази
није између двери и Трапезе, него између Трапезе и
Горњег места (куда данас редовно пролазе лаици).
Временом, у неким литургијским типовима (нпр.
Антиохијски литургијски тип) искристалисало се
да епископ до Херувике служи са Горњег места (као
надзорник, архимандрит), а онда силази на данашње
место стајања литурга и служи иконишући Христа
који служи Оцу, предводећи цео скуп као колективну
Христову личност.
Употреба кашичице за причешћивање верних
појављује се тек након Трулског сабора (691. г.), дакле,
не пре осмог века.
Читање символа вере тзв. „Вјерују“ на Литургији
уводи се крајем петог века у Антиохијској цркви (до
тада се читао само на Велики петак), а почетком шестог
века у Константинопољској.
Најстарије сведочанство о уливању топле воде у
путир тзв. Топлота, датира из средине шестог века.

Многи ће у свом црквено-националном заносу и
поносу (о)лако рећи како ми данас служимо одн. треба
да служимо као што је служио Св. Сава. Иако ти људи
мисле да чувају светосавско предање, ипак су у дубокој
заблуди. Није тачно да се потпуно исто (роботски
униформно) служи данас како се служило у време св.
Саве. Навешћемо само један детаљ: Химна Богородици
"Достојно јест..." за коришћење у Литургији уведена
је у 14. веку, и то у јерусалимском литургијском типу
(тзв. Јаковљева литургија). Св. Сава је живео у 13. веку
и служио је византијски тип Литургије (иако му је
засигурно био познат јерусалимски литургијски тип).
Дакле, није могао служити Литургију у којој се певало
"Достојно" као што се данас пева. То наравно ни у ком
случају не значи да то није једна иста Евхаристија.
На све ово изриче се се примедба да теолози све
брижљиво проучавају, да следе разне богословске
ауторитете, а онда следи питање: Како то да богословима стално промиче онај леп опис у житијима на
успење Пресвете Богородице, где се описује како су
свету Тајну обављали апостоли, који су ипак већи
ауторитет, а чију праксу ни једна црква не следи?
Као прво, морамо рећи да житија заиста нису
меродавни извор за проучавање литургике. Она
често садрже и претеривања у описивању догађаја
(не мислимо сада конкретно на опис ломљења хлеба
у житију на Велику Госпојину, него уопштено), а све
у сврху поучавања. Када је један студент, опонирајући
професору литургике на некој тврдњи, рекао: "Али, св.
Владика Николај је рекао...", професор је одговорио:
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"Св. Владика Николај, слава му и милост, није био
литургичар." Дакле, ако је неко црквени ауторитет у
врлинском животу, не значи да је нужно и литургички
ауторитет. Литургичари у свом проучавању имају своје
ауторитетне изворе и писце. И, тачно је да брижљиво и
много проучавају. И баш зато што брижљиво и много
проучавају није тачно да им промичу описи ломљења
хлеба, превасходно описана у Јеванђељима (што је
много релевантнији и ауторитативнији извор од оног
описаног у житију). Зато се не може рећи да Црква не
следи тај поредак. Постоје многе богословске анализе
Тајне вечере Христа са Апостолима на Велики четвртак
које показују да је та вечера била прва хришћанска
пасхална вечера, или како то лепо каже Николај
Успенски: „Прва хришћанска Евхаристија била је
последња предсмртна трпеза Господа са ученицима
Његовим, која се назива Тајном вечером, када Он узе
хлеб и благословивши преломи га, и даваше ученицима,
и рече: Узмите, једите, ово је Тело моје. И узе чашу и
заблагодаривши даде им говорећи: Пијте из ње сви,
јер ово је Крв моја Новога завета која се пролива за
многе, ради отпуштења грехова“.
Дакле, видели смо да причешћивање апостола
само уз ломљење хлеба јесте Евхаристија (Литургија).
Временом су на ту основу додаване молитве (усуђујемо
се да кажемо да када бисмо све изоставили и задржали само ту срж, Литургија не би губила на валидности;
и обрнуто, када бисмо све задржали, а то језгро
изоставили, Литургија не би била валидна).
У прва три века литург је произносио молитве
Анафоре (Узношења. /Поново ћемо скренути пажњу
да је термин „Канон евхаристије“ погрешно преведен
и преузет од Латина/), по својој моћи и способности.
Први познати писац анафоре је Иполит Римски (215.
г.). Он каже да литург није обавезан да чита те његове
молитве, него може да их произноси по свом надахнућу,
а уколико није способан за то, онда нека чита његове.
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Рекосмо да је развој богослужења и настанак разних литургијских типова врло компликован историјски
процес, јер Црква је живи организам, (већ, ево, други
миленијум), а не непомични камен. У разматрање
развоја богослужења нећемо улазити јер је то толико
обимна тема да је просто немогуће овде то чинити.
Битно је поновити да основа и срж сваког литургијског
типа јесте прва Вечера Христа са апостолима, и да се то
језгро налази у сваком литургијском типу; од Истока
до Запада, јуче, данас, сутра, и до другог Христовог
доласка.

Фото: Printscreen/Инсатграм
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Интересантно је питање: Зашто се, зарад бољег
разумевања Литургије, али и зарад покушаја да се кроз
саму форму литургије усагласе Исток и Запад, не ради
на усаглашавању, "помирењу", разних литургијских
форми? И наводи се пример да је то радио св.

Јован Шангајски.
Ово питање се превасходно односи на ванлитургички терен. Рећи ћемо само да је пут до јединства
веома дугачак и компликован. Када се он заврши на
другим пољима, на последњем месту ће доћи питање
интеркомунија (заједничког богослужења), а то ће
уједно бити и најлакши део посла јер ће то значити да су превазиђене све разлике и сва међусобна
неразумевања, па ће заједничко богослужење доћи
као круна помирења будући да је богослужење израз
вере и учења.
Али, пошто смо ми овде на пољу литургичких
ћаскања, размотрићемо ту страну проблема.
Прво треба изнети да је давно пре Св. Јована
Шангајског, у 10. веку настала хибридна Византијскоримска литургија названа по ап. Петру. Писана је на
словенском језику, на глагољици. Садржи преведену
Римску анафору, а остало су византијски делови. Везује
се за Свету Браћу Кирила и Методија. Та Литургија,
видимо, није заживела и никада није сврстана нити
у римски, нити у византијски тип литургије.
Хибридизација литургија одн. литургијских
типова није потребна и не би допринела неком
бољем разумевању Литургије или зближавању разних хришћанских деноминација. Сваки литургијски
тип има свој историјски развојни пут и узроке тог
развојног пута, а тиме и своје лепоте. Хибридизација
у један литургијски надтип не би ничему допринела;
напротив, пре би унаказила раскош, лепоту и ширину богослужења. Штавише, требало би „пробудити“
запуштене и готово заборављене литургијске типове
(неки су реконструисани) и вратити их у црквени живот;
да тако престане грубо и лоше схватање да Римска
литургија једнако Запад, а Златоустова литургија
једнако Исток, између којих је непробојни зид, него
да се у лепези разних литургијских типова и на Истоку
и на Западу, увек препознаје једна иста Литургија.

Фото: Прватна архива

Протојереј Дарко Б. Јелић
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ЉУБАВ ЈЕ ДИМЕНЗИЈА
КОЈА СЕ НАЈТЕЧНИЈЕ ЋУТИ
Jереј др Угрин Поповић
ретко можемо ту затећи егзистенцијални императив
људског постојања а камо ли, њен коначни смисао и
заокружење у пуноти бивства.
Стари Грци разликовали су неколико врста љубави.
То је, пре свега, наравно, Ерос, обожени ерос. Ерос
је љубав-страст, љубав која се граничи с лудилом.
Стари Грци су тако говорили: еротоманија - луда
(непромишљена) љубав. Ерос је углавном сексуална
љубав. Отуда еротика - уметност љубави. Отуда и
назив дела римског песника Левија Еротопаинион Љубавна забава, слично Овидијевој латинској песми
- Умеће љубави.

Фото: Printscreen
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убав… реалност која је највише описивана
а најмање описана. Ипак, она јесте
реалност коју смо позвани да живимо,
не да је анализирамо те зато Витгенштајн и каже да
љубав спада у ред оних појава о којима се не говори,
него се ћути.
Милиони људи живе у убеђењу да знају да воле и
да је љубав ствар која се подразумева сама по себи, јер
ми љубав најчешће познајемо као осећање и везујемо
је само за инстинкт и емоције.
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Најчешће се говори о различитим врстама љубави:
полној, пријатељској, родитељској љубави итд, па се
љубав не види као јединствен, већ као раздељен феномен
у људском животу. С обзиром на неухватљивост саме
њене природе, љубави се често одриче могућност
реалног постојања, па се она и у неким наукама своди
на биолошки, психолошки, хемијски или неки други
феномен.
Но, ако сагледамо људску мисао, њен развој
кроз миленијуме, осим романтичних израза
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Ипак, љубав-страст може бити усмерена и према
нечему другом. Херодот је писао о спартанском краљу
Паусанији који је имао страст (erota skhon) да постанете
тиранин свих Хелада. Међутим, љубавна страст, као
и свака страст, ретка је и краткотрајна. Као и све
неизмерно (стари Грци су неразумне, луде реалности
схватили као неизмерне), страст, прождирући свог
носиоца, прождире себе.
Љубав је такође била и митологизирана и обожена.
У древној Грчкој била је митолошки представљена
сликама неколико митолошких бића. То су пре свега
Афродита и Ерос (у Риму Венера и Купидон). Афродита
је богиња љубави и лепоте. Приписана јој је велика
улога. Готово сва жива бића су јој подређена. Афродита
чак доноси богове женама, а богиње мушкарцима. Та
реалност је дакле имала своју митолошку слику и ерос.
Ово је Ерос - син Афродите (према неким верзијама
Артемиде). Тај лепи, разиграни и немилосрдни дечак с
крилима, с луком и стрелама љубави, које он, по свом
хиру, испаљује прво у богове, а затим у људе, плод је
хеленистичке уметности. Хомер не спомиње Ероса
међу боговима. То је нелична сила која привлачи
богове и људе супротног пола једне другима.
Филозофија, произашла из митолошког погледа
на свет под утицајем интелекта, логоса, који је ојачао у
самом животу, као и у сферама посебног знања (логотипи
се не могу поистоветити са философијом; логос је
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оно због чега философија постоји), ипак је успео, иако
не у потпуности, да елиминише антропоморфизам
из области умовања. Древни грчки предфилозоф
Хесиод, који није могао објаснити покретачку силу
космогенског процеса, проналази је управо у космичком,
универзалном еросу.
У античкој филозофији Емпедокле је први који
говори о љубави као космолошком принципу јер она
као свети и неизречени дух прожима цео свет и сва
бића спаја у велико јединство. Космичка сила љубави
прожима цео универзум и све што постоји окупља и
приводи своме правом месту. Љубав је овде сакупљачка
и сабирајућа снага свих ствари.
Зато циљ Емпедоклове филозофије није да донесе
неку нову теорију, него да помогне људима да превладају
мржњу љубављу. Наш живот је под јаким утицајем
доминације мржње. Колико се мржња више ширила,
толико је пропадало првобитно знање о постојању
Афродитиног царства. Тако је земља постала пољана
беде и долина суза.
Емпедокле зато говори о посебном начину живота
и прочишћењу кроз које треба да прође свачија душа
не би ли постала бесмртна и тако и сама постала
део савршеног божанског закона, који се огледа у
љубави. Платон у својим дијалозима говори о љубави
као најузвишенијем гносеолошком принципу, који
омогућава души да се врати у свет идеја. У Гозби преко
различитих ликова Платон даје многобројне аспекте
љубави, да би је на крају у Федру повезао са самим
светом идеја. Повратак наших душа у тај свет идеја
и њено спајање са врховном Идејом Лепоте, односно
Доброте, омогућава Ерос.
Платон говори о Еросу као полубогу и получовеку –
Ерос је син Поре и Пенија, тј. Изобиља и Сиромаштва,
па је он као такав увек у чежњи и раскораку између два
света. Али таква природа Ероса омогућава човеку да
надокнади оно што је падом у земаљски живот изгубио.
Ерос помаже човеку да у себи развије снажан осећај и
чежњу ка савршенству, како би се кроз љубав усмерио
ка ономе што је вредно. Еросом Платон осликава
двоструку природу љубави, која је на једној страни
недостатак, а на другој пуноћа. Богови су пуноћа и
тежња, а Ерос је пут ка пуноћи и вечности; зато се
бесмртност постиже рађањем у лепоти, и телом и
душом. Када душа угледа неко лепо тело, онда њој
расту крила и она постаје лакша, јер лепота чини то
да се душа подсети свог боравка у свету идеја. Али циљ
љубави није да остане само на лепим телима, него
да постепеним успињањем дође до саме Архилепоте
или Пралепоте.

О љубави као гносеолошком принципу говори и
Плотин, који сматра да људска душа може да се сједини
са оним Једним само ако је заљубљена и ако чезне за
сједињењем са њим. Први степен трансценденције
ка Једном остварује се мишљењем, али тек други
степен трансценденције представља превазилажење
замисливог екстазом. Душа се, по Плотину, опија
љубавном чежњом и тако саму себе прекорачује.
Мада је мишљење први степен трансценденције, када
душа „гледа“ Једно, тада она одбија мишљење које је
волела и окреће се Једном и гледа у њега све док се
не сједини с њим. Душа човекова треба да се потруди
и прочисти себе од свих оних телесних жудњи и
страсти, а сву страст која јој је дата треба да усмери на
сазнање и гледање Једног. Зато и душа чезне и жуди
за мишљењем које је испуњава небеском ширином,
али то није последњи степен и није последња сврха
којој је намењена жудња душе. Последња жудња душе
усмерена је ка спајању са Једним, које се остварује
екстатичним превазилажењем свега телесног, па и
самога мишљења. Сила која човека подстиче на спајање
са божанским светом јесте љубав. Циљ сваке земаљске
љубави и сваке земаљске лепоте јесте приближавање
Једном или Богу. Човекова душа у себи носи љубав
као силу, која ће га гонити ка томе свету, и љубиће
све оно што подсећа на тај свет или има његов одсјај.
Такав човек је, по Плотину, истински заљубљеник
истине и он ће ради тога зрачити љубављу.
Хришћанство пак има синтетички карактер у односу
на појам љубави јер оно у љубави налази и онтолошки
и гносеолошки принцип који произлази из саме Божје
природе. Љубав је Божја манифестација или Божја
енергија. Заправо начин којим Бог комуницира унутар
Себе и у односу на свет и човека.
У Шестодневу св. Василије Велики говори:
„Васцели свет, све многолике делове, Бог је сјединио
нераскидивим савезом љубави у једну заједницу и једну хармонију тако да се и међусобно наизглед сасвим
удаљени делови сједињују посредством симпатије“ а
св. Григорије Богослов исту мисао формулише мало
другачије: „Докле год свет буде у миру са самим собом...
док у њему ни једно биће не устаје против другог и
не раскида те нити љубави којим је све сјединила
Реч Стваралачка... дотад ће он бити космос (космос)
и лепота несравњива“.
Хришћанско и Светоотачко поимање логоса не
базира се само на закону хармоније, већ пре свега
на личности Бога, који се у својој најузвишенијој
манифестацији пројављује као љубав и слобода. У
платонизму и неоплатонизму говори се о љубави,
али пре свега о љубави човека према Богу, али не и
о љубави Бога према човеку. Или према Самом Себи
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унутар Тријадолошког односа којим се и потврђује
личносносност и другачијост унутар Саме Свете Тројице.
Пошто једна личност јесте ниједна личност.
Релациони карактер личносног постојања наглашен
је у Тројичном богословљу, како код кападокијских
отаца на Истоку, тако и код Августина на Западу.
Личности Свете Тројице нису индивидуе, које би могле
бити појмљиве у њима самима (по себи), него постоје
једино у, и кроз, своје међусобне односе.
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приступ допринео је настајању индивидуализма у
западној култури. Он је, такође, учинио рационалност
највишим квалитетом људског бића, остављајући
нерешеним проблем да ли бисмо људска бића умањене
рационалности (као што су новорођенчад, ментално
заостале особе и други) могли сматрати личностима
у пуном смислу тог термина. Тројично богословље не
указује на схватање појма личности као рационалне
индивидуе, него као на концепт који је потпуно
различит и који у себи подразумева љубав као животни
квалитет односа којим дајемо и имамо идентитет.
Који је јединствен, непоновљив и незаменљив. То је
управо онај квалитет који је Тројичним богословљем
откривен свету и човеку. Да је немогуће постојати
мимо другог. Мимо љубави.

ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ НЕ
МОЖЕМО ХРИСТА ПОЗНАТИ
Протосинђел Петар (Богдановић)
вас неко удари по једном образу, ви окрените други“.
Или каже: „кад вам неко тражи нешто на зајам, ви му
не тражите то назад“. Или, каже: „ако вас ко пита да
са њим кренете једну миљу, један километар, ви са
њим идите и две“. Такође, од нас наша вера захтева
да постимо, да се молимо. Наша логика нам каже –
једи, а опет нам наша вера каже – ”немој толико да
једеш, стани мало, није све у храни”. Наша логика
нам каже – чувај, скупљај, само граби што више да
можеш да имаш, опет Господ каже – дај другоме,
подели другоме. Наша логика каже – воли пријатеља,
мрзи непријатеља, а Господ каже волите и пријатеље
и непријатеље, јел кад волите само пријатеље, какво
то добро чините? То и незнабошци раде.

Љубав није психолошка категорија, ни индивидуално
осећање. Љубав је онтолошка категорија, која се састоји
у томе да другој личности дамо простор да постоји као
други и да стекне постојање у другоме и кроз другога.
Због тога неко може бити личност само у љубави, али
за некога се може рећи да воли, једино ако дозвољава
љубљеној особи да буде различит у односу на њега,
да постоји као други.
Након свега реченог потребно је опитовати то
исто на догађају Литургије када многи постају једно.
Заправо - Један! То је управо могуће димензијом
љубави а не лошим тумачењем платонистичких
интерпретација које у себи садрже неогестаповски
приступ ”чишћењу” од ”зле” материје те ”достојним”
приступом том нејасном и неухватљивом и веома
захтевном божанству.

АМВОН

Фото: Printscreen

Зато је бити личност исто што и бити у заједници.
Постојећи као Тројица, Бог постоји као заједница.
Будући, пак, да је Бог биће у апсолутном смислу те
речи, истинско биће је заједница (зато је Литургија
толико битна у Православљу а заправо ПРИЧЕШЋЕ).
Приписати, стога, највише онтолошко значење
личности, значи дати исти онтолошки статус и
заједници. На овом месту долазимо до епохалног
заокрета у тумачењу појма љубави те до разумевања
да она има свој егзистенцијални карактер. А то се
најјасније види унутар Тројичног Бога и саме димензије
личносности која није тек пука индивидуа већ управо
односна категорија која се мимо тог релацијског односа
не може ни замислити као постојана и ту долазимо
до суштински разлике у приступу Истока и Запада,
Православља и Римокатоличанства. У историји западне
мисли, идеја личности је идентификована са концептом
индивидуе, која има рационалност и свест. Овакав
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То је осносна грешка којом девалвирамо сву
оригиналност Православља и себе лишавамо односа
са Христом који јесте једини гарант вечности пошто
подразумева непролазни идентитет љубави у којем Он
тачно зна наше име и ми имамо заједницу (ПРИЧЕШЋЕ!)
са Њим на догађају Литургије.
На догађају вечности!

Фото: Портал Чудо

Jереј др Угрин Поповић
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та је вера у нашем животу? Вера није
само нешто што кажемо „верујем у неку
вишу силу“, „верујем да то постоји“ и
ту завршава. Веру у делатном нашем животу треба
схватити више као једно поверење у некога. Али у
некога конкретног. Из тог поверења нашег и произилазе
наша дела. Као што смо видели апостола Петра како,
видевши Исуса Христа да хода по води, по мору, он
креће за Њим у воду, и као Господ, почиње да хода
по води. Међутим када је посумњао, он је кренуо да
тоне у воду и виче „Господе спаси ме“ и Господ га је
спасио из воде. Често наша вера у распетог и васкрслог
Господа Христа од нас захтева неке ствари које нису
увек логичне, Наш народ често говори „Ја верујем у
неку вишу силу“. То је веома низак ступањ вере, то
треба да знамо. Избегавајте то.
Ми верујемо у конкретног Бога – у Свету Тројицу,
у Исуса Христа, не верујемо ни у какву ”вишу силу”. У
вишу силу верују и Бушмани и сви они по Африци који
нису чули ни зашта. Они верују у неку силу у природи
која ето ту постоји. Наш Бог је личан и конкретан Бог.
Али зато кажем, наша вера тражи одређена дела и
она често нису логична. Господ нам каже „кад

Све је то нешто што није природно и што је просто
за нас чудно и несхватљиво али управо зато је то и
истинито јер то није дошло од човечијег ума, није
дошло од наше природе него је то дошло од Господа,
зато што је Господ надприродан и Он је изнад природе.
Али зато управо треба да имамо веру да би тако нешто
могли да урадимо, да се поуздамо у Господа да Га
замолимо и да га препознамо као Господа и да имамо
поверења у њега. И тада заиста имаћемо сигурност у
овом животу, док онај који покушава да се осигура на
разне друге начине, да обезбеди себе, да огради себе
од свих и одбрани себе од свих и свачега, правиће неки
затвор и оклоп око себе од других људи. Ттај човек у
суштини губи и пропада. Господ је наша једина нада и
узданица. Али зато, као и апостол Петар у појединим
моментима, Господ од нас тражи да скочимо у воду, да
скочимо у узбуркано море са Њим. Свака хришћанска
врлина, свако наше дело јесте у суштини то: не поуздање
у себе, већ поуздање у Господа.
То је, колико год изгледало тешко, пре свега
радосно. То је пре свега лепота наше вере. Зато што
на тај начин ми показујемо да смо победили природу,
да смо победили смрт, да смо победили болест, да је
Господ наша нада, да је Господ наше спасење, јер Он
заиста јесте то. Када затреба, нема човека који у свом
животу није осетио помоћ Божију да га руководи, да
му помогне у неким тешким ситуацијама. Зато Господ
и каже – немојте се толико бринути шта ћете јести и
пити, јер све то Господ зна. Наравно, ми се трудимо у
нашем животу, нико не тражи од нас да треба да

55

га се одрекнемо и да умремо сад, одмах. Ми треба да се
боримо што више можемо у овом нашем животу, али
пре свега, мера у том животу треба да буде Христос.
Треба да знамо који су нам приоритети, а приоритет свакако треба да буде Бог. То да имамо на уму,

Фото: Printscreen/Инстаграм

АМВОН

јер ће нам вера наша налагати често да радимо неке
ствари које нису тако лаке, да се одричемо сами себе,
да се одричемо наших страсти, да се окрећемо увек
стално и изнова и изнова ка Господу. То није лако и
просто треба да знамо да је Господ наш Спаситељ и да
ће Господ да нам да Живот Вечни и да је Он дошао да
донесе радост свету и да је постао један од нас. Узвисио
је човека у толику част и достојанство, да је сам Бог
постао човек. А то значи да ћемо и ми бити богови,
када будемо у заједници са Христом када дође Други
пут. То је суштина наше вере. И тада хришћански
живот постаје радостан, животан. Колика год да су
искушења, да је тешко, колико год да страдамо, ми
знамо да је Господ ту, уз нас. И знамо да је Он наш
пратилац. Зато, онога чега треба највише да се плашимо
је да не изгубимо Господа. Па и када погрешимо Он
је опет ту, поред нас и опет, чека нас милостиво и пре
него што смо и корак учинили, Он нама већ опрашта
и већ шири руке да нас дочека јер жели нам спасење,
више него што и ми сами желимо.
То је наш Господ. Положимо наду у Њега, пробудимо веру у Господа, зато што се Он нама неће наметати.
Он је ту, чека нас, али чека нашу слободу јер једино
истинска љубав јесте повезана са слободом. Зато да
дâ Бог да се окупљамо у црквама, манастирима и на
Светим службама јер Господ је ту, ту нас Он чека а
наша је воља да ли ћемо да дођемо или не. Када се
окупимо на Литургији, тада је Христос међу
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нама. Не можемо да седимо у нашим кућама и да се
молимо Богу и кажемо: „Ја се молим код куће Богу
и не требају ми попови, не требају ми калуђери, не
требају ми владике, ни Црква, шта ће ми, ја сам добар
човек, никог нисам убио, ништа нисам урадио лоше,
молим се код куће Богу.“ То није Православље, то није
наша вера. Господ је овде, међу нама. Иако смо сви
ми грешни људи, али управо у томе јесте тајна наше
вере: да се окупљамо, да опростимо једни другима и да
једни у другима препознамо истинску браћу и сестре,
наше вечне пријатеље у Царству Божијем. Једни без
других не можемо Христа познати, Христос је ту само
када се окупимо. И на светој Литургији коју предводи
свештеник, молимо да дође Дух Свети, да сиђе на све
нас и да нас освети, да нас сједини са Христом и да
сви будемо једно тело Христово. И то се на мистичан
начин дешава.

АМВОН
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САВРШЕНА ЉУБАВ ИЗГОНИ
СТРАХ
Ахимандрит Петар (Драгојловић)

Ми то сада не можемо можда ни да схватимо у пуној
мери, ни да појмимо, али то ће нам се открити, као
најважније и најбитније у Царству Божијем. Откриће
нам се да ово сада, што смо се овде окупили као једна
мала заједница, што смо долазили на службе Божије,
што смо се причешћивали, што смо тражили Господа,
што смо хтели да будемо заједно са Њим и заједно са
свима нама овде окупљеним у Име Његово, тада ће нам
се открити да је то било нешто најважније и најбитније
у животу свакога од нас. Битније од освајања и држава
и било каквих дела, било чега другог јесте било управо
то, да смо пожелели да будемо са Господом, да смо
дошли ту, да смо опростили једни другима, препознали
своју грешност, затражили опроштај од Господа и из
љубави према Њему зажелели заједницу са Њим, и
на крају крунисали све Причешћем.
То једноставно морам да кажем - морамо да се
причешћујемо! - јер тако је Господ благоволео, тако
је оставио да у тим Тајнама јесте Његово присуство и
да када смо заједно и сви се из те чаше причешћујемо,
Господа у себе примамо!
То је оно што ће нам дати живот вечни и на тај
начин ћемо победити смрт.

Фото: Печат.рс

Протосинђел Петар (Богдановић)

Фото: Printscreen/Инстаграм
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а модерног човека данашњице, одвојеног
од вере у Бога као жиле куцавице смисла
људског постојања и далеког од Свете
Литургије као оприсутњења Царства Небеског на
земљи, човека ужурбаног и обремењеног бригама
овога света, опхрваног разним страстима и невољама,
љубав је често само реч, и ништа више. Само једна
фино упакована празна похвала или обична фраза
са циљем да се човек тренутно покаже љубазним
или културним. Не ретко за човека ван Христа, реч
љубав се злоупотребљава или пак поистовећује чак
и са њеним духовним антиподом, тј. са страсним
покретима душе и страсним тежњама пале људске
природе. Као нека заводљива мантра са циљем да се

неко тренутно очара и привуче к себи ради задовољења
својих егоистичних идеја и унутарњих телесних и
духовних страсти. Но, на крају крајева, таква телесна,
огреховљена и лажна љубав се врло брзо покаже у
свој својој језивој и лажној светлости, у свој својој
наказности и ругоби. Плодови такве имитаторске
љубави су унутарње страдање, духовни немир и целосно
ропство и душе и тела. Дакле, то је само блеф и сурогат
љубави али не и истинска и права љубав Божија.
Хришћанска љубав је нешто суштински друго и
другачије. Она је сва у Богу и са Богом, у Христу и са
Христом. Сва у огњу благодати Божије која од човека
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Истинска љубав Божија је увек са Христом; и на Гори
Блаженства, и на Тавору, али и на лађи која плови
узбурканим морем овога живота, и на Голготи и на
Крсту и у Васкрсењу. Хришћанска љубав је стога сва
од онога света, од Царства Небеског, сва од вечности,
сва од извора свакога добра – Богочовека Христа.
Она је у најдубљој тајни и суштини сами Бог, јер Бог
је Љубав и једини истинити, прави и непресушни
Извор љубави. Сходно томе човек једино тада воли
када некога воли Богом и са Богом, тј. у чистоти, јер
Бог је Чистота изнад сваког ума; у смирењу, јер Он је
Смирење изнад сваке мисли о смирењу; у жртви за
другог, јер Бог је постао човек и Жртва помирења,
Који је себе жртвовао на Голготи зарад спасења
целога света. Немогуће је стога истински волети а
не сараспети се са Христом и у свом личном животу.
Љубав је стога понекад и бол, и страдање, и патња,
али бол окрилаћен вером, и страдање осољено надом и
патња преображена у васкрсење и тријумф добра. Зато
је свети Силуан Атонски јасно сведочио да што је већа
љубав веће је и страдање, јер човек испуњен Христом
не може да издржи без суза, без бола, без сапатње, када
види да и један једини човек страда или духовно гине.
Човек Христов се зато духовно и прображава али само
кроз Свету Литургију и сопствени лични подвиг и лични
опит духовног живота. Тек када, по речима светих
отаца, човек да крв за Бога и ближње, онда задобија
Духа Светога. Тек када се бори до самопотирања и
самоунижења, човек почиње да осећа шта је чиста
и Божанска Љубав, јер је Христос себе унизио и то
унизо до смрти на Крсту. Сходно томе и савршена
љубав код људи апсолутно не тражи ништа своје и
увек је спремна да страда за Љубљеног Христа Бога
али и за сваког ближњег. У таквој љубави више нема
оног страха који је својствен почетницима у вери, који
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добро чине као робови и слуге, из страха од пакла и
вечних мука. Не! Такав страх кроз хришћански живот
код савршених и светих људи апсолутно нестаје јер
савршена љубав светитеља, по речима Апостола
Љубави - Јована Богослова, изгони страх напоље.
Човек тада престаје да буде слуга и роб и постаје син
Божији по благодати. Нема дакле веће награде за
човека, још овде на земљи, него када човек достигне
тај ниво љубави према Богу и ближњем, да он бива
усиновљен Богом те од такве „луде“ љубави Божије он
више апсолутно не тражи ништа своје, ни за себе, већ
само оно што је Божије, што је за другога и за друге.
Када сав живи и дише за Бога и сваког ближњег. Тада
се он више ничега не боји – ни смрти, ни страдања,
ни поглаварстава таме, ни злих и опаких царева, ни
гонитеља Цркве, ни мучитеља. Све држи за трице
само да Христа задобије и задржи у себи. Да задобије
савршену љубав према Богу и према свим ближњима,
и у њој остане. Зато су свети мученици неустрашиво
ишли у смрт за Христа, јер за њих је као и за апостола
Павла смрт са Христом и за Христа и ближње, само
добитак, само сенка и сан, само капија која води у вечну
радост и вечни загрљај са Возљубљеним Господом.
Онај који достигне такву савршену љубав, каже свети
Макарије Велики, он више не може падати. Зато је
у праву свети апостол Љубави – Јован Богослов када
каже да савршена љубав изгони страх, јер је превазишла
страх од казне, па чак надишла и служење Богу као
жељу за наградом, јер је то ниво најамника. Савршена
пак љубав је изнад свега тога. Човек савршене љубави
Божије, по речима светог авве Доротеја чини добро
и испуњава Вољу Божији само из неизмерне љубави
према Богу, да би Господу угодио, јер он опитно јесте
спознао шта значи – бити са Богом. Он се зато више
не боји страхом роба, он просто воли љубављу сина.
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чини нову твар – новог човека. Човека „лудог“ од
искрене и чисте љубави према Богу и ближњима.
Човека толико освештаног и духом и телом да почиње
да личи на Христа у тој мери, да више и не осећа
борбу са страстима и палом природом. Тада већ не
живи човек сам по себи, већ Христос-Љубав живи у
њему. Такав човек нема више ум упрљан страсним
мислима и недоличним покретима срца. Он заједно
са апостолом Павлом радосно кличе – ми ум Христов
имамо, а такав ум је сав чистота, сав огањ, сав жртва
за Бога и ближње. О колико је таква љубав далека и
различита од лажне љубави овога света. Једна сва у огњу
Божанске балагодати а друга сва у огњу страсти. Једна
сва у чистоти, друга сва у прљавштини похоте. Једна
сва у жртви за Бога и ближње, а друга сва у егоизму потчињавања
других својим страсним и прљавим жељама и хтењима.

ЧУДО

ЦРКВА И ПИТАЊЕ
ЕУТАНАЗИЈЕ
Проф. др Богдан Лубардић
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сим у случајевима изнимних али угледних
појединаца, релевантне хришћанске Цркве
држе противан став према еутаназији, уз
одређена разликовања која нису суштинска. Унутар
породице Православних Цркава влада слагање око
начелног става да је еутаназија неприхватљива.
Томе у прилог сведоче круцијални документи што
адресују то горуће питање. Посебно су важни Основи
друштвене концепције (2000) Руске Православне
Цркве и Проблем еутаназије Специјалног одбора
Грчке Православне Цркве (2000). Српска Православна
Црква, осим што је успоставила одбор за биоетичка
питања, учествује у раду Међународне комисије за
англиканско-православни теолошки дијалог (ICAOTD)
која управо завршава документ о еутаназији који ће
бити усвојен у Атини следеће године под насловом:
Наша сигурна и извесна нада: хришћански приступ
животу и смрти (2022).
У контексту српског друштва одредба 86. преднацрта
Грађанског законика јасно ставља до знања да „Право

на еутаназију, као право физичког лица на сагласни,
добровољни и достојанствени прекид живота, може се
изузетно остварити, ако се испуне прописани хумани,
психосоцијални и медицински услови. (Злоупотреба
права на еутаназију ради прибављања неосноване
материјалне или друге користи представља основ за
кривичну одговорност)“. Са становишта Цркве, међу
главним разлозима за бојазан, заправо за уман протест
против легализације еутаназије, издвајају се следећа два:
(i) резерва према подразумеваном а проблематичном
схватању идеје људског живота и (ii) резерва према
проблематичном схватању идеје људских права – при
чему се обе резерве тичу проблематично подразумеване
концепције аутономије људског субјекта. У оном што
следи образложићу основне разлике између хришћанског
и нехришћанског схватања људског живота и људских
права. То чиним ради увида у претпоставке Цркве
за критику идеје људског живота и идеје људских
права каквим се, изгледа, подразумевају у оквирима
предложеног Грађанског законика Републике Србије
у вези са еутаназијом.
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Фото: SHUTTERSTOCK

Из такве перспективе гледано људски живот је
конститутивно богочовечанска структура. Утолико
утемељење идентитета субјекта као умно самосвесне
слободе има теономан односно христономан карактер
који, теолошки гледано, не нарушава већ остварује
људску аутономију. Јер, ако је човек образ Богочовека
Христа онда закон Христов јесте и норма и циљ
људског самозаконодавства, ако је духовно фундирано.
Игнорисање те духовнотеолошке чињенице, изразито у
случају прихватања самоубијања, са или без асистенције,
са становишта Цркве има несагледиво негативне
последице. Оно што изгледа хумано са хуманистичког
становишта (репрезентованог аутономијским моделом
субјекта) није нужно хумано са теохуманистичког
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Прво, према учењу Цркве живот је дар од Бога.
Тај дар потврђују и библијски и црквени основи
хришћанства: „У руци Господа је душа свега живог
и дух сваког тела човечијег“ (Јов 12:10; 4Мој 16:22).
Човек је образ Божији (Пост 1:26-27) који се Богу
уподобљује у Христу као глави Цркве: „Бог који
рече да из таме засија светлост, Он засија у срцима
нашим ради просветљења знања славе Божије у
лицу Исуса Христа“ (2Кор 4:6). Из тога следи више
важних импликација: (i) Будући да је живот дар од
Бога, живот је суштински релационалан феномен:
(ii) отуда имамо одговорност не само пред другима
већ пред божанским Другим: (iii) отуда следи да је
живот светиња што утемељује (iv) начело достојанства
и неповредивост људске личности која, као образ
Божији, јесте и слободни вишедимензионални умни
субјект који претпоставља заједницу са Богом и са
другим људима: (v) отуда људски живот има духовну
сврху што суштински укључује трансценденцију. Речју,
живот је неотуђив уникалан дар који служи томе да
се људска природа преобрази у Христу задобијањем
новог начина постојања.
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становишта (репрезентованог теономијским или
христономијским моделом субјекта).
Што се тиче другог, наиме идеје о људском праву да
запоседне властиту смрт, потпомогнутим самоубијањем,
она је свакако повезана са поменутим моделима
субјекта: оним самодовољне аутономије – који ту
идеју подржава и омогућује, и оним теономије – који
ту идеју доводи у питање. Та идеја, као и неуралгични
друштвени симптом што се око ње плете, уводи у
епицентар најконтроверзнијег и најкомплекснијег међу
спорним (људским, моралним, легалним) правима:
речју, права на потпомогнуто самоусмрћење које се
еуфемистички одређује изразом еутаназија.
Право на еутаназију је посебно контроверзно
из разлога што у случају еутаназије, за разлику од
класичног самоубиства, субјект тражи директну или
индиректну интервенцију другог субјекта. Он сматра
да на то има позитивно морално право. Међутим,
ако је тако, онда то позитивно право мора да почива
на претходно утврђеној и усаглашеној позитивној
дужности другог да еутаназира на нечији захтев. Тоје
изразито проблематично јер се таква дужност у оквиру
моралне аутономије не може умно утемељити, будући
да не можемо другог обавезати да неког убије на његов
захтев. Учествовање у самоубијању другог поништава
основну претпоставку умновољне аутономије субјекта –
живот: уједно, оно представља негацију најпримарније
позитивне дужности – заштите и неге живота као
сврхе посеби. Посреди је акутан онтолошки и морални
парадокс који – као апсурд, у област етике требања
покушава да уведе самоуништење умноморалног
живота као живота. Ако се таква позитивна дужност
покуша засновати у оквиру етике солидарности, онда је
и то проблематично јер се драговољно саучествовање
у самоукидању нечијег живота, као сврхе по себи, не
може узети као правоваљано средство за изражавање
солидарности. Интерес еутаназисте да му се свесно
и драговољно помогне у самоубијању не може бити
довољан разлог да се друга особа стави под дужност
према његовом захтеву. На све то, такав субјект тражи
да се то спорно морално право утврди као законско
право, легализацијом.
У вези са моделом аутономије субјекта, којим се
речени захтеви фундирају, треба указати како није
оправдано да се аутономија у пракси редукује на
индивидуалистичко схватање аутономије човека и људских права: односно, у случају захтева за еутаназијом, није
оправдано да свој живот третирамо као лични посед
односно као утилитарно-либертистички конципиран
ресурс који је искључиво у нашим рукама. У светлу
неиндивидуалистички схваћене аутономије (где су
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други сврхе а живот неповредива светиња), како оне
која рачуна са божанским Другим, вером, тако оне
која се држи неприкосновености људског, разумом,
индивидуалистички схваћена аутономија испоставља
се као фикција.
Ма колико еутаназијски образлагано као право на
достојанствен крај, а против уистину застрашујућих
испољавања болести и бола, у духовном смислу
самоубијање јесте одбијање апсолутно највреднијег
дара Духа Светог – дара живота са Богом и за њега:
живота који у Цркви добија светотајинска средства
да из греха пређе у благослов, уз смирено и стрпљиво
примање животне борбе начином христообразног
крстоношења, до богоданог краја испуњеног надом: „А
кад се ово распадљиво обуче у нераспадљивост, и ово
смртно обуче у бесмртност, онда ће се испунити она реч
што је написана: Победа прогута смрт“ (1Кор 15:54).
Еутаназија ослоњена на концепције индивидуалистичке аутономије и аутореферентног натурализма
ликвидира перспективу духовне вертикале и релацију
богоопштења која, кроз ангажовање Цркве и ближњих,
у Христу отвара алтернативни пут самоубиству.
Следи како за Православну Цркву ниједна врста
активне еутаназије није прихватљива. Активна
еутаназија се може посматрати под три вида: као (i)
вољна (ii) невољна и (iii) противвољна. Mејнстрим
еутаназисти залажу се се за вољну, а неки од њих
за вољну која не тражи директну већ индиректну
асистенцију других. У потоњем случају особа

финални усмрћујући чин извршава сама, док други
потпомаже инструкцијама или саветима. Многи то
називају потпомогнутим умирањем а реч је о дефакто
потпомогнутом самоубијању.
Притом Православна Црква увиђа разлику између
захтева да се изврши вештачки прекид живота и захтева
да се живот у одређеним случајевима не продужава
на вештачки начин: уколико је посреди бесплодно
одлагање процеса неминовне смрти. Позитивно право
на обавезивање другог да учествује у нашем самоубијању
није могуће морално утемељити. Међутим, негативно
право које друге може обавезати да терминално болесну
особу изузму од прислиног останка у животу, на основу
респектовања аутономије њене вољне одлуке да умре
природно!, могуће је морално утемељити.
Овим смо укорачили у домен такозване пасивне
еутаназије. С тим што Црква инсистира да ту речи може
бити само о потпомогнутом умирању, не о потпомогнутом самоусмрћивању. Продужавање нечијег живот на
вештачки начин (што је данас постало могућим), а
против његове или њене воље (кад је изразиво), заправо
је прислино одлагање неминовне смрти у биолошком
смислу. У таквим случајевима Црква примењује расудно
разумевање ради снисхођења вољи умирућег, помогнуто
распононом духовних и психосоцијалних средстава
помоћи: од сакраменталних (исповест, причешће,
молитва за исход душе, миропомазање при самрти)
преко палијативно-хосписних (емпатијско и дијалошко
бдење пастира уз болесника) до литургијско-
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молитвених (проскомидијска молитва за све покојне,
парастосне молитве, задушнички циклуси заступних
молитава за покојне). Црква је у тим случајевима
спремна да разуме повлачење медицинских третмана
што вештачки продужују биолошки сасвим исцрпен
живот. То је уједно зона преклапања са лекарскомедицинском службом у смислу узајамног разумевања
и сарадње, чему коренове налазимо у хришћанским
основама цивилизације којој као европљани треба да
припадамо, као и заклетви Хипократа.
Ако спор око еутаназије надаље сместимо у
тело друштвенополитичког и културалног окружја,
контекстуално, онда поводе за зебњу видимо као
појачане и умножене, не као умањене.
Прво: треба да се питамо у којој мери покрет
еутаназије може представљати одраз цивилизације
акомодације смрти: наиме, да ли између перпетуације
ратова, медијског етаблирања бруталних убистава,
и десензитизације пред призорима смрти — захтев
за еутаназијом може бити моменат добродошлице
танатолатријском начелу, уједно знак декаденције
животне воље. Само је привидно парадоксално да
истовремено живимо у цивилизацији страха од смрти
, у ери култа младости, комодитета и експедитивне
моћи која повлашћује само комерцијално употребљив
живот. Иницијатива еутаназије у модерном виду долази
са политичко-културног Запада (ЕУ и САД): међутим,
управо тамо смрт и даље представља табу, а то је
симптоматично, колико и то да је секуларизација света
живота такође уведена на политичко-културном Западу.
Може ли се историја делегитимације трансценденције
видети као један од узрока кризе смисла која је, можда,
у дослуху са духом афирмације еутаназије?
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Друго: морамо питати у којој мери принципијелну расправу о еутаназији одређују хетерогени
фактори. Обавезани смо да пропитујемо утицај
тетраде константних структуралних искушења:
(i) новца (интереси капитала) (ii) моћи (интереси
бирократскополитичке експедитивности) (iii) статуса
(интереси професионализације питања живота и
смрти уз постварење људскости) и (iv) технике (ко ће и
како гарантовати да биоетичке одлуке око еутаназије
неће бити једносмеран одраз интереса из домена
биомедицинских и техничких иновација?). Будући да
наведено тежи да опредељује технократско поимање
политичког, подсећам да оно што је политичкиинтересно оправдано није нужно духовноморално оправдано. Може ли налог усаглашавања са законодавствима
ЕУ бити довољан разлог за прихватање легализације
потпомогнутог самоубијања?
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Треће: у овим стварима мора важити да закон
има првенствено регулаторну улогу. Међутим, често
се превиђа да оно што је формално законито није
нужно морално оправдано. Из чињенице да нешто
јесте случај, не следи да је нужно оправдано да то треба
да буде случај. Регулација еутаназије подстиче израду
критеријума под којима је не само легална, већ ствара
халоефекат у прилог прихватљивости у психолошком
смислу нормалности. Лобирања за спецификацију
услова допуштености „потпомогнутог самоусмрћења“
промовишу не само друштвену прихватљивост еутаназије
већ њену имплицитну институционализацију.
Четврто: еклатантно у Холандији, али и другде,
већ је засведочена опасност преноса права на еутаназију
са класе физички терминалних болесника на класу
психички болесних, врло рањивих – сугестибилних,
особа. То нас ставља пред проблем такозване клизаве
косине (slipperу slope): формално говорећи, ако А онда
Х, Х је лоше, дакле не-А. Ако сам човек последоваће
болест или бол, дакле у одређеној ситуацији живот треба
укинути као претпоставку потоњих непријатности. То
није све што је клизаво. Према извештају УН процењује
се да ће до 2050. број старих (60+) претећи број младих
(1–15), по први пут у историји, и то у западним земљама
које диктирају темпо проеутаназијске перспективе. Да
ли је превише ревносно питати хоће ли еутаназијски
предлог, у будућности, обухватити не само физички
затим психички ометене већ и старосно, затим
финансијски или чак политички неподобне у кључу
нове еугенике?
Пето: Године 2018. у Холандији и Белгији
забележени су први случајеви злоупотребе законски
одређених протокола и процедура еутаназије. У
Холандији, где је легално затражити еутаназију већ са 12
година старости, истраге се воде у најмање три случаја
где је еутаназија администрирана психијатријским
пацијентима. Можемо ли остати безбрижни знајући
да је 2017. у Холандији 4,4% свих смртних случајева
дошло преко еутаназије (6,585 преминулих) а 96%
тих случајева последица су директне еутаназије.
Почев од 2002. број случајева еутаназије утростручен
је у Холандији, док је број случајева еутаназирања
људи у Швајцарској за само десет протеклих година
учетворостручен.
Шесто: легализација еутаназије доводи у
питање саму супстанцу лекарско-медицинског позива:
макар у односу на класично и затим хришћанством
заокружено одређење етоса тог позива. Лекари су
ту да штите и негују физички и психички живот
личности, а не ради тога да основну претпоставку
смисла – живот, ангажовано прекраћују, генеришући
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страхове код пацијената у клими мучних подозрења.
Можемо претпоставити да ће последице укора савести код лекара и здравствених радника бити озбиљне.
Ко ће и како помагати оним лекарима који услед
приговора савести одбију да учествују у еутаназијским
процедурама? Хоће ли такви постати жртве мобинга и
маргинализације? Није ли случај да ликвидација једног
проблема, еутаназијом, отвара ројеве нових проблема?
Ко ће заштитити медицинску струку и здравствени
сектор од политичке идеологије и легалистичког
позитивизма? Спецификација услова под којима доктори морају сматрати да је активна еутаназија легална и
легитимна сами по себи идентификују претпоставке
које неког оправдавају да се упусти у чин или сарађује
у реализацији. Уклањање законских казни за намерно
убијање пацијената од стране лекара само по себи
представља суспензијуодговорности владе да заштити
животе невиних грађана, без изузетка, као и кршење
Универзалне декларације о људским правима УН.
Седмо: ако се вратимо конструкту индивидуалистички конципиране аутономије субјекта, онда
треба додати како остваривање права на еутаназију
може кршити друга права, као и права других.
Неиндивидуалистички појам јаства, посебно када
је христономијски освешћен, нужно укључује право
на самосаосећање и право на саосећање од других:
дакле, (i) право избора на чување сопствене личности
(ii) право на лечење одговарајућом и најефикаснијом
медицинском негом (iii) право на самобригу и, чак,
право на заштиту од самозлостављања (iv) право да се
не доживи ниједан облик нечовечног малтретирања.
Под правима других треба разумети и (v) право ближњих
да се о нама током процеса исхода из живота – старају,
и, тако остварују духовне прерогативе управо љубављу
и саосећањем према нашој акутној рањивости.
Из такве перспективе гледано, људски живот у
интегралној пуноћи не може бити раздвојен од љубави
Божије у Христу (Рим 8:39) нити се може живети у
изолацији од творевине и других људских бића — осим
по цену самодовољности, тојест греха. Концепција о
самодовољном људском бићу није само погрешна:
она је површна јер лимитира досег и значај људског
живота, затварањем отворености према духовној
обнови и употпуњењу сходно благодати Божијој: „Ако
ли живи у вама Дух онога који је васкрсао Исуса из
мртвих, онај који је подигао Христа из мртвих оживеће
и ваша смртна телеса Духом својим који живи у вама“
(Рим 8:11; Јез 37:1-7). Међутим, у еутаназији – која
повлачи намерно самоукидање живота, вршење праве
аутономије субјекта искључено је услед негације двеју
ствари: (i) поимања да само Бог има суверенитет над
животом и смрћу (2Мој 20:13; Мт 16:26) и (ii) увиђања

да је индивидуална морална аутономија нераскидиво
повезана са аутономијом, правима и одговорностима
других.						
Из наведених разлога мишљења сам да Српска
Православна Црква има право и дужност да искаже
неслагање са предлогом за легализацију еутаназије у
државнодруштвеном простору Републике Србије. И
Црква је позвана да врши најусрднији апел савести
на све чиниоце који су квалификовани да одлучују о
исходу поменуте законодавне иницијативе. Владина
комисија је радила на нацрту предлога две године
(в. Политика, 20. мај 2019). То време је кратко и за
далеко зрелије друштвенополитичке средине, чак
за питања безазленија од питања легализовања
самоубиства. Расправу треба наставити, не завршавати: са укључењем свих релевантних чинилаца, изнова:
са проширењем броја учесника, са већом и редовнијом
медијском експозицијом у јавности. Сарадња Цркве и
здравственог сектора друштва, у пресеку палијативних,
психотерапеутских и пастирских асистенција, код нас
није постављена како треба, камоли исцрпена обзиром
на пун потенцијал провиталистичког приступа како
животу тако смрти. У нацији у којој стопа наталитета
опада, а стопа самоубистава не опада, у свету погруженом
у пандемију смрти, страхова и самоће услед ковида-19,
проеутаназијски менталитет није вредност коју треба
неговати. Истина је да је структурално убрзавање
конститутивна црта цивилизације позног модернитета.
Управо зато нисмо позвани да будемо брзоплети већ
будни, чувајући интегритет основне интуиције живота:
речју, да је живот у природном и духовном виду
неозледива светиња за сваког појединца и заједницу,
укључујући српску.

Фото: Printscreen/YouTube/ Спутник

Проф. др Богдан Лубардић
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ТАМО ГДЕ ЈЕ СРЦЕ
ТАМО СИЈА СУНЦЕ
Катихета Дејан Перишић

Фото: Printscreen/Инстаграм

О

ви стихови представљају један смислотражитељски израз каквих је било у нашој савременој
музици, нарочито у другој половини 90их. Они и њима значењски сродни су аутора довели
до двери Православне цркве, а нама постали залог
духовног буђења, да о њима и њиховој тематици
изнова и изнова промишљамо. Они намећу једно веома
необично питање – где је наше срце? Обично желимо
да одговоримо на питање – шта је срце? Тако савремени
човек врло често долази до идеје да срце представљају
наше емоције које стоје на другој страни од нашег
разума. Овакво тумачење је у потпуној супротности
са библијским појмом срца по којем срце представља
саборник мисли, воље и осећања и простор сусрета са
благодаћу Божијом. Срце би се, дакле, могло назвати
саборник или зборник живота. Срце има очи, ум. Срце
је гладно. Срце дише!

да констатујем да су оцеловљење човека и силазак
Духа у срце, јединствени процеси. Оцеловљењени –
благдатном светлошћу просветљени, увиђамо прожетост
и јединственост нашег душевно-телесног састава. Како
Дух дејствује, не знамо. Али знамо где дејствује у нама.
У срцу. Када све то знамо, онда се заиста поставља
питање, где је то средиште, тај саборник, односно
зборник живота?

Речи откривају стварност. Можда не сву али нас
уводе у нова пространства. Тако је мени једна реч у
васкршњем тропару осмог гласа дала одговор на горе
наведено питање. Наиме, тамо се каже за Господа који
је нас ради с висоти снишел, да је благоутробен. Ова
необична реч ме је заинтересовала па сам погледао
у речнику црквенословенског језика њено значење –
добросрдан, благоутробен је онај који има добро срце.
Ако знамо да реч благ значи заправо добар (благовест
– добра вест), онда из тога излази да је утроба заправо
срце. Внутрение – унутрашњост човека, наши стари се
нису устручавали да назову утробом. Они су живели
духовно-органску стварност света, оваплоћеног
Логоса, у којем је превазиђена дијалектика духовног
и материјалног. Не оваплоћава се само Дух Свети у
човеку него и наш унутрашњи човек прожима тело. И
ту долази до размене фреквенција. Душа покреће тело
али и тело своју вољу преноси на душу. Простор где се
одвија тај саобраћај је срце. Срце гледа, сазнаје, дише
храни се. Зато је благоутробен односо добросрдан онај
који има нежност, али и силу, снагу, лепоту и доброту.
ПУТ СРЦА

куца, ту је“. Оно игра важну улогу, јер покреће живот у
човеку и оглашава га, управо куцањем. Али није само
оно срце човека. Срце душе је много сложенији појам.
Оно је срж свега што јесмо. Ту је и мисао и воља, жеље,
хтење, упорност, односно срчаност, и оно ствара наше
расположење које се, гле чуда, највише у стомаку осећа.
Али и у плућима. И позитивна и негативна осећања
осећамо у стомаку и дисању. Гризлица и лептирићи,
тескоба, страх и надахнуће, све се то одвија у нашој
утроби, а целовитост задобијамо када ум сиђе у срце. То
је комплетан човек. Ум није исто што и разум. Разум,
односно централни нервни систем је контролни торањ
који управља нашим виталним функцијама рефлексно,
и он прилагођава свет око нас нашим животима. То
је интелигенција. Али, ум је око душе које не може
прогледати ако не сиђе у срце. Да би се то десило, срце
мора да је на правом путу. Зато морамо наћи компас.

Од срца наос створити
Сидро бацити у висину
Пловити мирно кроз буру
Без страха од потоноћа
Вечности намењено чувати као благо
А благо је компас
„Јер гдје је благо ваше ондје ће бити
и срце ваше“
(Мт. 6, 21)
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ЖИВОТ У ХРИСТУ СЕ ОДВИЈА У СРЦУ
Сваки човек који живи у Христу понавља у свом
животу Његово оваплоћење, крсни ход и васкрсење.
Вазнесење чека, али у обрнутом смеру као Христово
друго пришествије. „Као што се узнео од вас, тако ће
и доћи” – рекоше анђели апостолима при Вазнесењу
на Маслинској гори. Док су појмови ношења животног
крста, па и васкрсења, у личном животу, углавном
разумљиви, није уобичајено оваплоћење доводити у
везу са сопством. Да ли је то због константог манихејског
искушења брдовитог Балкана, не знам, али морам
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Фото: Printscreen

Фото: Printscreen/Инстаграм

Такво је срце Пресвете Богомајке. Зато је оно било
отворено за Бога и Дух Свети ју је испунио и учинио
да плод утробе њене буде Спаситељ. Наш народ каже
да мајка чедо носи испод срце, мада се чини да је
правилније рећи у срцу. Погрешно је срце везивати
само за оно што се у анатомији зове срце. Песник
чији стихови су у наслову овог текста, рекао је: „срце

Фото: Приватна архива

Катихета Дејан Перишић
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психичких, духовних и социјалних људи ишчекују
чудо, исцељење, решење свих животних проблема.
Поједини псеудодуховници, имајући у виду ту склоност
људи, дају „рецепте“ људима у невољи за све животне
проблеме и ситуације. Зар ми стално нешто од Бога
не тражимо? Кад то не добијемо просто се срдимо на
Бога, постајемо разочарани.

Порф. др Радован Биговић

ТИПОЛОГИЈА ВЕРНИКА ПОСТМОДЕРНИ „КЛУБ СЕБИЧНИХ”

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТИП – За овај тип људи
вера је у суштини један поглед на свет. Прихватљив
и пожељан. Данас многи људи говоре, посебно
интелектуалци, да су били агностици, нихилисти,
марксисти, либерали. Неки истичу да су се бавили јогом,
медитацијом, психоанализом. Но тамо нисмо нашли
решење за своје интелектуалне недоумице. То смо,
кажу, нашли у хришћанству. Оно им је прихватљиво
као интелектуални и рационални поглед на свет. За
овај тип људи вера и хришћанство је у суштини једна
узвишена теоријска философија живота. Таква вера
задовољава њихов разум, али не и срце. Теоријски
они прихватају Бога, али тај Бог нема много везе
(чак никакве) са њиховим свакодневним животом.
Практично они живе као да Бога нема.

REKLI SU

Фото: Printscreen/Галерија Агапе

1. УТИЛИТАРНИ ТИП – За већину људи данас,
верујућих, неверујућих или агностика, добро је он што
је корисно, што доноси „профит“.Тај утилитарни и
„тржишни карактер“ (Фром) и менталитет рефлектује
се и на вернике. Многи људи о вери расуђују и вреднују
је из перспективе користи, било њима или другима.
Чак се и истинитост вере процењује критеријумом
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корисности. Вера нас теши, даје мир, смисао, боље
расположење, успешност у послу, боље здравље,
стваралачку инспирацију. Ако смо верници добијамо
друштвене награде, углед и признања. Вера користи
служењу, очувању, националних интереса, културе,
језика, државе. Може да користи интеграцији једне
нације. Услед разних невоља и болести, физичких,
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Упркос свим сличностима вероватно сваки човек веру доживљава на свој начин, као
што је то случај са доживљајем света и самог живота. Иако су уопштавања увек
ризична и једнострана чини се да данас код нас, а и у свету, преовладавају следећи
типови верника: утилитарни-активистички, интелектуални, морални, социјални,
национални, естетски и аскетско-духовни тип.

3. МОРАЛНИ ТИП – Током целе историје
хришћанства постојала је тенденција да се хришћанска
вера сведе на један морални систем забрана и казни.
Стално се уобличавала представа о Богу као џелату,
суровом судији и садистичком ауторитету. Та самосвест
и такво разумевање вере, стиче се утисак, ушло је у
подсвест хришћанских народа. И после две хиљаде
година остаје велика загонетка зашто је у Европи више
заступљен старозаветни морал него новозаветни. Чак
постоји редукција свеукупног хришћанског морала на
декалог. Од великог броја људи данас можемо чути да
је хршћанство најсавршеније морално учење, да има
најузвишенију етику и да је просто образац врлинског
живота. Људи од хришћана стога и очекују да буду
морални људи, примери за углед. Али у свакодневном
животу нема доказа да су хришћани бољи од других људи.
Сваки њихов грех, још ако је свештено лице, изазива
саблазан, подозрење, осуду. Од верског образовања у
државним школама родитељи највише очекују да им
вероучитељи васпитају децу као послушне, покорне,
моралне, поштене људе. Раскорак између Цркве и
савременог света је највећи баш када су у питању
етичке норме и морално понашање. Хришћанску
етику не одбацују само нехришћани и неверујући већ
и сами хришћани, посебно кад је реч о сексуалној и
брачној етици. Моралисти су строги према другима
а благи према себи. Што код других осуђују, код себе
грчевито бране. Свакога осуђују и то немилосрдно.
Понекад уништавају грешнике, а не грех. Црквене
заједнице које своје постојање темеље на претензији
о моралној надмоћи, људима су данас одбојне, јер

неминовно позивају људе да траже наше недостатке и
да их са радошћу приказују свету. Цркава је данас често
предмет напада у медијима. Њени греси се стављају
на насловне стране. То је зато, што се уопштено, и
погрешно сматра, да бити хришћанин заправо значи
бити бољи од других људи.
4. СОЦИЈАЛНИ – Активистички ТИП. Један број
људи, како у прошлости тако и данас, у хришћанству
налази кључ за решење свих нагомиланих друштвених
проблема и противречности. Они верују да се на
хришћанској основи могу стварати и изграђивати
модели истински праведног и хуманог друштва. Кроз
цео двадесети век, а и у минулим вековима, Цркве су
жустро критиковале друштвене неправде и аномалије,
посебно комунизам и капитализам, истичући да
хришћанство може да обезбеди друштвену правду.
Људе занесене социјалним утопијама посебно привлачи
хришћанско учење о љубави и солидарности.
5. НАЦИОНЛНИ ТИП – Код нас, а и на другим
местима, већ дуже времена, многи веру доживљавају
и разумеју као део националне идеологије, као важан
фактор националног идентитета, што треба неговати
и поштовати. „Вера нас је одржала, њојзи хвала“!
Према тим тумачењима Црква је створила нацију,
националну државу и културу и формирала њихов
идентитет и зато се она налази по рангу на првом
месту националних институција. На другом месту је
је војска код нас. Њихова љубав према својој нацији се
често манифестује као мржња према другима. Понекад
се у име Христа осуђује и убија припадник друге
нације. Не ретко се Христос и Црква национализују.
У дијаспори је Црква често била готово исто што и
национални клуб (место националног окупљања).
Етнофилетизам је савремена јерес и велико искушење
за Православну Цркву.
6. ЕСТЕТСКИ ТИП – Овај тип верника у хришћанству привлачи његова лепота и красота, архитектура,
иконе, музика, појање и друге врсте уметности. Они
одлазе у Цркву где је млад и леп владика, свештеник
или ђакон, где пева атрактиван хор, где блистају фреске
и слично. Крштавају се и венчавају у атрактивним
храмовима, који су ин. Други храмови не одговарају
њиховом угледу и реномеу.
7. АСКЕТСКО-ДУХОВНИ ТИП – Данас је ин,
модерно да свако има свог психолога, зубара, месара,
пекара, електричара, лекара па, зашто не, и свог
духовника. Шта су данас поједини духовници, не сви?
Нека врста гуру-а. Управитељи савести. То постају
животне вође који се имају беспоговорно слушати.
Духовна чада се морају у потпуности одрећи своје воље
и потчинити се вољи духовника. Воља духовника има
мистични темељ ауторитета. Поистовећују је
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Многи су данас хришћани у оној мери у којој им
наша вера не ремети нашу прикованост за ствари
овога света, и обратно, многи су хришћани, верујући
у мери у којој је вера адаптирана за потребе света, тј.
када вера поткрепљује те потребе својим безусловним
ауторитетом.
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Треба искрено признати да ни један од ових типова
није чист. Најчешће је код људи комбинација више
ових карактеристика. Ни један од ових типова сам
по себи није апсолутно нецрквен и штетан, али јесте
једностран и ускогруд. Скучен. Ризичан.
8. ПРАВОСЛАВНИ ТИП - Шта вера није, са
православног аспекта? Вера није интелектуално знање,
ни повремено религиозно осећање, које настаје и нестаје.
Предмет вере нису апстрактне идеје, већ конкретне
личности у које човек има поверење. Вера није неко
мишљење, морални пропис, уверење које се темељи на
умовању. Вера није механичко понављање, рецитација
онога што се научило, нити је прихватање теорије о
стварима о којима се заправо ништа не зна. Постмодерни
човек веру разуме као некадашњи стил егзистенције,
као нешто „јучерашње“. Вера је конзервативизам, нешто
што је супротно модерни. Обавезујемо се данас на оно
што је било јуче. Вера није научна истина, друштвена
навика, национална традиција. Вера није утисак или
осећај, оптимизам према животу, задовољена потреба
за сигурношћу. Ипак. Од свега тога нешто и јесте.
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Шта је православна вера? Вера је поверење, лиwчни однос.

Вера је као и љубав заборав на себе, одрицање од
свога Ја, „излазак“ из себе.

Вера је дар Божији. Вера је живот, ЈА-ТИ однос.
Вера је додир, сусрет са Христом, поверење у Христа.
Јеванђелист Јован веру идентификује са животом у
Христу (Јн. 3,15; 17,3; 20,31). Исту мисао срећемо код
Светог Апостола Павла (Гал. 3,11; 2,20 и Рим. 1,17). У
неким новозаветним списима вера је повезана са љубављу.
Она се пројављује кроз љубав и као љубав. Зато се она
још назива „дах живота“, „заједница“, „учествовање“
(1.Кор. 10,16-17; 3,11), „темељ“ и „ипостас“ (Јевр. 11,1;
3,14). „Вера се поистовећује са самим Христом“. „Вера
је заснована на узајамности двају „нека буде“, двају да,
на сусрету снисходеће Божје љубави и љубави узлазећи
од човека ка Богу. Божији глас је тих, и он зове веома
благо, и никад наметљиво. Бог не наређује“.

Вера је нада, „потврда ствари невидљивих“ (Јевр.
11.1).
Вера је својство само људских бића.

Вера је искуство, однос, комуникација. Она може
бити посредна и непосредна. Ступњевита. Вера је
поверење у Јеванђеље (св. Николај) и у Христову
радосну и спасоносну вест.
Веровати значи имати поверење у Бога, поверење у
сведочанство праотаца, пророка, апостола, светитеља.
За хришћане није суштинско питање: да ли верујеш
у Бога, него верујеш ли Богу који се открио, увременио
и упросторио, о коме ти говори и сведочи Црква. - „Вера
је дескриптивна потврда одређених факата: „тако је“,
„било је тако“,или „тако ће бити“.

Хришћанска вера претпоставља јединство, синтезу, равнотежу оностраног и овостраног, Бога и човека,
душе и тела, вере и разума. Вера у оваплоћеног Бога
Логоса је вера у стваралачку силу разума. Веровати и
деловати неразумно противречи самој природи Бога
(Бенедикт XVI).

Вера није ЈА и његови проблеми и потребе. Вера је
екстатична. - „Бог је једини критериј истине о себи. У
свакој људској мисли о Богу, Бог је онај који у људском
уму мисли о самоме Себи. То значи да је вера дар
који је понуђен свима како би Бог могао да обитава у
људском духу“.

Вера је „принос“, даривање. Ко највише верује, тај
највише даје.
Вера је љубав. Она ништа не тражи. Ако се даје да
би се нешто добило, не добија се ништа а губи се све.
Ако се даје све, а не очекује ништа, прима се све.

Вера је стил живота, а не један његов део. Она
треба да прожима све поре егзистенције, свеукупну
историју и културу.

Када људи данас кажу да верују у једнога Бога
под тим обично подразумевају све богове. Веровати
у је-ѕдног библијског Бога - Свету Тројицу - значи
веровати у јединог Бога који искључује све друге богове.
Зато се вера у Христа често означава као „ускогруди
фана-тизам“, а сујеверје као „ширина погледа“ на
свет. „У човеку постоје две вере. Једна је вера мозга,
логичка вера прихватања. Овде човек нешто логички
прихвата и верује у то што је прихватио. ... Друга вера
је вера срца, пошто овакве вере нема у разуму, дакле у
мислима, него се она налази у области срца. Ова вера
је дар Божји, тј. њу човек неће примити ако Бог не
жели да му је дарује, и ова се вера назива унутрашња
вера. ... Унутрашња вера пак проистиче из искуства
благодати“

Вера је светлост која прожима и обасјава цео живот.

Права вера је слободна јер ослобађа човека од
самога себе, од свих ствари и предмета овога света.

У „свету без другог“ вера је стално одсутна-присутност
(Д)ругог који једино живот може да учини вредним
и смисленим.

Људи се често служе Богом и другима. Вера их
тера да служе Богу и ближњима.

Вера је прихватање Христовог погледа на нас саме,
на друге људе, на ствари око нас, на човечанство, на
историју, на свемир, на самога Бога.

Веровати значи бити за друге. Ко верује тај не
припада себи, већ ономе у кога верује.

Вера је човеков дијалог са Богом, природом и
другим људима.

Савремени човек претвара и себе у религију,
апсолутизује себе и своје. Гради идентитет на себи.
Веровати значи одрећи се себе и својега (свога саможивог
ја, националног егоизма, затим, партије, културе,
идеологије као идола) и саживети се са не-Ја,са Богом.

Веровати значи „стицати Духа Светог“ (св. Серафим
Саровски). Вера није приватно тражење истине, већ
прихватање откривене Истине.

пребогатом супермаркету псеудодуховности. Зато они
нешто стално траже од Бога, тргују са Њим. Траже да
Он врши њихову вољу, да реализује њихове планове,
уместо да они творе вољу Божију. У времену „глобалне“
тортуре и сиромаштва веровати значи живети за друге,
волети друге и делити са њима све. Чак и своје срце.

Вера је чежња, жудња, надом испуњено ишчекивање,
нечег што се жели (А. Шмемен).

Вера је додир другог.
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са самом Божанском вољом. Они одређују шта ће,
кад и како, јести, постити. Они прописују епитимије,
забрањују и одобравају причешће. Одобравају кад, и
колико пута, брачни другови могу да спавају заједно.
Ако духовник каже може се и против Цркве ратовати,
могу се не поштовати Сабори, Синоди, Епископи,
Патријарси, а за свештенике и да не говорим. Не
мора се ићи на Литургију и друга богослужења или
то послушна чада могу да чине кад и где они кажу.
Ти духовници себе претварају у религију. Они постају
божанства којима се треба клањати. Од духовне деце не
траже да прихвате Христа и да живе по Његовој вољи,
већ их потчињавају својој сопственој вољи – својој
интерпретацији хришћанства. Често користе клетве,
психолошке уцене, разне методе „испирања мозга“ и
менталне контроле. Све то чине, злоупотребљавајући
људске патње и мукле, да би стекли и материјалну
корист. Свакако, ту су и они духовници који верују
да је то права православна духовност а није им мотив
никаква корист. Они идентитет Цркве своде на такву
врсту духовности. Заборављају да се појам „духовник“
не среће у канонима већ само појам „отац“, што није
исто. Отац брине о целокупном животу своје деце а
не само о тзв. духовним стварима. Отац је благодатни
а не садистички ауторитет. Грех је данас не признати
постојање псеудо духовности која постаје озбиљна
еклисиолошка болест.
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Постмодерни „клуб себичних“ (осионих, грамзивих, похлепних, самољубивих) и Бога претвара
у „тржишни производ“ који се нуди и „модулира“
за потребе клијената. „Гладни у изобиљу“ црквену
веру мере по ономе што она чини за човека (нацију,
партију, државу, свет) а не по ономе што она јесте. За
хришћанску веру је важније бити, него имати.
Људи данас често трансформишу Цркву у религију,
потом религија постаје култура, па политика и на
крају се утопи у тржиште. Купујем, дакле постојим!
Све се може купити, па и „религиозна добра“, у

Данас треба говорити о патологији вере. Није
сва-ка вера од Бога и спасоносна. Постоје псеудоверовања, кривоверја и празноверја. Постоје фалсификати вере. Постоји и псеудоцрквеност, што је опасније
од нецрквености. Ово није моје умовање иако се у
животу са тим често суочавам. Ово је став многих,
између осталих, вероватно и највећег и најзначајнијег
теолога 20 века професора и оца Георгија Флоровског.
„Могуће је бити, за предањску и отачку веру и немати
дух Христов, живети у братомржњи и безосећајности.
Могуће је чинити добра дела, а не знати за живога
Христа. Могуће је говорити о хришћанским начелима
и идејама, а на своме личном путу никада не срести
Христа Спаситеља ... Бити хришћанин значи – живети
у Христу, свагда стајати пред Њим, волети Га свом
силом своје благодарне и жртвоване љубави, и ништа
друго не волети више (од Њега), па чак ни оно што је
само по себи достојно љубави ... Истину треба волети
не зато што је она корисна или утешна. У Бога треба
веровати не зато што од Њега долазе животна добра
и не ради тога да би смо од Њега добили световно
благостање. Њега треба волети некористољубиво“.
Савремени свет није антирелигиозан и антиверски
али је у великој мери антицрквен, зато што се, стицајем
многих околности код људи, уобличила једна представа Цркве која је антиживотна, застарела, ригидна,
која је претња самој људској слободи и достојанству.
У стварању такве представе удео хришћана није мали
и безначајан. Вера, Еванђеље Христово поново може
да постане „радосна вест“ само ако сами хришћани
смогну снаге да признају и исповеде свој грех и започну
процес „чишћења“ самог Православља од многих
псеудоправославних наслага. Данас Црква често
личи на кућу без прозора у коју не допире спољашња
светлост, или пак на кућу која се дуго времена није
проветравала. Неопходна нам је спољашња јеванђељска светлост и свеж ваздух – струјање Духа Светог
у Њој, како би савремени човек поново у Њој открио
наду, радост и слободу.
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Не само то, већ се овакво стремљење често пројављивало као морбидна утамниченост у психолошком
супер-егу, или као схизофрени расцеп ега између
стварности живота и апстрактног, вредносног "треба".
Безбројни примери друштвеног и индивидуалног
начина живљења савременог западног човека –
стремљења и кретања на пољу уметности, психологије,
слоциологије и философије, као и моде и морала
– изгледа да представљају напор човека да одбаци
робовање психолошкој тиранији комплекса кривице
проузрокованог легалистичким схватањем греха.
Оно што ми означавамо «моралном кризом»
наших дана, понекад изгледа као очајнички покушај
савременог човека да доведе под знак питања или да
одбаци вредносну форму конвенционалне етике –
етике која нема однос са његовим егзистенцијалним
проблемима и трагичним подухватом његове слободе.
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Изгледа да је то његов покушај да се увери у сопствену
посебност и слободу превазилазећи безлична, легална
ограничења и утилитарна правила понашања: то је
покушај човека да се без страха суочи са истином свог
пада, и чак коначним отуђењем сопствене личности.
То је, можда, настојање човека да се ослободи
релативности добра и зла, лажног "супер-ега" друштвене
пристојности и напокон, псеудо - хришћанског
идеализма, лажног "ангелоподопства" утемељеног на
конвенционалним формама етике која се заснова
на прописаним вредностима.
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Овај захтев човека – његов напор да се суочи са
истином о себи, каква год она била, и његово одбијање
да сакрије или споља зафарба стварност свог неуспеха
без страха или законске кривице – представља једно
животно гледиште које није сасвим неповезано
са искуством неопходним за разумевање етике у
Православној Цркви.

Фото: Википедија

Н

е може се говорити о људској полности, а
да се истовремено не говори и о љубави.
не смемо, међутим, заборавити да је љубав
специфично људски феномен, нити се према њој смемо
односити на редукционистички начин, већ је морамо
гледати заштићену и очувану у својој хуманости.

Егоцентрични страх од преступа и настојање да се
грех прикрије или да се достигне одређена угодност
у њему јесте проширење и последица психолошког
осећаја кривице те за такав страх нема никаквог места
духовној клими Православне етике. Напротив, свесно
препознавање греха може у Цркви бити од користи као
смерница за препознавање наше људске недовољности
и тражењу благодати Божије – живота дарованог
човеку као могућност учествовања у заједници и
односу са Богом.

Шта је заправо редукционизам? Рекао бих да је то
псеудонаучна процедура која људске феномене или
редукује на субхумане феномене, или им пак изводи
порекло из њих. пример за то је тумачење љубави као
сублимације полних нагона и порива које имају и човек
и животиње. Такво тумачење може само спречити
истинско разумевање људског феномена.

У човековом греху, у његовом промашају да буде
оно што је позван да буде, Црква види потврду истине
личности: личност је потврђена чак и у способности
човека да каже «не» животу и самом постојању, да
каже «не» Богу, иако су однос и заједница са Њим оно
што чини да постојање буде испостас живота.
У човековом греху Црква види трагични пут
човекове слободе што представља људски морал у
стварној онтолошкој истини.
Црква види човекову моралност у греху (стварној
девијацији) и у обожењу (природном наставку и
последици човековог морала у Цркви).
Нема апстрактних теоријских начела или
конвенционалних,, законских «аксиома» у етици Цркве
нема безличних императива. Основа овакве етике
јесте човекова личност; а личност значи непрестани
ризик, слободу од сваке објективизације и силу смрти
и васкрсења.
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Ш

та ослобођење значи за човека "посебно
за савременог човека пост - Фројдовске
ере? Шта за њега значи када грех
није поистовећен са преступом и кривицом" већ са
неуспехом и "промашајем циља". Идеја негована
у западном хришћанству, која поистовећује грех
са преступом закона а спасење са индивидуалним
оправдањем и искупљењем, повезала је хришћанску
етику у мислима људи са мноштвом психолошких
комплекса, без могућности да се од њих утекне.
Стремљење ка индивидуалном оправдању и искупљењу
оставило је човека поробљеног његовој аутономној
индивидуалности, одвојеног од могућности живота
и постојања.

Љубав је у ствари један вид сложенијег људског
феномена, који сам назвао самотрансцеденцијом.
Предоминантне теорије мотивације желе да нас увере
како је првенствена човекова брига да задовољи своје
потребе и удовољи својим нагонима и поривима, и
да стога живи у сталном одржавању или обнављању
хомеостазе, тј. унутрашње равнотеже. То није тачно.
Човек је биће које - захваљујући самотрансцедентном
квалитету људске стварности - првенствено заокупља
тражење нечег изван себе, било да је реч о смислу
који треба испунити или о другом људском бићу које
се жели сусрести и заволети.
Такав љубавни сусрет, међутим, сасвим искључује
могућност да се друго људско биће гледа или користи
само као пуко средство да се дође до неког циља - само
као оруђе којим се смањује напетост која је изазвана
полним или агресивним нагонима и поривима. Такав
би однос био чисто мастурбирање - многи сексуално
неуротични пацијенти управо се тако понашају.

Када причају о начину на који се понашају према
партнеру, они често кажу да у ствари "мастурбирају"
над њим. Такав став је специфично неуротично
изопачење људске полности.
Људска полност је увек нешто више од самог
физичког додира; она представља физички израз
нечега метасексуалног - она је физички одраз љубави.
Будући да испуњава ту функцију, је стварно вредан
доживљај. Маслов (1964) је с пуним правом рекао да
"људи који не могу волети , не могу ни у полном односу
наћи задовољство и срећу као они који воле". Према
анкети једног америчког психолошког часописа у којој
је 20.000 читалаца одговарало на питања постављена
у упитнику, показало се да људи у својим односима
највише цене романтичност, као и да је она главни
чинилац који појачава потенцију и доживљај оргазма
- али то је опет нешто што је блиско љубави.
Ипак није баш увек исправно рећи како је људска
полност више него сама полност. Љубав је већ по
самој својој природи изразито људски феномен, док
полност добија људску димензију тек када постане
резултат развојног процеса, тек као производ поступног
дозревања. Још је Сигмунд Фројд рекао како постоји
разлика између циљева које имају нагони и пориви
и објекта њиховог интереса: циљ полног односа је
да смањи полну напетост, док сексуални партнер
представља објекат. Међутим ја сматрам да се таква
тврдња односи само на неуротичну сексуалност: само
неуротични појединац на првом месту и пре свега жели
да се реши своје спреме и свеједно је да ли то чини
мастурбацијом или користећи партнера тек као друго
средство за исти циљ. за особу која је довољно зрела
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партнер није никакав "објекат"; одрасла особа партнера
сматра другим субјектом, другим људским бићем које
има своје људске особине; ако човек стварно воли, онда
свог партнера прима само и једино као другу особу,
што значи да доживљава и његову јединственост као
људског бића. Јединственост ствара особеност људског
бића, а једино нам љубав омогућава да спознамо ту
чињеницу и на тај начин прихватимо другу особу.
Спознаја да је особа коју волимо јединствено људско
биће несумњиво за последицу има моногаман однос.
Вољеног човека више нико не може заменити. С друге
стране човек који није у стању да воли, завршава у
промискуитету. Човек који се тако понаша уопште се не
обазире на јединственост свог партнера и то, заузврат
онемогућава истински љубавни однос. Квалитет полног
живота таквог појединца врло је сиромашан будући
да само полни однос који прати и води љубав може
бити стваран извор награде и задовољства. Мала је
корист од тога што такав човек покушава да недостатак
квалитета надокнади квантитетом. То само захтева све
веће и снажније надражаје какве неки људи налазе
у порнографији. Вероватно је сасвим јасно да ни на
који начин не подржавамо развијање таквих масовних
феномена као што су промискуитет и порнографија,
односно да их ни случајно не сматрамо прогресивним.
Они су регресивни; то су симптоми ретардације у
полном дозревању сваког човека.
Ипак морамо знати да мит о сексу као извору ужитка
и нечему прогресивном стварају људи који знају да
се иза тога крије добар посао. Моју радозналост не
побуђује само чињеница да млада генерација купује тај
мит, већ и чињеница да она не види хипокризију која
се иза њега крије. У времену у ком се тако прекорно
гледа на хипокризију у питањима полности необично
је да је примећена остаје очигледна хипокризија оних
који заговарају и траже извесну слободу цензуре.
Јел баш толико тешко схватити да им је главни циљ
стицање неограничене слободе ради што веће зараде?
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Истина је да ни један посао не може успети уколико
нема захтева и потребе да се он ради. Сведоци смо да
у данашњој култури постоји инфлација секса, како би
то неко могао назвати. То је схватљиво само у ширим
оквирима егзистенцијалне празнине и чињенице да
човеку данас пориви и нагони више не говоре шта
мора чинити нити му традиције и вредност показују
шта би требало да чини, тако да он често уопште не
зна шта у ствари жели да учини.
Као последица оваквог стања јавља се егзистенцијална празнина у којој сексуални либидо заправо
хипертрофира, што је пак с друге стране, разлог да
долази до инфлације секса. Као и сваки други облик
инфлације - на тржишту цена, на пример - и сексуална
је инфлација повезана са губитком вредности: полност
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је толико дехуманизована, да је изгубила сваку вредност.
Чест је случај да полни живот човека не чини целину
са његовим личним животом, већ се одвија само због
задовољства. Таква деперсонализација полности је
симптом егзистенцијалне фрустрације: фрустрације
човекове тежње за смислом.

Фото: Википедија
Фото: istockfoto

Толико о узроцима; али шта је с последицама?
Што је више човек фрустриран у свом трагању за
смислом, то ће пре и више "трчати за срећом" - како се
та појава назива још од времена америчке Декларације
о независности. Човек који због фрустрираног трагања
за смислом трчи за срећом неће далеко стићи - та ће
трка само затровати и отупети његова чула. Најновијим
проучавањем дошло је до закључка да човек који
живи таквим животом, хтео - не хтео, мора доживети
разочарање, јер се осећање среће може постићи тек
ако се живи трансцендентно, односно само ако човек
пред собом има ваљан разлог и вољу да нешто направи
или ако се потпуно предаје човеку кога воли.
То је најочигледније у примеру среће у полном
животу. Што више тежимо да постигнемо такву
срећу то ћемо се више удаљавати од ње. Човек кога
превише заокупља брига око властите потенције има
и више изгледа да постане импотентан. Исти случај
је и са женом која је настоји да сама себи докаже да
је способна да доживи оргазам: што се више труди,
то је већа могућност да ће бити фригидна. У својој
прилично великој психијатријској пракси имао сам
прилике да видим да се у великој већини случајева
сексуалне неурозе узрок може пронаћи управу у
оваквом стању ствари.
Већ сам у раније објављиваним радовима рекао

како сексуално неуротични пацијенти често говоре
да над полним животом и доживљајем лебди нека
врста захтева. Због тога се мора настојати да се такви
случајеви лече првенствено отклањањем тог осећања.
Разрадио сам технику којом се такво лечење може
спровести и први пут сам је објавио у енглеском
часопису International Journal of Sexology (1952).
Овде само желим да истакнем чињеницу да култура
данашњице, захваљујући горе наведеним мотивима, од
полног доживљаја прави идиотарију, а пред сексуално
неуротичног појединца стално ставља нове захтеве
чиме само потпомаже и јача његову неурозу.
Пилула за контрацепцију такође има улогу у свему
томе. Она жени омогућава да поставља веће захтеве,
и буде спонтана, због чега се догађа да мушкарци
доживљавају полни однос као нешто што се од њих
једноставно тражи. Амерички аутори чак нападају
женски покрет за ослобођење зато што је у толикој
мери ослободио жену старих табуа и забрана да чак
и студенткиње захтевају полно задовољење - и то од
својих колега. Последица тога је нов скуп проблема
који носе различите називе као "импотенција међу
студентима" или "нови облик импотенције"
Нешто слично се догађа и на подручју субхуманог
живота. Код неких врста риба јавља се појава да женке
"кокетно" пливају, из даљине мамећи мужјака који
жели да се пари. Но, Конарад Лоренц је успео да
постигне да се женске понашају сасвим супротно - да

се силом приближавају мужјаку. Шта се догађало?
Управо оно што бисмо очекивали и од студената које
"нападају" њихове колегинице: потпуна немоћ да дође
до полног односа! Спомињући пилулу, говорили смо
само о њеном пропратном дејству. Гледајући њену
позитивну страну, морамо признати да је направила
и непроцењиву услугу. Ако је истина да љубав полност
чини људском, онда је пилула за контрацепцију помогла
да полни живот више не повезујемо само са процесом
рађања и продужетка врсте, већ му омогућавамо да
постане и остане наравно чист израз љубави. Људска
се полност не сме никада претворити у пуко оруђе
у служби начела ужитка. Исто тако нам је јасно да
она не сме представљати ни пуко средство да се
дође до циља који пред нас представљају и нагон за
рађањем. Пилула је такав живот човека ослободила
такве тираније и дала му прилику да оствари своје
праве могућности. Викторијански сексуални табуи и
забране нестају; питањима и проблемима полности
прилази се слободно. Ипак, не смемо заборавити да
је слобода мач са две оштрице: прети да дегенерише у
пуку разузданост и својевољност, уколико се не ужива
и живи пуном одговорношћу.

Виктор Фракл – Нечујни вапај за смислом
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наши пријатељи заправо свуда око нас – тачно онолико
дуго колико ми то желимо, након чега можемо лако
да их натерамо да нестану тако лако чим затворимо
прозор претраживача.
И заиста, у свету дубоких обмана, колико дуго ће
нам требати пре него што се ослободимо потребе да
такви дигитални аватари уопште имају право људско
биће иза себе?
Колико дуго ће проћи пре него што сви будемо
„пријатељи“ са нашим омиљеним славним личностима или измишљеним ликовима, које су за нас
оживели најубедљивији моделари личности вештачке
интелигенције који се могу замислити?
Колико дуго пре него што ће нам дигитална
некроманција омогућити да призовемо духове наших
преминулих чланова породице и да наставимо да
„живимо“ са њима као да никада нису умрли?

"МЕТАВЕРЗУМ" И РАЈ
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Према све већем броју утицајних извршних
директора и других лидера у свету технологије,
то је ново глобално повезано искуство виртуелне
стварности које ће, према речима Марка Цукерберга,
на крају постати „отеловљени Интернет, где уместо да
само гледате садржај – бићете у њему. И осећати се
присутним са другим људима као да сте заиста са њима.”
Цукерберг и његове колеге очекују да ће Метаверзум,
под њиховим вођством, постепено превазићи - и на
крају потиснути - Интернет какав познајемо данас.
Није изненађујуће да реч „Метаверзум“ (кованица
која буквално значи „изван универзума“) своје порекло
налази у научној фантастици. Али, оно што би могло
бити мало више изненађујуће, с обзиром на скоро
еуфорију са којом пионири технологије прихватају и
термин и концепт, јесте да је Метаверзум у литератури
научне фантастике у великој мери дистопијска идеја.
У роману који је првобитно сковао термин „Метаверзум“, Снежни крах Нила Стивенсона, Сједињене
Државе су се срушиле у насилну, осиромашену,
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криминалну збирку полиса (градова - држава) којима
управљају (случајно?, п.а.) корпорације. Метаверзум
романа је постао пут бекства од све неподношљивије
стварности, а неки људи су постали толико зависни
од Метаверзума да су постали „гаргојли“, што ће рећи
да бирају да се физички унаказе како би били трајно
заглављени у Метаверзуму.

а затим, у следећем даху и вероватно са правим
лицем, тврди да је решење за овај катастрофални
колапс нормалне људске интеракције да свако уместо
тога веже ове исте „мале, светлеће правоугаонике“
право на своје очне јабучице.

Одлука Фејсбука да се преобликује, па чак и
преименује према визији таквог романа је, стога,
прилично отрежњујућа, осим што је запањујуће дрска
- с обзиром на то да је, с једне стране, његов бивши
извршни директор за монетизацију описао намерно
пројектовану зависност од својих производа као
„нагризајући аспект друштва“, а с друге стране, сам
Цукерберг је записао да је Фејсбук „више налик влади
него традиционалној компанији“. Мислите да све ово
можда није толико дрскост колико пука случајност?
Размислите поново: Цукерберг је учинио да Снежни крах буде обавезно штиво за менаџере производа
на Фејсбуку.
У ствари, да би вам дао осећај изванредног нивоа
охолости који је технолошка индустрија постигла,
Цукерберг је недавно дао интервју о Метаверзуму у којем
прилично прецизно износи један од најстрашнијих
проблема са којима се наше друштво суочава:

Оно што виртуелна и проширена стварност
мо-же да уради, и шта ће Метаверзум
генерално помоћи људима да искусе, је осећај
присуства за који ће се чинити да је много
природнији у начину на који смо натерани
да комуницирамо. И чиниће да се осећамо
удобније. Интеракције које имамо биће много
богатије, оне ће се осећати стварним.
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Н

едавно је компанија раније позната као
Фејсбук званично ребрендирала себе у „Мета“,
изјавивши да је њен нови „свеобухватни
циљ“ „да помогне да се метаверзум оживи“. Шта је
заправо Метаверзум?

много времена које проводимо, ми у
суштини посредујемо у нашим животима
и нашој комуникацији кроз ове мале, сјајне
правоугаонике. Мислим да људи нису баш
створени тако да комуницирају ...

Овде је огољен пословни модел Мете: он се продаје као лек за саму епидемију усамљености на чијем
ширењу је и сама толико учинила.
Мета жели да верујемо да је најбољи начин да
будемо повезани једни са другима да будемо повезани са њеним машинама, да ће апотеоза људских
односа бити да сви седимо сами у својим собама, са
екранима који нам покривају очи и слушалицама које
покривају наше уши, буквално купивши илузију да су

Ја, нажалост, не претерујем; такве ствари су већ
почеле.
Али чак и илузија пријатеља и вољених није ништа у поређењу са стварним производом који нам
Мета нуди да нам прода: илузију самог себе.
Главна привлачност друштвених медија је одувек
било њихово обећање да ће нам омогућити да управљамо сопственим идентитетима. Можемо бирати
личне податке, интересовања, фотографије, успомене
које јавно износимо и који нас стога дефинишу у
очима других.
Можемо сакрити ствари које су срамотне, можемо
избрисати ствари које сматрамо неукусним. А у
Метаверзуму, ова моћ ће се експоненцијално умножавати:
моћи ћемо не само да редефинишемо, већ чак и да се
поново креирамо на било који начин који желимо, на
било који начин који можемо замислити.
Није ни чудо што најбогатије и најмоћније компаније
на свету толико очајнички желе да направе такав
производ. То је производ који завршава све производе;
то је инкарнирани конзумеризам.
У крајњој линији, то је производ дизајниран да
гађа најдубље жеље људског срца: жељу за љубављу,
жељу за обожењем. Обећава да нас зближи, да нас
повеже једне са другима, да нас ослободи усамљености,
изолације и несреће. Обећава да ће нам омогућити
да се одмах трансформишемо у било кога и шта год
желимо да будемо, без напора (да не говоримо без
покајања).
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ПЛАМЕНИ ЈЕЗИЦИ

И када чујемо ова лажна обећања, постаје нам јасно
да човечанство у 21. веку — чак и са појавом технолошких
пејзажа апсолутно незамисливих за скоро целу људску
историју — не може учинити другачије него да докаже
истину давно записану у Књизи Проповедника: „ нема
ничег новог под сунцем“.
Од тренутка када су наши прародитељи Адам и Ева
појели плодове, човечанство је покушавало да постане
као богови без Бога. Од када смо напустили Рајски
врт, трудили смо се да себи изградимо Вавилонску
кулу да заменимо рај који смо изгубили. Али, без
обзира колико добри инжењери у Мети били, коју год
дигиталну верзију коју на крају створе „града и куле,
чији врх може досезати до неба“ (Постанак 11:4) неће
задовољити људско срце више него било која други
покушај икада направљен од стране човека.
Утопијски снови су увек и увек ће се завршавати на
један начин, и само на један начин: као дистопијске
ноћне море (и опет, не заборавимо да је овај утопијски
сан чак и почео као дистопијска ноћна мора).

Макс Мор је основао покрет у садашњем облику
1988. године, а расте и данас. Значајан догађај у историји
покрета било је оснивање Светске трансхуманистичке
уније (ВТУ) 1998. године, која такође у својој Изјави
о оснивању помиње право на добробит свих живих
бића, укључујући и вештачке облике постојања. Један
од циљева овог филозофског покрета је неограничено продужење људског живота, а са развојем
дигиталних умова – односно репликација људског
мозга у компјутерским системима – сматра се да
су дигитални облици свести и живота истовремено
изводљиви и легитимни, са потенцијалом да замени
садашњи живот какав познајемо.

На крају, рећи ћу да се Мета и њене кохорте не
труде толико тешко да изграде Метаверзум из доброте
својих корпоративних срца (знам, оксиморон; п.а.).
Не, они то граде да би нас учинили додатно
зависним, да би нас приморали да њима и њиховим
производима предамо још више кратког времена које
нам је преостало у животу него што већ имамо.

Зато размислимо дуго и добро пре него што овим
компанијама више предамо и продамо своје животе, ма
колико задивљујуће фантазије које нам нуде заузврат.

Јеромонах Гаврило
blogs.ancientfaith
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оследњих деценија појавило се ново филозофско схватање, такозвани постхуманизам,
који афирмише поверење у сасвим другу
врсту човека какав ће бити у не тако далекој будућности.

Као што пише свети Августин у својим Исповестима:
„Ти си нас створио за Себе, Господе, и немирно је срце
наше док се не упокоји у Теби."

И претпостављам да – чак и како ствари стоје –
да већина људи проведе чак и половину времена у
молитви које проводимо на Интернету, сви бисмо
били окружени свецима и чудима сваки дан.

ПРАВОСЛАВЉЕ И
ПОСТХУМАНИЗАМ

П

Јер човечанство није створено ни за какву утопију,
било дигиталну или аналогну. Човечанство је створено
за Небо, и никада нећемо моћи да пронађемо свој
прави дом било где у овом палом свету - а још мање
у његовом електронском факсимилу.

REЧ PARTRIJARHA

Обећава да ће нас претворити у богове, управљајући самим ткивом стварности око нас. Многи шапућу
да ће нам једног дана ускоро чак донети обећање
саме бесмртности, омогућавајући нам да своју свест
пренесемо у дигитални медиј и тако заувек боравиму
Метаверзуму.
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Типично, термин "трансхуманизам" се користи да
опише средњи стадијум људског бића пре него што он/
она уђе у последњи корак који се зове постхуманизам.
Према пореклу термина, Постчовек ће бити
радикално другачија врста човека од данашњег, биће
са изузетним менталним и физичким моћима. Уз
помоћ различитих материјала, као што су неорганска
материја и елементи флоре и фауне, он/она ће моћи
да промени своје постојање користећи своју/његову
биолошку основу као основу на којој ће градити и

обликовати нове особине и таленте у било чему на
начин на који она/он одабера. Ово ће елиминисати
баријере између врста и компоненти планете.
Пошто се људи доживљавају као нешто што се
суштински не разликује од других врста постојања,
хуманизам престаје да буде доминантна филозофија.
Међутим, постхуманизам превазилази границе
хуманизма до тачке у којој га чини неважећим јер
сматра да се људске особине могу применити и на
неорганске ствари. Механички системи који опонашају начин на који људски мозак функционише моћи
ће да стекну основне људске квалитете као што су
самосвест, слободан избор и емоционално искуство,
као и да доносе одговарајуће моралне судове.
У будућности би роботима требало дати иста права и обавезе као и људима, док ће Постчовек имати
могућност да заувек живи у свету виртуелне реалности.
Да би се остварила људска жеља за бесмртношћу,
крајњи циљ ће бити комбиновање сваке дигиталне
мисли у једно глобално дигитално супербиће које
може да траје вечно.
Људи су заинтересовани за ову тему, али их и брине.
И научна заједница и просечан грађанин имају
оправдана питања и бриге о изузетном напретку
технологије и најавама бројних научника и филозофа
о будућности човечанства. Ако се узме у обзир да
промене које се наговештавају утичу и на животне
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ситуације и на саму људску природу, ове стрепње
постају још теже.
Чини се да су антрополошка схватања како
традиционалне науке тако и хришћанства значајно
уздрмана новим филозофским покретом постхуманизма.
Од периода Старог завета до данас, хришћанство је
развило своје погледе на људе и њихову природу.
Све до појаве хришћанства, које је наглашавало везу
и јединство душе и тела, филозофском мишљу је
доминирао дубок дуализам између душе и тела и
приказивање овог другог као затвора душе.
Најосновније учење хришћанства о човеку је,
међутим, да је он/она створен по Божјој прилици и
слици, што се налази у Постању 1, првој књизи Старог
завета, као и у Новом завету, посебно у посланицама,
како Павловим тако и саборним. Црквени оци су
посебно развили разумевање како је творевина уведена
у постојање по лику и подобију Божијем. Ова доктрина
сматра да је човек јединствено створен да би он/она
служио као круна креације.
Бог је човеку дао његове изузетне особине, које
су пре потенцијалне карактеристике него инстинкти.
То се десило да би се заштитио основни Божји дар,
способност слободне воље и моралног расуђивања. Ако
и само ако он/она у потпуности разуме потенцијале
који су урођени његовој/њеној природи, Човек има
способност да личи на Бога.
Неки научници верују да је савремени човек
монистички, супротно хришћанској антропологији,
јер наука не признаје идеју душе. Познато је да је
ренесанса поставила темеље за материјалистички
приступ стварности. Следећи парадокс се, међутим,
материјализовао. Многи научници су, како се научна мисао
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развијала и напредовала, почели да тумаче стварност
на начин који сада превазилази материјалистичка
ограничења. Откривено је да, пошто не може да опише
свет на више нивоа, савремена научна мисао почиње
да се ослобађа апсолутног физикализма.

Чудно је да се, како би се одговорило на проблеме
који би произашли из прекомерне употребе вештачке
интелигенције, механизација људског бића посматра као
једино и неопходно решење за хуманизацију машине.
Следећи упит се односи на постхуманизам и
православну антропологију. Да ли је могуће да је
Постчовек савремена интерпретација обоженог
човека хришћанскe теологијe? Првостепена запажања
одређених сличности између хришћанске теологије
и покрета постхуманизма су једноставна.

У смислу свог антрополошког учења, ово има
ефекат потврђивања теолошког концепта на више
нивоа. Другим речима - признато је да су људска бића
егзистенцијална бића чија природа превазилази оквире
научног проучавања. Они су више од физичких бића.
Чињеница да су душа и тело човека нераскидиво
повезани показује да је постхуманизам, који сматра да
особа може постојати одвојено од свог физичког тела,
неспојив са прихваћеном хришћанском доктрином.
Како год, откривено је да је робот који стиче људске
особине попут слободне воље, емоција и самосвести
невероватно неубедљив.

Прво, то је циљ, који изгледа да је исти и за постљуде
и за хришћане. Циљ верника је сједињење са Богом и
постизање бесмртности. Постчовек, с друге стране, има
за циљ да победи и смрт било са телом или без њега и
да има опцију дигиталне бесмртности или чак вечног
поновног рађања. Али изгледа да таква постчовекова
тежња за бесмртношћу такође има додирне елементе
са хришћанством. Коришћење доступних опција или
савршенство природе је начин на који се замишљено
остварује.

Као резултат тога, било би погрешно антропоморфним
компјутерима дати морални статус, а камоли им
доделити моралне или законске обавезе. Блиска веза
између човековог менталног и духовног благостања
показала је утицај који начин живота и постојања
може имати на његову урођену природу.

Једно од основних начела постхуманизма је да човек
није достигао свој пуни потенцијал и да је отворен за
напредак, коме изгледа да нема краја. Ово је наведено
у другој тачки његове повеље о правима. Ова тврдња
је упоредива са хришћанском могућношћу поређења
Бога и људи. Али, да ли је то заправо истина?

На духовни развој човека утиче његов биолошки
развој. Прекомерна употреба технологије представља
значајан ризик за савремено друштво и приморава га
да одговара пред будућим генерацијама.

Да би постигао свој циљ и постао део божанских
Енергија, обожени човек мора да препозна своју слободу.
Овај циљ се остварује кроз његов начин постојања. У
том смислу, упркос чињеници да је човек друштвена
животиња и да је свестан свог јединства са другим
људима, он/она је такође потпуно свестан/свесна своје
посебности. Само љубав, која је према православном
богословљу далеко више од самог осећања, може да
разреши ову противречност.

Могуће је модификовати човека-хибрида до
тачке у којој је немогуће рећи да је он/она још увек
припадник људске врсте. Када човек настоји да
хуманизује механичку творевину док се и даље бави
сопственом механизацијом, јавља се парадоксална и
контрадикторна појава.

То је једини аутентичан начин постојања.

Фото: widewalls
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То је онај саосећајни начин постојања који за
узор узима Свету Тројицу и глобално се остварује
евхаристијском заједницом Цркве. У овој заједници,
другост се претвара у допуну различитости. Требало
би истражити да ли обожени човек на основу ових
теолошких основа може бити Постчовек будућности.
Прво што се могло видети јесте како је представљен
сваки од ових покушаја обожења. Постхуманизам
највероватније можемо сматрати за покушај обожења
у овој ситуацији. Иако су људи свесни своје релативне
природе, неће прихватити своју релативност или своје
пролазно стање. Они се труде да употребе технологију
да постану бесмртни и да на тај начин коначно промене
физичка правила која су претходно апсолутизовали.
Обожени човек не покушава да избегне смрт, према

теологији. Зато што он/она то види као темељ нове
стварности и прихвата је.
Насупрот томе, постљуди одбацују смрт, јер је
виде као апсолутни крај свог постојања оптерећеног
њиховим очајем. Они се труде или да га игноришу или
да се заклоне иза лажног уверења да ће бити поражено.
Потешкоћа са постљудима је у томе да што више теже
да се апсолутизују, то се више релативизују.
Они развијају технологију да замене те компетенције
уместо да мењају сопствене способности. Технологија
се мења из оруђа човека у субјект, а човек се мења у
оруђе технологије, постајући њен вечити талац како
се њени/његови атрибути погоршавају. Богољудско,
пак, развија сопствену природу упорном борбом и
напором. Асимилациониста има за циљ да се ослободи
сопства која је корен његовог/њеног неуспеха, и да би
то постигао/постигла се препушта његовим/њеним
жељама и изолује се од других. Уместо да покуша
да потисне свој его и жеље, Постчовек је уместо тога
поставио за свој приоритет да им се препусти. То их
храни уместо да их се отараси.
Да би повећао уживање, она/он настоји да створи
нове радости, па чак и осећања. Људи морају имати
слободу да спроведу сопствене одлуке ако желе да
превазиђу егоцентризам. Најтежа одлука, она која ће
им заправо користити, је она која човека дефинише
као истински слободног.
Међутим, постљуди не могу бити слободни јер је
њихов циљ да препусте овлашћења у доношењу одлука
- технологији. Одлуке у будућности човечанства треба
доносити тамо где не постоји могућност грешке. Не
треба толерисати грешку. Не би требало да постоје
болест, бол, патња, тешкоћа или сукоб; људи треба да
буду савршени и да производе савршено потомство.
Док се негативно понашање може обуздати хируршким
или другим захватима, чак се и срећа може постићи
вештачки. Пошто зло више неће постојати, појмови
добра и зла биће бесмислени. Будуће друштво ће
неизбежно бити идеално. Људи ће престати да буду
лоши и прихватиће своју улогу робова.
Али, морамо запамтити да је и прављење грешака
вредност за људе. То је оно што људима омогућава да
извуку поуке из својих искустава.
Ако се људско биће само одрекне своје слободе и
преда је технологији, то би се на крају могло показати
као последњи и најтужнији чин слободе у годинама
које долазе.

Ники Хасапи

постдипломски студент научне комуникације,
Hellenic Open University
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Монах Софроније: Напротив, то ме повезује са
Богом и осећам Његову љубав и присуство интензивније. Али, то не значи да не долазе и тренуци људске
слабости. Хришћанину је потребна вера, снага и
храброст. Бог нас никада не напушта

МOНАХ ПРИКОВАН
ЗА КРЕВЕТ:
„ХРИСТОС ЈЕ СВЕ.“

Прикован за кревет монах Софроније, из братства критског манастира Гувернето који болује од
неизлечиве смртносне болести моторних неурона,
дао је шокантан интервју 2018. године на ΚΡΗΤΗ ТВ
(Критска национална телевизија9) уз помоћ оптичког
система за куцање.
Прича у којој је у главној улози човек који је
напустио студије на врхунским универзитетима у САД
да би се посветио Богу. И све то непосредно пре него
што му је ретка болест покуцала на врата и за мање
од пет година га оставила прикованог у кревету.

ПЛАМЕНИ ЈЕЗИЦИ

Новинар ТВ: Кажу да бол употпуњује постојање.
Да ли ово доживљавате и како?
Монах Софроније: Бол је велика школа и
учи самоспознаји која води братољубљу и на крају
божанском. Бол те смирује и смирењем наша срца
омекшава, отвара их Богу и ближњима. Допирем до
људи широм света који пате од физичких или менталних
болести. Уз Божију помоћ, искуством у мом кревету
бола, разумем их, макар толико да им кажем утешну
реч, реч Христа нашег.
Данас је у свету толико усамљености и превирања
и страха.
Ми хришћани који имамо Божји дар познавања
Христа морамо са својим ближњима делити радост,
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Монах Софроније: Бол и тешкоће су понекад
неподношљиве за човека.
У овим тренуцима интензивније осећам присуство
и утеху Божију.
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Мислим да Он може дати одговор на оба ова питања
пошто га добијем у својим тешким тренуцимама када
се фокусирам на измученог и распетог Христа. Он је
био први који је бол претворио у благослов. Њиме је
живот на Крсту прослављен и остао је у историји као
Цар Славе. То је узор и уједно утеха сваког који пати.

мир и љубав која је Христос. Није ли то циљ нашег
постојања - да се сви спасу?
ТВ: Шта бисте рекли некоме ко жели да буде
еутаназиран?

ТВ: Које су потешкоће ваше болести?

Монах Софроније: Живот је дар од Бога свима
нама. Сада када сам у кревету разумем ово више него
икада. Нико од нас није дошао у овај живот својом
вољом. Па како можете да прекинете свој живот када
он, у суштини, не припада вама?

Монах Софроније: Имам АЛС/МНД - болест
Стив-ена Хокинга. Не постоји лек. Парализован сам,
поме-рам само капке и усне. Не гутам, храним се
директно кроз гастроинтестинални тракт. Не дишем
сам, осим уз помоћ вештачких плућа.

То је по мом мишљењу проблем нашег времена,
оно гаји модерног човека у себичном начину живота,
одсеченог од друштва, породице, комшилука, завичаја
итд. што резултира мишљењем и илузијом да смо
независни, само-возећи у овом свету.

Могу вам рећи детаље, али довољно је рећи да
не могу ништа да урадим без помоћи некога ко се
брине о мени.
Док сам био у свету био сам веома независан,
у извесној мери чак и веома себичан. Сада када не
могу ни најмање без неког другог, види зашто нас
је Христос учио да будемо сједињени у једном телу.
Потребни смо једни другима, да будемо у заједници
и јединству са ближњима.

Мислим да је погрешан поглед на живот оно што
људе нашег времена води од духовног до телесног
самоубиства.
Разумем да пацијент не жели да постане терет
другима или не жели да његови најмилији виде како
пати. Ово је веома понижавајуће - знам све добро.

ТВ: Да ли мислите да бисте имали исти став према
болу да немате веру?
Монах Софроније: Без Христа бих био у хаосу.
Постоји још један бол који је болнији од бола о коме
говоримо. И то је бол који осећа душа када јој недостаје
присуство Бога, који све оживљава и даје смисао овом
људском болу.
Одсуство Бога из живота људи је данас најболнији
и најнеподношљивији бол.
ТВ: У кревету бола долазе тренуци због којих
доводите у питање Бога и своју веру?

Монах Софроније: Осећам се веома благословено у светом манастиру Гувернету. То је свето место
под заштитом Девице Марије. Доживљавамо снажно
присуство Светог Јована Отшелника и других мученика
– испуњено је благодаћу. Благодаћу божанске икономије.
Имам блаженог вођу, старца Иринеја, човека Божијег,
пуног љубави.
У братству постоји свеза Љубави и имамо скромне
старце који сваки дан воде добру борбу. Брину о мени
са пожртвованом љубављу.
Даћу вам пример љубави која тамо постоји: сазнао
сам као искушеник за своју болест и тада сам знао да
је неизлечива.
Кад сам сазнао шта ће ми се десити, рекао сам
старцу да нећу да будем на терет братству и да се нећу
замонашити.
Али игуман и сви оци су рекли да ме желе таквог
какав јесам.
Таква је љубав Христова.
ТВ: Шта бисте желели да поручите гледаоцима
који вас тренутно гледају, пацијентима?
Монах Софроније: Живот без Христа уопште
није живот. Са Христом у центру вашег живота имате
љубав, мир и живот има друго значење.
Као што је Свети Порфирије рекао:
„Христос је све“.
heavenlypathnews.com

ТВ: Колико година сте у кревету и како комуницирате?

Али смирени имају Царство Божије, а не себични.

Монах Софроније: Стално сам у кревету 6
година. Комуницирам компјутерским системом који
ми омогућава да пишем очима. Хвала Богу ! Видите
како добри Бог спасава!

REЧ PARTRIJARHA

Упркос свим сличностима вероватно
сваки човек веру доживљава на
свој начин, као што је то случај са
доживљајем света и самог живота.
Иако су уопштавања увек ризична
и једнострана чини се да данас
код нас, а и у свету, преовладавају
следећи типови верника: утилитарниактивистички, интелектуални,
морални, социјални, национални,
естетски и аскетско-духовни тип.

ТВ: Како бол може постати благослов? Шта може
значити "живот" када сте заглављени у кревету бола?

манастиру Гувернету након болести?

ТВ: Шта сматрате да сте добили као најпозитивније од ваше болести?
Монах Софроније: Без сумње, најпозитивнија
ствар је моја веза са Богом, кроз коју осећам како ми
Његова љубав испуњава срце.
ТВ: Какав је ваш однос са вашом браћом у светом

Фото: Инстаграм
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у којој је заступио све поретке и неизменљиве делове
следећих служби: девети час; чин малог вечерња;
чин великог (празничног) вечерња; мало повечерје;
чин полуноћнице у недељу; чин празничног јутрења;
први, трећи, шести час; изобразитељна и Литургија
(„Ред Божанствене и свештене Литургије, онаки као
што је у Великој Цркви и у Светој Гори Атонској“, стр.
273-240). Овим преводом учињен је српској црквеној
јавности доступан целокупни дневни круг богослужења,
празнично свеноћно бденије и Златоустова Литургија.
Постхумно је објављена и Архијерејска Литургија
по белешкама блаженопочившег епископа Иринеја
Ћирића, уз коментаре епископа рaшко-призренског
Павла у листу Гласник – службени лист СПЦ, 1972,
бр. 7, стр. 171-184. Напоменућемо и да су преводи
епископа Иринеја Ћирића пропраћени и бројним
филолошким и литургичким коментарима.

ЧИМЕ НАС ЈЕ ЗАДУЖИО СВЕТИ
ВЛАДИКА ИРИНЕЈ БАЧКИ,
ИСПОВЕДНИК ВЕРЕ ХРИСТОВЕ
Проф. др Ксенија Кончаревић

Његове песме одисале су дубином и искреношћу
осећања. Занимљиво је да је и неке црквене химне
Владика превео у стиху. Тако, свима нама добро
познату песму Страдалне седмице „Чертог Твој“
препевао је овако:
Дворану красну гледам Ти, Спасе,
Фото:Vikipedija

Ал руха немам да метнем на се,
Унутра ући да могу смело.

Фото: YoutubeScreenshot
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вети Владика Иринеј Бачки, исповедник вере
Христове, некако је остао заборављен у широј
црквеној јавности. Разлога може бити више:
један је чињеница да је од комуникстичко-богоборног
режима он био проглашен за колаборационисту и
„народног непријатеља“ и као такав није се смео јавно
помињати, а други је природа његовог подвига.
Владика Иринеј Ћирић (1884-1955) био је пре свега и
изнад свега тихи молитвеник пред Господом, трудбеник
вечито погружен у рукописе, књиге, али и слике (његови
пејзажи и портрети чувају се у Епархијском двору у
Новом Саду, као и у манастирима Ковиљ и Бођани),
у музику (бавио се компоновањем духовних песама),
поезију (писао је песме), високо интровертована
личност која се клонила сваке овоземаљске славе и
почасти, ревнујући за оно вечно и непролазно.
Био је велики мисионар Цркве. Између осталог,
подржавао је Православну народну хришћанску
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заједницу – покрет за духовну обнову српског народа
који и јесте поникао на тлу Војводине, и више пута
дао благослов да се у његовој Епархији 30-их година
одрже велики богомољачки сабори. Савременици су
га умногоме упоређивали са Владиком Николајем.
У годинама окупације чинио је све да паству своју
заштити од репресалија, да заробљенима помаже, да
децу избавља од тортура у логорима. Чак је и болницу
основао у временима када је било тако тешко пружити
састрадалну руку помоћи не очекујући ништа заузврат и
не условљавајући ту помоћ овим или оним идеолошким
ставовима и опредељењима.
Оно чиме је је посебно задужио нашу Црву јесу
преводи богослужбених текстова на савремени српски
језик. Даровити библиотекар Патријаршијске библиотеке
у Сремским Карловцима са претходно завршеним
студијама теологије на Московској духовној академији
и стеченим докторатом на Философском факултету

у Бечу, потом доцент, ванредни и редовни професор
Карловачке богословије (ова установа је у његово
доба имала ранг факултета), владао је јеврејским,
грчким, латинским, француским, руским, немачким
и мађарским језиком. Са преводима богослужбених
текстова почео је да се оглашава већ 1907. у часопису
Богословски гласник, где је у наставцима, током две
године, објавио преводе 43 псалма који се користе
у дневном кругу богослужења. Од 1909. почиње
објављивати преводе паримија, тропара, стихира и
целокупних служби Месопусне недеље Педесетнице
(укупно 38 превода). Од његових краћих превода који
су се појавили у нашој црквеној периодици поменућемо
и девет молитвословља објављених од 1922. до 1943.,
као и преводе 50 стихира, ирмоса, тропара, кондака и
сједалних који се поју током седмичног богослужбеног
круга (1936-1942). Епископ Иринеј Ћирић заслужан
је за појаву првих преводних богослужбених књига
на српском језику: Вечерње молитве. Нови Сад,
1922. (садржи девети час, вечерње, мало и велико
повечерје); Служба Месопусне недеље, Сремски
Карловци, 1925; Вечерња служба у Недељу свете
Педесетнице. Нови Сад, 1928. Његов најзначајнији
преводилачки подухват, без сумње, јесте књига Недеља
свете Педесетнице. Празничне службе. Ујвидек, 1942.,

О Ти, који си светлости врело,
Одежду душе моје украси,
Светлошћу својом и мене спаси.
Радујмо се и веселимо се, јер Служитељ добри и
верни, епископ Иринеј, нађе највећу почаст у Господа,
прибројан би сабору Светих Архијереја српских, да га
величају сви векови и сва покољења као стуб и тврђаву
вере Православне.

Фото: Приватна архива

Ксенија Кончаревић
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армије. Командант Прве армије, био је формално
регент Александар Карађорђевић, млади краљ, а у
пракси командовао је начелник штаба, Петар Бојовић,
тада пуковник. Другом армијом командовао је Степа
Степановић, а Трећом армијом Божидар Јанковић.
Начелник Генералштаба био је, тада генерал Радомир
Путник, чији је помоћник и заменик био, тада пуковник,
Живојин Мишић.

Фото: Приватна архива

КУМАНОВСКА БИТКА
Јереј Стеван Стефановић
Фото: Приватна архива
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ве године славимо стотину десет година од
највеће битке у новијој српској историји, од
највеће битке нашег времена, Кумановске
битке, која се одиграла 1912. године у Првом балканском
рату.
Краљ Петар Карађорђевић је лично отворио
ванредну седницу владе, говорећи о томе да су
општу мобилизацију изазвале прилике на Балкану.
Посланици су овацијама прихватили краљев говор, и
неколико пута су аплаузима и клицањем прекидали
краља. Реакција посланика, али и народа на улици,
била је таква да је било очигледно да су Срби овај
рат прихватили као епски, као испуњење косовског
завета кнеза Лазара.Људи су сатима чекали на улици
да поздраве свог краља. Свог чика Перу.
Петар Карађорђевић био је једини владар ког је
народ заиста прихватао као свог оца, као оца нације
и осећао присност са њим. Пролазак краља Петра са
синовима од скупштине до двора личио је на долазак
победника са фронта, а не на полазак у рат...
Тада је турска патрола упала у црногорску караулу
у Беранама, што је био довољан повод да се почне рат.
Црна Гора је након овог инцидента који су изазвали
Турци, објавила рат Турској. Уз подршку Краљевине
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Србије, Бугарске и Грчке, донесена је одлука да Црна
Гора буде та која ће прва објавити рат.
Taко долазимо до највећег испита пред којим је
Србија стала, и двор и војска са бившим завереницима,
али и политичко руководство земље, Пашић, влада и
скупштина, као и Црква. Сви су били свесни великог
задатка који је стављен испред њих, а то је да су они
генерација која ће ослободити Косово и испунити
косовски завет.
Митрополит Димитрије потпуно се ставио на
располагање Краљевини Србији. Црква је, као и
у времену митрополита Михајла, поново радила
на јачању патриотизма и националне свести Срба,
како у тада слободној Краљевини Србији, тако и у
поробљеним деловима српских земаља. Као ратни
циљ, Србија поставља ослобођење Косова и Метохије,
Рашке области, данашње северне Албаније и северне
Македоније од Турака.
Никада у својој историји, ни раније нити касније,
српска војска није била толико снажна и са тако
развијеном ратничком етиком, нити тако мотивисана,
као у периоду од 1912. до 1918. Често се са правом каже
да је ЈНА била четврта армија по снази у Европи, и то
јесте тачно, као и податак да су 80% партизанске војске

1944. године чинили Срби, и то, опет једним великим
процентом прекодрински Срби. Али та југословенска,
партизанска војска није наступала у фронталним
сукобима у Другом светском рату, осим заједно са
совјетском Црвеном армијом, нити је имала прилике
да у послератном периоду, након 1945. покаже да је
заиста четврта сила у Европи (битке на Сутјесци и
Неретви су биле битке у којима се једна герилска војска
бори на нечему што личи на фронт, а заправо то није
био, обе битке су вођене катастрофално, што је довело
до страшних, српских жртава). С друге стране, војска
Краљевине Србије је своју доминацију на Балкану, као
што смо више пута рекли, потврдила у четири велике
битке, у три рата, као и у пробоју Солунског фронта.

Војска Краљевине Србије је у Први балкански рат
ушла реформисана, у сваком смислу припремљена за
рат, са ратним плановима које је развио још пруски
ђак, Димитрије Цинцар- Марковић, и са одзивом
мобилизације од преко 95%. Наши прадедови су
једва чекали рат са Турцима. Мобилисано је 286000
војника, рачунајући ту и први и други позив, и бар
60000 трећепозиваца, у држави која није имала ни
три милиона становника.
Прва армија била је најјача ударна снага наше
војске, њен задатак био је да продире директно на
југ, од Врања према Скопљу, Моравско-вардарском
долином, и да се са главнином турске војске сукоби на
Овчијем пољу, висоравни у Македонији. Генералштаб
војске Краљевине Србије сматрао је да ће турска
Вардарска армија чекати нашу војску на Овчјем пољу,
јер је терен погодан и најлакши је за одбрану, тако
би турска војска, која се ту налазила у дефанзивном
положају, била у повољнијој позицији од надирajуће
српске војске.

Темеље ове војске поставио је сам Карађорђе,
стотину година раније, када је од српских сељака и
трговаца направио војнике, а од њихових кметова
и старешина - официре. Народну војску направио
је кнез Михајло, који је младиће слао најпре у руске
војне школе, а затим у Пруску и Француску.
У време мира, војска Краљевине Србије била
је организована у пет дивизија, по систему који је
направио наш реформатор војске Сава Грујић: Дунавска,
са седиштем у Београду, Дринска, са седиштем у
Ваљеву, Тимочка, са седиштем у Књажевцу, што је
био и стратешки потез јер су ове три дивизија биле
постављене у граничним областима, у градовима близу
границе, и у миру су имале задатак да чувају границе
од упада непријатеља, Аустроугара и Бугара. Имали
смо још две дивизије - Моравску, са седиштем у Нишу,
и Шумадијску, са седиштем у Крагујевцу. Било би лепо
да данас наша војска врати имена својим армијама
по узору на славне дивизије војске Краљевине Србије.
У тренутку почетка Првог балканског рата, српска
војска, односно њене дивизије, подељене су у три
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Још, наш генералштаб је сматрао да ће се наше
све три армије сусрети код Овчјег поља, јер је Друга
армија имала задатак напредовања источније од
Прве, левим крилом у односу на Прву армију, према
Бугарској, и имала је задатак да делује у садејству
са Бугарима, према југу, док је Трећа армија имала
задатак да ослободи Косово, Метохију и преко скопске
Црне Горе дође до Овчјег поља.
Поред три армије, четврта целина наших снага
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ратовања, отуд и тај покушај Зеки-паше да се војска
Краљевине Србије пресретне и опколи.

праву пометњу међу Албанцима и многи од њих су
дезертирали. Тако се битка и завршила.

Седми пук притекао је у помоћ десеткованом 18.
пуку на крилу и спречио опкољавање српске војске
великим јунаштвом нижих официра. Капетан Ђукић
остао је тако једини преживели официр на левом крилу.
Осми и девети пук у потпуности су зауставили Турке.

Друга армија под Степом Степановићем, није знала
шта се дешава над Кумановом, и тог десетог октобра,
Степа није наредио покрет. Једанаестог октобра, Друга
армија креће и сукобљава се са Турцима на коти Црни
Врх. Турске и албанске снаге грчевито бране ову
стратешку тачку да би онемогућили спајање српских
армија и да би својој, турској Вардарској армији
сачували одступницу. Битка на Црном Врху, третира се
као један део битке код Куманова, јер је била у њеном
непосредном окружењу. Битка је трајала од једанаестог
октобра око поднева, нешто раније, уз мали прекид
током ноћи, настављена је 12, све док Турци нису били
потпуно поражени и наша Друга армија наставила да
напредује према Куманову, док су се Турци повлачили
према Штипу и Скопљу у два правца.

Другог дана битке до наших генерала стиже порука
Милоша Божановића да је немогуће ући у Куманово
јер пред нашом војском стоји готово деведесет хиљада
Турака и Албанаца, читава Вардарска армија. Као
одговор на то, Путник појачава наша крила, лево крило
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била је ибарска војска, чији је задатак био чување
западног крила, ослобођење Рашке области и спајање
са црногорском војском.
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Све ово се наравно није десило. Наши официри и
генералштаб били су још увек неискусни у пракси, и
турска Вардарска армија није дозволила да се све три
армије српске војске споје и тако и бројно надјачају
Турке и Албанце, већ је изашла српској Првој армији
у сусрет, и тако почиње Кумановска битка 23. октобра
1912. године.
Реформу турске војске извршио је Немац из
Пруске, Колман Фон Драголц, члан славне Пруске
армије и наследник генарала који су у деветнаестом
веку победили Француску и Аустроугарску и извршили
уједињење Немачке. Срећом по нас, он тада није био
на Балкану, већ се вратио назад у Немачку, док је
главнокомандујући турске војске био у Јемену, тако да
команду над турском и албанском војском преузима
Зеки-паша.
Ова битка била је бити или не бити за српску
војску, посебно за њену Прву армију. Зато сам и више
пута нагласио да је ово највећа битка у модерној
српској историји, свакако не по броју људи, јер су и
Брегалничка и Колубарска биле веће битке, већ по
значају у моралном смислу, и по последицама које
би се збиле да смо ту битку изгубили. Да су Турци
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победили, Краљевина Србија би била поново сведена
на нешто проширенији Београдски пашалук, а јужне
српске земље биле би подељене између Аустроугарске
и Турске. Турци вероватно никада не би напустили
Европу, Аустроугарска би остварила свој продор на
југ и исток, и Први светски рат би се водио само на
западном фронту, јер би балканске земље већ биле
поражене. Међутим, десило се чудо. Војска Краљевине
Србије је тријумфовала.
Обе војске су буквално натрчале једна на другу
испред Куманова, због магле, али и лоше комуникације
генералштаба са млађим официрима, српска врховна
команда је сматрала да је реч о претходници турске
Вардарске армије, а не о њиховим најјачим снагама.
Првог дана битке је Дунавска дивизија на левом
крилу поднела најјачи удар турских корпуса, читавог
дана је ова дивизија држала стратешке положаје уз
леву обалу Пчиње. Због лошег извиђања, Дунавској
дивизији нико није притекао у помоћ, јер је наш
генералштаб и даље сматрао да је реч о претходници,
а не о главнини Вардарске армије. Било како било,
само због јуначког држања наше Дунавске дивизије
ми нисмо били опкољени, заустављени и рат није
завршен на самом почетку. Турски официри су били
добро обучени и познавали су све савремене тактике
ратовања. Управо је агресивно наступање турске војске,
широк фронт и покушај опкољавања - пруски начин

Дунавском дивизијом другог позива, а десно
Тимочком дивизијом. У центру је била Дринска
дивизија под командом Павла Јуришића Штурма.
Турска офанзива другог дана није могла да се спроведе
исто као првог. Пошто је напад на крилу заустављен
и турски пробој прекинут, Зеки-паша, (реч је о
великом турском војсковођи, из балканског али и
Првог светског рата, који је био фелдмаршал, војвода
турске војске) се окреће нападу на центар. Вардарска
армија је покушала да раздвоји две српске дивизије,
Дринску и Моравску. У раним јутарњим часовима,
Павле Јуришић Штурм предлаже краљу Александру
да изврши напад на турски бок, што Александар, који
је такође био школован официр, потпоручник руске
војне школе, са одушевљењем прихвата. Дринска
дивизија са центра, после неколико јуриша, разбија
турско лево крило, и већ око десет пре подне стиже у
центар турске армије. Овим противударом Дринска
дивизија је пресекла турску војску на два дела и већ
око поднева, њен шести пешадијски пук долази до
брда Зебрњак на коме је само двадесет четири сата
раније била турска команда. На том брду, после рата
један од највећих архитеката Момир Коруновић,
направио је спомен-костурницу, која није преживела
Други светски рат. Срушили су је бугарски окупатори
1942. године.

Након победе код Куманова, војска Краљевине
Србије је опрезно наступала. Наиме, српски генерали
су преко двадесет година раније, као млади официри

Тада се наша коњичка дивизија под командантом кнеза Арсена, најодликованијег српског официра
пре Драгољуба Михајловића, члана Легије странаца
и учесника руско – јапанског рата, пребацује на десну
обалу Пчиње и са другог бока напада Вардарску
армију и потпуно зауставља њено даље напредовање
на том боку.
У току дана Албанцима је стигла информација да
је Приштина пала и да је Трећа армија Краљевине
Србије под командом искусног Божидара Јанковића,
ослободила Косово, сусрела се са црногорском војском
у Ђаковици, да наставља пробој преко Гњилана и
да за пар дана стиже у Куманово. Ово је изазвало

Фото: Приватна архива
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и војници, изгубили битку од Бугара на Струмици,
и поучени тим негативним искуством, нису желели
да напредују безглаво и да срљају, гонећи поражене
Турке, већ су стрпљиво напредовали. Тек кад су ступили
на Овчје поље, наши генерали су схватили величину
победе код Куманова, схвативши да на Овчјем пољу
нема велике турске војске која их чека, већ да су је
већ поразили на Куманову. Након Кумановске следе
још две мање битке, код Битоља и Прилепа, које се
вероватно не би ни десиле да је наша војска гонила
и уништила Турке одмах после Куманова, и које су
означиле и потпуни пораз Турске.
Победама у Македонији, Србија је испунила све
договоре из уговора које су потписали пре рата и
Кумановском битком решила питање западног фронта
у Првом балканском рату. Црногорска војска није
успела да освоји Скадар, те ми шаљемо добар део војске
да заједно са Србима из Црне Горе освојимо Скадар.
Непосредно пре тога, ослобађамо српско приморје у
северној Албанији, укључујући и луку Драч. Грци такође
нису успели да освоје утврђење Јањина. Бугари су се
концентрисали на Солун јер се са правом сматрало да
ко први дође до Солуна, да ће град бити његов. Грци
су само за неколико сати стигли у Солун пре Бугара.

TRAGOM NAШIH PREDAKA

Друга армија са Степом Степановићем одлази
на источни фронт и уз помоћ бугарске војске осваја
Једрене. Степа не дозвољава својим војницима да уђу
у град јер је у Једрену владао тифус. Тако балкански
савезници стижу на десетак километара од Цариграда,
и да су нас тада западне силе подржале, ми бисмо
ушли и у Цариград. Овако Турци уз помоћ Британаца
добијају мир, а ми бивамо принуђени да се делимично
повучемо.
После Кумановске битке, Карађорђевићи се окупљају у Скопљу. Александар долази свечано, са пратњом,
са својим штабом, на чијем је био челу, као формални
командант Прве армије, са пешадијом и коњицом
13. октобра, у шест сати поподне. Ђорђе са Степом
и Другом армијом са Црног врха, преко Куманова
долази у Скопље, а краљ Петар долази железницом из
Београда 25. октобра. Краљ Петар је дошао у пратњи
Николе Пашића, Љубе Јовановића, Андре Николића,
али и Јелене и Павла Карађорђевића...
Победа код Куманова дочекана је са радошћу широм словенских земаља, међу Србима у Аустроугарској,
али и међу Хрватима, Чесима, Пољацима... У Сплиту
је победу српске војске код Куманова славило 10000
људи на улицама града. Међутим, нису сви са радошћу
дочекали славну победу српског оружја, на пример
Мирослав Крлежа је рекао да је победа Краљевине
Србије код Куманова велики пораз за Хрватску,
посебно за југословенске покрете у Хрватској, јер је
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то био показатељ да Србија постаје доминантна војна
и културна сила на Балкану, југословенски Пијемонт,
око које ће се окупити остали југословенски народи.
Победом код Куманова, Краљевина Србија постаје
стожер окупљања слободних словенских народа.
Колико је Кумановска битка била славна, а турски
пораз немерљив, показују чињенице, да је Кумановска
битка потврдила ослобађање Косова и Метохије, Рашке
области, данашње Северне Македоније, као срца српске
средњовековне државе, затим и омогућила освајање
српског приморја у северној Албанији. Турска је
изгубила скоро 85% европске територије и готово 70%
европског становништва. Уствари, реални проценат
изгубљеног становништва је још већи, јер је преко
25% европских Турака живело у Цариграду, тако да
слободно можемо рећи да се захваљујући Кумановској
бици удео Турака на Балкану свео само на Цариград
са најближом околином. Због тога се у народном
предању задржала изрека "За Косово, Куманово",
народ је са правом Кумановску битку схватао као
освету за Косово...
После херојске одбране војске СРЈ 1999. године,
након најнеправеднијег рата у историји човечанства,
када је најмоћнији светски војни савез напао једну
слободну земљу, председник Југославије, амерички
банкар, био је принуђен да потпише капитулацију баш
у Куманову. Могао је да је потпише било где у свету,
одлука западних сила била је да нас додатно понизи,
да потпишемо капитулацију на месту наше најславније
победе, којом смо стали у ред светских сила. Желели
су да нам покажу да следе нове окупације, и да таква
сила више нисмо.
Исти председник, изручен је Хашком трибуналу
за Видовдан.

ДОСТОЈЕВСКИ,
ТАЈНА ЧОВЕКА И
РУСКА МИСИЈА
Милован Балабан – историчар
Заиста, заиста вам кажем:
Ако зрно пшенично паднувши на земљу
не умре,
оно једно остане;
ако ли умре много рода роди.
Јован (12; 20-24)
Кроз антихероје Достојевски је схватио, пре свега
западног човека и западну империјални идеју. Есенција
те идеје је обоготворен човек, човек који је мерило
самом себи и свом створеном свету, човеко-бог како
каже руски писац, са различитим пројављиваним
нијансама суштински истог садржаја. Да би схватио
руску мисију, или са задршком речено руску империјалну
идеју, а и да би себе спасио од убиствених идеја које
настају када човек самим собом дефинише себе и свет
око себе, Достојевски се окренуо православљу у нади
да ће наићи на другачије одговоре, одговоре који
спасавају личност човека у времену, али је продужују
и у вечност.
Руска држава, поготово од Петра Великог се
већином угледала на запад постајући копијом западних
апсолутистичких монархија. Отуд питање да ли се
у Русији може наћи само копија западног погледа
на свет. У руској држави је врло могуће наћи нешто
слично, али на другом месту можда и откријемо тајну
човека. Достојевски мисли да је то место руска црква,
поготово руски манастири, али и верни народ, од ког
је, како он каже, вратио изгубљену веру у Христа.
РУСКА ДРЖАВА, РУСКА ЦРКВА И РУСКА
МИСИЈА

Фото: Приватна архива
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Хришћанство је захватило руске народне слојеве
током монголског ропства (у прво време оно је више
ухватило корена у градским слојевима). Оно тада почиње
да чини (иако народ то не може на научан начин да
дефинише) део руског менталитета и доживљаја себе
и света. Такав менталитет је одржаван, а и развијан

Фото: Screenshot Instagram - Црква Ружица на Калемегдану - Београд

(не увек како би требало) и током стварања и јачања
руске државе, упркос њеној окренутости западним
вредностима, поготово њене елите. Нарочито је такав
доживљај чуван у руским манастирима, који имају
континуитет колико и руско православље. У контексту
реченог можемо поменути да баш пред XIX век, који
je изазвао турбуленције и интелектуално-духовна
превирања у руском друштву, долази до превода
Добротољубља, списа које су писали светитељи још од
најранијег практиковања монашког живота у Египту
(Пајсије Величковски).
Достојевски истиче и улогу стараштва у руским
манастирима. Ишао је и сам код старца Амвросија, као
што му је био узор Свети Тихон Задонски. Загледан
у њих руски писац их је на неки начин пројавио
кроз лик старца Зосиме у Браћи Карамазовима. Код
Достојевског се временом почињао (исказан кроз
његове хероје) назирати став по питању, не толико
руске империјалне идеје (схваћене на западу као идеје
универзалне државе), већ више руске, условно речено
духовно-империјалне идеје и мисије, која се остварује
кроз цркву и литургију, а представља и исказује кроз
јеванђељско служење свима.
Овакво схватање мисије на западу (који човека
схвата као меру свих ствари, као бога коме све треба да
служи и да се клања) може наићи само на презрење. Но,
она је једино спасоносна за руски народ, али и Европу,
коју Достојевски воли истински као део Јафетовог
племена и братску Русији. Мисија се остварује, како
Достојевски каже кроз своје позитивне јунаке, пре
свега кроз светитеље који су чувари једне друге истине,
надвремене, којој је извор у вечности, у Христу - која
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је сам Христос. Сачуван у руским манастирима, али
и народу, који истина греши, а некад је и порочан,
али који за разлику од запада и руске елите зна да
препозна грех, а чак у вишим својим тренуцима да
га презре и одбаци.

заједници емпатије, Достојевски се пита да ли може
то да учини Бого-човеком, у узвишеној заједници са
Христом, помоћу њега и његових енергија и моћи.
Након дуготрајног опита и личног доживљаја, руски
писац каже да може.

Таква мисија, којој је по Достојевском склон
руски народ и коме је то сврха постојања, има своје
корене још у формирању заједнице после Христове
искупитељске жртве и после Педесетнице, када се Дух
Свети за празник Педесетнице спустио на апостоле и
установио цркву. Она је функционисала у прво време,
како кажу Дела Апостолска, у раној хришћанској
заједници, а наставила (после прогона и проглашења
Хришћанства за државну религију у Римском царству)
да у потпуности егзистира у манастирима (мада је била
од тада присутна и у христијанизованим народима).
Основ мисије је надвремена заједница, компатибилна
са божанском вечношћу, а искупитељском жртвом
спаситеља на неки начин ослобођена адамовог наслеђа.
Дакле заједница у складу са грехом неповређеном
људском природом и са доживљајем света и потребама
човека у складу са том природом (наравно то тражи
одрицања грехом повређеног човека, али и представља
једини могући пут реализације и обожења човека).

Егоцентрични човек, иако често слављен и наивно
прихваћен у европским, али и руској елити, не може да
буде Богом дани владар света. Може само кроз побуну
да преотме свет, или бар да мисли да га је преотео
од Створитеља. Али ако се човек ослободи егоизма,
егоцентричности, ако одбаци себе таквог да ли онда,
кроз љубав и емпатију, може да буде предводник
обоготворења себе и света. Кроз причу o пшеничном
зрну (Јеванђеље по Јовану) Спаситељ је објаснио
тајну човека, Достојевски је схватио, а опитно дошао
до сазнања и доживљаја ослобађања егоцентричног
човека, кроз сејања његовог зрна (које представља
човека) подвигом вере у Богу, у самом Христу.

ТАЈНА ЧОВЕКА – ТАЈНА ПШЕНИЧНОГ ЗРНА
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У откривању оваквог човековог позвања и оваквог
позвања руског народа Достојевски је опет кренуо од
човека и од решења вечних питања. Али овога пута,
за разлику од западног човека који себе дефинише
самим собом (а немајући могућност да се саживи и
заволи свет, одређује као човекову неминовност
покоравање света, агресију и моћ) писац на други начин
и другим, пре свега православним методама покушава
да реши тајну човека. Пошто човек нема могућност да
природу и свет око себе, као и другог човека и људска
друштво, својим енергијама прихвати, те тако на неки
начин припитоми и створи контакт у надвременој
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Зато се и каже у поменутом Јеванђељу “Ако зрно
пшенично паднувши на земљу не умре, оно једно остане;
ако ли умре много рода роди”. Ово је мото романа
“Браћа Карамазови”, а говори нам о тајни човека која
је симболично представљена у тајни пченичног зрна,
које пада у земљу, умире али после проклија и многи
род роди. Исто тако, ако човек зрно своје личности,
егоцентричне, отуђене, несавршене и пале посеје у
Богу, ако ли умре такав егоцентрични и горди човек,
проклијаће и појавиће се Богом преображен и донеће
многи род.
Такав човек ће кроз практично деловање, кроз
литургијски живот, благодаћу Божијом, временом
узрастати доносећи многи род. Помоћу енергија које
су са других светова, надвремене, вечне и непролазне,
својствене и пријемчиве човеку само вером и контактом
са Христом, човек ће у сразмери са њиховим усвајањем
припитомљавати свет појављујући се у њему као служитељ
и само кроз служење владар. Узрастање и напредак
омогућиће му поред вере стална молитва, која је по
Достојевском истинско васпитање човека, усмерена
ка његовој сталној поправци и самоусавршавању.
А самоусавршавање је процес сталног вером
надахнутог преображавања, преумљавања, покајања,
које даље резултира све снажнијим и благодатнијим
контактом са Богом, а следствено томе и са светом. У
том преображају, надахнут божанским енергијама,
човек ће преображавати и смиривати своје сазнање
и разум, временом све више их усклађујући са Богочовечански разумом и сазнањима, са оним вишим
и непролазним, што почиње још овде на земљи, а
наставља се у бесконачности перманентним духовним
усавршавањем.

ЧУДО
НАДВРЕМЕНА ЗАЈЕДНИЦА – ПРИЗИВ РУСА
И СВИХ ПРАВОСЛАВНИХ НАРОДА

и остали империјални народи, већ смирени осећај
служења проистеклог из емпатије и осећаја братства,
јер нам је свима исти Отац на небесима. Зато и каже
Достојевски, у контексту схватања свебратске мисије
руског народа, да бити Рус значи бити брат свима.
Такав човек и заједница, стварајући кроз веру
и молитву, али и добра дела, све дубљи контакт са
вишим световима, са самим Христом, све више се
саживљава и са светом, волећи и страдајући ако треба
за њега. Дакле Богом надахнути људи не траже да се
свет жртвује за њих, већ обрнуто, они се жртвују за
свет. Не траже да доминирају већ се поистовећују, ако
треба и страдалничком жртвом, са светом. Најбољи
примерци међу њима највише се саживљавају са
светом, подносећи константну жртву и молећи се
непрестано за свет. То су светитељи у којима је најбоље,
по Достојевском, сачуван спаситељски лик Христов.
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Такав човек гради надвремену заједницу, која
се реализује још од првих хришћанских комуна, али
наставља свој развитак у пуноћи кроз манастире, прво
у Египту а после и у Византији. Оваква надвремена
заједница је смисао и византијске и руске, назовимо то
империјалне нације, иако су у одређеним тренуцима
елите и једне и друге империје бивале отуђене и
однарођене услед своје похлепе и привезаности за
старог човека и његов доживљај света. Но, народ је
увек, ма како год био грешан и порочан био привржен
таквој заједници, мада је и у елити било представника
православних и богобојажљивих, оних који су сачували
контакт са народом (нарочито је то присутно у српској
историји немањићког периода). У оваквој заједници
је смисао руске мисије и руске универзалне идеје. Она
је наследник византијске, пре свега у том контексту.
Држава је у функцији одбране оваквог наслеђа и ту
се завршава њена, иначе узвишена улога, али улога
пролазне творевине.
Оваква заједница је скуп смирених људи. За разлику
од гордог човеко-бога, који сматра да треба сви да му
служе, а он да влада и контролише све, смирен човек
своју мисију види у служењу. У служењу Достојевски види
мисију и Руса, мисију које они не треба да се срамоте
већ да то виде као своју најузвишенију улогу, која треба
да постане биће њиховог бића. У томе је изабрање Руса,
као и свих православних Хришћана. Не изабрање у
покоравању света. Не горди осећај посебности какав
данас имају Американци, а некада су имали Римљани

Таква заједница може у одређеном тренутку рећи
спасоносну реч свету, пре свега руској елити спасавајући
Русију, а после тога и Европу, која истина сада на такву
реч гледа са презрењем, али када све пропадне, када
сви путеви европског човеко-бога буду личили на њиве
глади, те када западно-европска цивилизација буде
урушена услед празнине у губитка смисла, прихватиће
Европа и остали свет ту реч, верује Достојевски. Доживљај
света да су сви људи браћа је изгубљен у Европи, али
и руској елити, отуда, узимајући од Европе све што је
добро, руски православни народ, треба да, предвођен
руским манастиром, предвођен светитељима као онима
који су сведоци истине, проповеда такву, нову, сасвим
нову реч својој браћи на западу. Засијаће ова звезда
са истока, рекао је велики руски писац, мислећи на
Христа. Да ли ће засијати видећемо, али имајмо на
уму (иако ова прича може неискуснима изгледати
бајковито) да су се многа пророштва Достојевског
остварила, тако да није немогуће да ће и ово бити
потпуно ( а не само делимично, јер црква увек врши
своју мисију у складу са могућностима и Божијим
промислом) остварено у будућности.

Фото: Приватна архива

Милован Балабан
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СРПСКИ ПРАВЕДНИ
ЈОВ – МАРКО
БОШКОВИЋ

Весељу послиjе ниjе било краjа. Брзо се сjазила сва
броjна родбина Бошковића и живот кренуо испочетка.
Марко jе прво био ожењен Аницом Црногорац и са
њом изродио синове Воjислава, Божидара, Тодора и
Вељка. Радост, нажалост, ниjе дуго потраjала. Аница
се разбољела и умрла, па jе Марко, поред четворо
сирочади, морао поново да тражи брачну срећу.
Оженио се Мариjом Коњикушић. И са њом jе добио
jош четворо дjеце — синове Бранка, Богољуба и Мирка
и ћерку Ружицу.

Будо Симоновић

О

но што усташким покољима у ливањском
краjу даjе посебну тежину и трагичност
jесте чињеница да jе међу жртвама било
понаjвише дjеце. Многе породице су затрвене до
посљедњег изданка, а у онима у коjима jе неко од
родитеља и успио неким чудом да се спаси, обично
се враћао у празан дом.
Сви они коjи су послиjе свега ипак смогли снаге
да изнова заложе угашена огњишта, да изнова свиjу
породична гниjезда, обично су, из велике туге и жеље
да изгубљеноj дjеци барем име не погине, а можда и
из неког очаjничког пркоса и ината, спомињали и
понављали имена погинулих. Тако су дjеца коjа су се
касниjе рађала по правилу добиjала имена оних коjа
су страдала од усташке руке.
По томе jе посебно занимљив случаj Петра —
Пепана Вуjановића из Челебића.
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Петра су са осталим мушкарцима из села бацили
уочи Огњене Мариjе у jаму Бикушу. И он jе, међутим,
био jедан од срећника коjи су се зауставили на првоj
полици и потом успjели да се неопажено извуку из jаме.
Ниjе се, на жалост, ни он као ни други имао гдjе
вратити — кућа jе била пуста студена пећина. Сва
фамилиjа му поклана — супруга, три сина и три ћерке.
Страшне ране, наравно, никада ниjе преболовао, али
jе живот ипак чинио своjе — живи мораjу да живе.
Петар се поново оженио и опет добио три сина и три
ћерке, чак и истим оним редом како су му се рађала
и дjеца коjу jе изгубио.
Или, Илиjа Црногорац, звани Слава. Убили су
му браћу, маjку, супругу Милку и ћерке Даницу и
Росу. И он се касниjе поново оженио и прво добио
двиjе ћерке коjима jе опет дао имена Даница и Роса,
док jе сину дао име по брату Душану, а неспоменут
jе остао само брат му Васо коjега су усташе заклале у
ливањскоj болници.
Обичаj да се дjеци рођеноj послиjе покоља даjу
имена оних коjи су страдали у покољима, представљао
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jе своjеврсну освету страдалника, њихов инат и
доказивање да их jош има, да су jачи од сваког зла.
Тако се ни Милица Ерцег, звана Галка, коjа jе
преживjела пакао jаме у Равном Доцу, кад jе послиjе
родила сина, ни часа ниjе двоумила да му да име
Илиjа по сину jединцу коjи jоj jе остао у jами, баш
као ни многи други коjи су имали срећу и наваку да
преживе и умакну испод усташке руке и смогли снаге
да поново заснуjу породицу и добиjу пород.
Прича о Марку Бошковићу, званом Маркица, из
Доњих Руjана,ипак, надмашуjе све остале примjере.
И он jе успио да стисне срце, да надвлада страшну
судбину, да преболи трагедиjу коjа га jе задесила и
животом се освети крвницима.
Марко Бошковић, jединац међу три сестре, добрано
jе осjетио све страхоте рата jош у младости када се
као силом мобилисани аустроугарски воjник у Првом
свjетском рату нашао на ратишту у Тиролу, гдjе jе
пуних пет година крварио и туговао за родним краjем,
за младом супругом и синчићем, за родитељима и
сестрама. Кад се послиjе пет година, пошто су његови
наjмилиjи већ били изгубили сваку наду да jе жив,
jедне ноћи коначно вратио кући и као странац упитао
да ли може коначити, примили су га на конак али га
ниjесу одмах препознали.
Тек у неко доба његовоj маjци, подстакнутоj ваљда
пробуђеним маjчинским инстиктом, незнанац се
учинио однекуд познат па jе тихо дошапнула мужу:
– Тодоре, весела ти маjка, па оваj исти ки наш
Маркица…!

Уочи самог Другог свjетског рата, наjстариjи син
Воjислав jе кренуо у Њемачку на рад, камо су тада
одлазили и многи други његови млади земљаци, жељни
зараде и занесени причама о бољем животу. Почео
jе рат. Кренули расколи и мржње. Једног дана, уочи
самих усташких покоља, Марка, коjи jе имао изузетан
углед и међу Србима и међу Хрватима, призвао jе
комшиjа, Хрват Мате Јурета, иначе таборник у Доњим
Руjанима. Рекао му jе да се зло спрема и да се Србима
рђаво пише:
— Маркица, спасаваj главу, не могу ти помоћи,
пита се Нико Перић, емигрант, он jе сад сила и власт…
Марко jе, изгледа, био и у неком сродству са
Јуретом, а и мимо тога су се држали приjатељски и
комшиjски. Схватио jе каква му опасност приjети, али
ни у сну ниjе помислио да би неко могао дићи руку
на његову породицу, да jе дошао црни дан кад и дjеца
постаjу кривци само зато што су српска.
По Јуретином савjету и упозорењу, неопажено се
склонио у планину, али су крвници, кад њега ниjесу
затекли код куће, повели његове синове Божидара
и Тодора, тек пристасале, такорећи jош голобраде
младиће и постриjељали их у Прологу са осталим
мушкарцима из Руjана.

БРАЋА ВОЈИСЛАВ И БОЖИДАР
БОШКОВИЋ
Сjутрадан су се повратили и повели и супругу му
Мариjу са остало петоро дjеце. Сви су завршили у
jами Равни долац…
Кад су покољи престали и Италиjани преузели
власт од усташа, Марко се вратио из планине и умjесто
дома коjи jе до скоро испуњавало весеље осморо дjеце,
затекао ледену вучjу jаму …
У опустjелоj и опљачканоj кући нашао jе само
гусле — њих крвници због нечег ниjесу пониjели.
Иако, кажу, никада раниjе ниjе пjевао уз гусле, Марко
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jе почео уз струне тог древног, витешког инструмента
по цио дан да извиjа неку жаловиту пjесму-тужбалицу
и тако лиjечи жестоке ране и блажи голему тугу.
Мало потом из Њемачке jе некако добjежао његов
наjстариjи син Воjислав. Радио у Минхену заjедно са
Богданом Стоjићем, стариjим братом Глише Стоjића,
jединог мушкарца коjи jе преживио пакао jаме Равни
Долац. Глиша jе, изгледа, некако успио да протури
брату писмо и jави му о страшном покољу у Руjанима,
да jе, поред осталих, страдала и сва Воjислављева
породица, сем сестре му од стрица Данице.
Иако jе туберкулоза већ била добрано начела
његов млади организам, кренуо jе да се кроз ратним
пламеном захваћену Европу пробиjа ка Динари. Шта
jе на том стравичном путу све доживио и преживио,
несрећни младић jе однио у гроб, jер када jе у пустоj
кући затекао само оца и када су потврђени црни гласови
коjи су до њега допрли у Њемачкоj, легао у постељу и
послиjе мjесец и по дана боловања и туговања, свиснуо,
дозиваjући мртву браћу и сестрицу
По селу се послиjе почело говоркати да jе Марко
Бошковић сметнуо с ума кад jе, послиjе смрти наjстариjег сина, наставио да jадикуjе уз струне гусала. А он jе
премишљао шта да чини: да ли да дигне руку на себе
и муке прекрати, или да се почне светити крвницима
и ране лиjечити њиховом крвљу. А добро jе знао ко
му jе фамилиjу побио и кућу раскућио – да су све то
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ЧУДО
ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ
– СРПСКА ИДЕЈА И
НАЦИОНАЛНО ЈЕДИНСТВО У 19. ВЕКУ
Проф. др Горан Васин
Када су вожд Карађорђе и српски устаници
1804, кренули у ослобађање од дахија и борбу за
националну аутономију и независност, започели
су процес који ће све до 1918 бити континуитет
успона српске идеје и српске државе.

Фото: : Jadovno.com - ТОДОР БОШКОВИЋ испред зидине разорене породичне куће у Доњим Руjанима

учиниле његове комшиjе Хрвати коjи су му се до jуче
заклињали у приjатељство и добронамjерност.
Једног дана се изненада пренуо и схватио да му неће
бити лакше и да изгубљену срећу и фамилиjу не може
повратити циjело село да спали и са земљом сравни,
све крвнике и сво њихово потомство на jедан метак да
наврзе – да се ипак не посвети онаj ко се тако свети.
Окачио jе гусле о клин, високо уздигао чело и кренуо
да се свети, али не смрћу и убиjањем него животом.
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У селу jе била остала млада удовица Анђа Кисо
(иначе родом од Мрвића из Прова), чиjег су супруга
Марка такође убиле усташе. Имала jе троjе сирочади,
три ћерке — Стану, Марту и Љепосаву. Марко jоj jе
предложио да се са дjецом пресели у његову кућу…

у иностранству и били дошли да га обиђу, искапио
бокал од пола литра вина. Имао jе само jедну жељу – да
вjечно почива у Руjанима, у гробу са првом супругом
Аницом и наjстариjим сином Воjиславом. Аманет му
jе испуњен. Синови су над његовом главом подигли
лиjеп и симболичан споменик, али усташе ни мртвом
Марку Бошковићу ниjесу дале мира – сем што су
разорили његову кућу у Руjанима, неко jе у ратном
вртлогу 1992 – 93. године оскрнавио и његов споменик
и поломио надгробник, као да jе било мало сво зло
коjе су му за живота причинили.
Део из књиге – Огњена Марија Ливањска

Из генерације у генерацију, од Београдског пашалука
на граници две Царевине, Србија ће се уздизати
до Кнежевине и Краљевине (1882), а подстакнути
примером Срби у Црној Гори и Хабзбуршкој монархији
створиће такође центре српске државности који ће
кулминирати проглашењем Црне Горе за независну
Књажевину (касније Краљевину 1910.) и Српску
Војводину (у Монархији).
Ови процеси морају се посматрати као један
јединствени пример. Кроз Српске устанке и стварање
Кнежевине Србије, владавину кнеза Милоша Обреновића,
формирају се претпоставке за даље отварање српског
питања на Балкану. Свака наредна генерација дала
је свој допринос. Уставобранитељи кроз стварање
институција и чиновништво, креирање првих закона
и јаче повезивање са Србима у Монархији. Током Рата
за Српску Војводину 1848-1849, Кнежевина Србија
била је ослонац и потпора Србима у Монархији. Своји
дугим ратовањем са Османлијама Срби у Херцеговини
и Црној Гори, посебно 1852-1862, дају подстрека да се у
Хабзбуршкој Монархији створи дух и мисао о Српској
Спарти као важном ослонцу ослобођења и уједињења.

Тако jе у кући Марка Бошковића, оjађеног мученика
коjи jе био већ на прагу шездесете године, поново
букнуо живот. Марко jе са Анђом изродио шесторо
дjеце, пет синова и ћерку, и свима дао имена дjеце коjу
jе изгубио у покољима. Сину коjем jе дао име Воjислав,
нажалост, ниjе се дало да поживи, умро 1949. године…
Марко Бошковић jе поживио осамдесет и седам
година, све до 1975. Дочекао да му стасаjу дjеца и види
им срећу, али их jе до потоњег дана учио да се зло
злом не враћа, да се мртве главе свете новим, живим
главама. Иако већ опхрван болешћу и старошћу, на
Светог Николу те 1975. устао jе из постеље као наjздравиjи и са троjицом синова коjи су тада радили
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Владавина кнеза Михаила (1860-1868),
дала је нову снагу у мисли и хтењима да се
коначно започне рат са Османлијама и заврши
ослобођењем свих области где живе Срби.
Књаз Никола и Срби у Црној Гори важан су
аспект ове политике, баш као и Светозар Милетић
у Српској Атини. Јединство се огледало у креирању
српских националних удружења и институција које су
повезивале Србе све и свуда, као што је промишљао и
Вук Караџић. Додајмо да се генерације српских ђака и
студената школују у иностранству где управо упијају
идеје либерализма, сазревају у јачању националне
свести и захтевају националну српску државу, што је
европски модел тога времена. Уједињење Немачке и
Италије очити је пример.
Владавина кнеза и краља Милана Обреновића
(1868-1889), донела је буру дешавања везаних за
Источно питање. Притисци Великих сила, интереси
Беча, Санкт Петербурга и Лондона омели су српско
уједињење, али не и независност српских држава
1878. Светозар Милетић је борбу за српску идеју у
Монархији, ценом страдања. Велике силе од 1878,
још активније се мешају у решавање српског питања.
Нарастујућа српска интелигенција, писци, песници,
студенти живели су духом ослобођења и уједињења. За
неколико деценија од 1804, српска држава формирала
је репрезентативне институције, постала центар свих
окупљања на Балкану, што није промакло великим
силама, баш као ни јака делатност књаза Николе у
Херцеговини или идеја Српске Војводине у Монархији.
Срби у Босни и Херцеговини јачају своју борбу за
црквено-школску аутономију, а ствара се и атмосфера
за генерацију коју ће симболисати Млада Босна.
Почетак 20 века, који је донео слом и крај
династије Обреновић (1903), окреће точак
историје Срба у смеру сукоба са Двојном
монархијом.

Фото: Приватна архива

Будо Симоновић
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Потпуна економска еманципација Краљевине Србије,
постигнута кроз Царински рат (1906-1911), ојачала је
њене позиције и тежње на Балкану. Црна Гора такође
није седела скрштених руку тражећи прилику да се
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ТРАНСХУМАНИЗАМ – БУДУЋНОСТ
ЧОВЕЧАНСТВА БЕЗ ЉУБАВИ
Фото: Youtube Screenshot
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прошири свој утицај међу Србима у Старој Србији.
Анексија Босне и Херцеговине (1908) била је преломна
тачка свих дешавања. У Београду и на Цетињу постало
је јасно да Беч и Пешта желе ратни сукоб, док се Срби
у Монархији 1908-1909, налазе на оптуженичкој клупи
у монтираним судским процесима. Балкански ратови
и победе српских држава 1912-1913, били су повод
Аустроугарској да тражи прилику за ратни сукоб.
Притиснути мађаризацијом Срби у Угарској били су у
тешкој позицији, док је у Босни и Херцеговини управа
Беча и Пеште дала крила Младој Босни.
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Први светски рат донео је велике победе и велико
стрдање Срба.
Од Цера и Мачковог Камена, Колубаре, до Голготе,
Кајмакчалана и победничког пробоја Солунског фронта,
трајала је епоха незапамћена у модерној историји Србије.
Убиства цивила, прогони и окупација, уништавали су
земљу, а последице ће остати присутне деценијама.
Црна Гора такође је страдала у борбама са Двојном
монархијом, али у окупацији од 1916. Срби у Срему и
Босни и Херцеговини, били су хапшени и расељавани,
а почела је и Голгота Српске цркве у областима под
влашћу Монархије.
Национално једиство никада није прекинто. Српска
идеја није била уништена овим догађајима, који су
Србе довели на ивицу биолошког опстанка. Показало
се да Централне силе све Србе гледају на исти начин,
да се не сме дозоволити стварање јединствене српске
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државе. И српски савезници нису значајно другачијег
става. Стварање Југославије, треба посматрати посебно
из тог угла, што је тема за посебну расправу.
Цео 19 век, српска идеја пролазила је кроз моменте
успона и јачања. У Београду, Цетињу, Новом Саду, као
центрима српске државности, али и Мостару, Сарајеву,
Дечанима и Скопљу, гледало се у једном смеру и на
исти начин – ослобођење и уједињење свих Срба у
једну државу, као јединство и идеја водиља 19 века.
Модел преузет од европских великих сила, који ће
од истих бити онемогућен на начин како су то сањале
и чему су стремиле генерације, време које ће бити
упамћено као најблиставији век успона српске идеје…
Ко довијека живи, имао се рашта и родити
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Наташа Станојловић
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амислите свет у којем више нећете морати да
размишљате о егзистенцијалним проблемима.
Замислите живот у коме ћете моћи својим
присуством да отворите врата свог дома, упалите
светло, климу, машину за веш. Замислите свет где више
нећете морати ви да бринете о свом здрављу, већ ће
вештачка интелигенција то радити за вас. Замислите
да све чиме имате управља неко паметнији од вас.
Замислите свет у коме више неће бити криминала –
јер неће бити могућ?
Замислите да више ништа не поседујете, а упркос
томе ћете бити најсрећнији човек на свету. Замислите
свет у коме се границе између полова, родова, родитеља,
супружника, вере, религије једноставно – бришу.
Замислите човека толико савршеног да ће бити нешто
попут богочовека, и живеће вечно. Замислите свет у
коме више нико неће бити гладан? Зар све то не звучи
као идеална утопија?
Управо су ови и слични постулати темељне основе
развоја многобројних футуристичких покрета, идеологија
и научних дисциплина које се једним именом зову
трансхуманизам. Кључна идеја трансхуманизма је
побољшање и проширивање могућности људске врсте
уз употребу технологије и науке. Појам трансхуманизма
сковао је 1957. године биолог, еугеничар (неко време
и члан Британског еугеничарског друштва) Џулијан
Хаксли – иначе брат Олдуса Хакслија, аутора књиге
„Врли нови свет“. Џулијан је такође био и први директор

УНЕСКОа. Оно што је обележило Хакслијево деловање,
поготову након Другог светског рата, био је интерес за
могућност побољшања људске врсте што је називао
„еугеником у правом смислу“. Еугенику засновану пре
свега на биологији и генетици људске врсте. Еугенике
данас више нема, зар не?
Замисао о убијању људи показала се монструозно
погрешном током Другог светског рата. Зашто би се
људи убијали ако би се проблем „неподобних“ или
„прекобројних“ јединки решио већ у самом зачетку –
генетичким испитивањем људи већ у самом моменту
њиховог зачећа? Свакој трудници, нарочито после
тридесете године, натурају се многобројни генетички
тестови и испитивања плода у циљу откривања да ли ће
тај будући човек бити генетички и биолшки „савршен“
по мерилима данашње еволуиране еугенике. Ако неће,
саветује се његово „хумано“ одстрањење још пре него
што буде рођен. Можда баш није етички али – никад
се није ни трудило бити. У књизи J.D.Bernal-a „The
World, the Flesh and the Devil“ наводи се да ће наука у
будућности коначно успети да искорени „3 непријатеља
људске душе“: физика ће укротити гломазне и тупе
силе Природе, биологија ће пронаћи лек за проблеме
људског тела а психологија ће контролисати човекове“
жеље и страхове, машту и глупости“. Извод из једног
дипломског рада каже овако:
„Осим технооптимизма, идеје Хакслија, Халданеа
и Бернала се огледају и у идеји глобалне владе, као
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и биолошким разликама међу људима. Биологија је
главни разлог неједнакости. Људи су рођени неједнаки.
Не само различити – то није лоше. Али неједнаки.
Докле год постоје велике биолошке разлике не може
бити праве једнакости.“
Будућност трансхуманизма је већ ту. Кинески
генетичар др Хе Јианкуи 2018. вештачком оплодњом
модификовао је ембрионе тако да буду отпорни на
ХИВ инфекцију тако што је модификовао ген ЦЦР5
који је између осталог, одговоран за продор вируса
ХИВ у организам. Близнакиње Лулу и Нана рођене су
почетком новембра 2018. Други научник, неуробилог
са Института УСЛА у Лос Анђелесу који је изучавао
истраживање које тврди да уклањање тог истог гена
доводи до побољшања когнитивних способности
(памћење, меморија, капацитет за учење), изјавио је
дапостоји „нездрав интерес за супер-интелигентно
дизајнирану децу међу многим људима у Силицијумској
долини“. Компанија „Неуролинк“ Илона Маска 2021.
представила је чипованог макаки мајмуна који игра
видео игрицу користећи свој ум.
Научници са Кембриџа су ове године користећи
матичне ћелије узгојили синтетички ембрион који
има мозак и срце, са потенцијалом развитка и осталих
органа. Једном речју, без коришћења сперме и јајних
ћелија, створили су Живот.

KUTAK ZA KULTURU

Тиме је Науци Бог коначно постао сувишан и огољено
омражен. Уколико би се неко и дрзнуо да помене
етичке и моралне упите оваквих експеримената, био
би аутоматски дехуманизован и одбачен као кочничар
људског прогреса. Уколико и то не би помогло, ту је
увек „хумани“ начин „укидања“ људи који се дрзну да

Фото: Twitter Screenshot
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преиспитају званични наратив. То смо имали прилику
да видимо током Короне, која је узгред буди речено,
од болести која је захтевала да верујемо науци и да
се затварамо и пелцујемо јер људи тешко обољевају
и умиру, некако волшебно нестала са светске сцене
са почетком специјалне војне интервенције Русије у
Украјини. Чудо једно.

врата само идентификацијом вашег гласа. Враћате се
од зубара после вађења зуба, натечени и полуомамљени
од анестезије. Мумлате да вам кућа отвори врата –
такав глас се не препознаје.
Или уђете у смарт аутомобил којим управља вештачка
интелигенција, која вам измери све виталне параметре
пре него вам дозволи да упалите аутомобил. Вама је
притисак уместо 120/70 рецимо 140/90. „Молим Вас
јавите се лекару, онемогућено вам је да стартујете
аутомобил“. У дигиталном свету садашњости све је
унапред програмирано, доступно и веома брзо. Од
осећања је потребна само срећа. Али не и љубав. Љубав
је ретроградно, примитивно осећање које је било ту
док га није заменила технологија. Технологији није
потребна љубав. У тако устројеном свету, људи који
воле и који чезну да буду вољени, што је иманентно
људској (али не и компјутеризованој) природи,
биће исмејавани, дехуманизовани и прогањани, као
непријатни сведоци сећања како је човек функционисао
хиљадама година.

У постхуманистичком свету једина емоција
људског бића која је одобрена је срећа. Није битно да
ли су деца превише изложена интернет садржајима
који их превише рано сексуализују – битно је да су
срећна. Корпорације и државе се много више брину
да хормонски и медицински мењају полове деци и
без пристанка родитеља – ако их то чини срећним.
Трансвеститима је омогућено да иду у вртиће да
причају са децом – јер трансвестите то чини срећним.
Могуће је да 6 процената становништва има право
на јавни неморал којих осталих 94 немају – јер их то
чини срећним.
Уколико неко није срећан, тај сигурно да има
неки психолошки проблем или поремећај – те ће му
бити уз пуно разумевања преписани стабилизатори
расположења и хормона – јер је битно јако бити срећан.
На крају крајева, критичко и уопште промишљање о
правцима којима се човечанство убрзано креће и о
будућности која га чека, произвешће тугу. Тугу, као
ни бес, ни огорченост, као ни читав спектар људских
осећања једноставно више није добро осећати. Ако
баш морате – молим вас да то радите у своја четири
зида. У јавности
се понашајте срећно. Само срећан човек је испуњен
човек.

Фото: Courtesy of ED Times (IN)

Јер еугеника је научила своју лекцију – мора бити
добровољна. Тако да је данас све засновано на појединцу
и његовој слободној вољи. Тако кажу. Свако има
право за себе да одлучи како ће и шта радити, како се
понашати, како се осећати. Ако је то заиста тако, зашто
медији упорно врше пропаганду којом нам намећу како
треба да изгледамо, облачимо, једемо, шта да читамо,
како да се осећамо, шта да видимо, шта да пијемо, од
чега и како да се лечимо, како да васпитавамо децу,
шта је род, шта је пол, како да дишемо, вежбамо?
Са друге стране, зашто се промовишу садржаји који
афирмативно говоре управо о слободи избора? Како
неко има избор да има право да изгледа и осећа се
како жели када је претходно видео да све оно што се
не уклапа у неки званични наратив је управо онако
како не треба да изгледа или се осећа? Слуђен човек
губи капацитет да размишља. У „Новој нормалности“
(једној од неколико агенди Уједињених нација са
последњег скупа у Давосу која је јавно доступна за
читање), вештачка, паметна (смарт) интелигенција
је она која ће размишљати уместо човека. На човеку
је само да се препусти и буде срећан. О препуштању
чарима вештачке интелигенције може се написати
читав текст, али узмимо неколико сјајних примера
које је својевремено хрватски водитељ Крешимир
Мишак истакао у једној од својих емисија на ту тему:
замислите да имате „паметну“ кућу која вам отвара

Многи људи се са правом питају шта је решење.
На то много умнији људи од мене имају вероватно
одговор. Неки кажу да је то у повратку себи, начину
живота који је што више ослобођен технологије.
Враћање колективизму, мобама, неотуђивање људи
него поновно зближавање и разговор уживо. Чување
интиме и приватности од друштвених мрежа. Што
је могуће дуже одлагање интернета деци. Враћање
традицији. Чување породице, институције брака. Мање
инстант живота и инстант решења. Дозвољавање себи
да не будемо савршени. Умрежавање уживо а не преко
мрежа. Љубав, Вера, Нада.
1. Љуби Господа Бога својега свим срцем
својим и свом душом својом, свим умом својим
и свом снагом својом.
2. Љуби ближњега својега као самога себе.
(Мт. 22, 37 и 39; ср. Мк 12, 30 и 31)

Фото:Приватна Архива

Наташа Станојловић
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"Зар их може писати ико други", могао би бити
одговор.
50-ти псалам који је свако од верујућих изговорио и
изговара написао је човек који је због пожуде ка жени
наместио погибију њеног законитог мужа, оженио је
после његове смрти и добио дете са њом.
Цар Давид, да.
Дух покајања којим пишу псалме и враћају душу
своју у чистоту исти је.
А Господ ком се обојица обраћају вечно млад и
вечно нов...

Давор Сантрач
јулу ове године објављено је Седам псалама
Ник Кејва, албум који је састављен од седам
етерично оркестрираних псалама.

Поетска ситуација је следећа: један од највећих
живих песника и уметника у времену локдауна,
затварања и полицијских часова због пандемије пише
свој "портрет света" и најличнији дијалог са Богом у
популарној култури којем смо икад присуствовали
недуго након што је изгубио и најстаријег сина Џетра
који је преминуо у 31-ој години и седам година након
што је петнестогодишњи Артур Кејв погинуо падом
са литице недалеко од породичне куће Кејвових у
Брајтону.
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Духовна ситуације је да Кејвови дијалози са Богом
трају врло, врло одавно: од бунта и понекад експлицитног
противљења и бунта против организованих религија
као дела лицемерне химере силе и моћи западне
хемисфере Васионе од пре више од 40 година до
контемплативније и смиреније фазе коју свакако
можемо маркирати са "The boatman 's call" из давне
1997. године.
Пише их верујући човек који је изгубио два сина.
Човек који је био хероински адикт и ком је, по
његовом сведочењу, Сузи - његова супруга и љубав и
много, много више од свега што речи могу исцрпсти
- у једном тренутку рекла: "Ник, радиш две изузетно
опасне ствари у исто време. Узимаш хероин и идеш у
цркву. Мораш под хитно престати да идеш у цркву."
"Како би такав човек могао/смео писати псалме",
могао би упитати неко?
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Емоција, да, неспорно, али њих је, уздижући их у
патетику, користио као стилско и субверзивно средство
против безосећајног и користи окренутог човечанства
и света који оно насељава.
Слика која носи овај први псалам јесте свакако јелен
који на брду стоји и роговима струже муње по сфери.
Будући да је симболика јелена у Светом писму
опроштај, лојалност, чистота и љубав, да у природи
није агресивна животиња и да је јелен такође симбол
равнотеже, повезан са миром и великодушношћу ова
Кејвова слика добија муњама које јелен роговима
струже по сфери додатну вишезначност и лепоту.
Путеност невидљивог и емпиријски осећај другачији
од оног знаног позитивистима; ерос Нествореног са
Личношћу, човека са Богочовеком, искуство Царства
небеског сажето у нежност додира и виђеног/датог/
проживљеног као енергетски, духовни простор енергија
Љубави указује на дубину Кејвове вере. Знања које
живи као вера стално се мењајући и растући из славе
у славу.

СЕДАМ ПСАЛАМА
НИКА КЕЈВА

У

Ник Кејв је одувек био господар слике.

Кејв зна о чему говори.
Фото: Youtube Screenshot

Колико дуго сам чекао?
"Колико дуго сам чекао реч Твоју, жудећи вечно
Дани се ломе као таласи о копно
Колико дуго сам чекао Твој додир, горећи заувек

Не преплићу се случајно димензије простора
и времена у његовом стиху у ком се дани ломе као
таласи о копно, нити чезне за простором људском
оку невидљивом контемплирајући безлични Апсолут
или такво шта.
Он се обраћа Христу.
На начин познат једино код псалмописаца и светих.

Јер јелен тријумфално стоји на брду
Његови рогови стружу муње по сфери
Једног светлог дана ћу доћи и клекнућу
Унутар Твог безграничног величанства јасног
Када ћу се пробудити у љубави Твојој,
љубави уснула
Док се дан ломи као таласи о обалу
додиру уснули

Смилуј се на мене
"Смилуј се на мене, Господе, грешио сам.
Кристални клавир у сплину мом ужасно свира
Песму опустошеног и омрзнутог.
Ту. И тамо. И у сваком између делу.
Јео сам децу и ватром опрао старе.
О камење разбијао мртворођене .
Похарао градове, избацио породице на лед и ледену
кишу.
И окренуо уназад све сатове.
Ја сам маглотворац што кроз гомилу се спушта.
Облак покоља свудa где лутам.
Кристални клавир свира опустошеног песму.
Помилуј ме, Господе и врати ме кући."

Покајање чини човека делом Цркве.
Може се, верујем, тако далеко отићи и рећи да је
и Псалтир онако како је Приручник живота, тако и
Приручник покајања. Живи смо пред Богом док смо
у покајању, док милошћу Његовом препознајемо
вечност у себи.
Слике насиља из овог псалма могу шокирати
оне који се први пут срећу са поезијом аутора.
Оне који већ воле његово дело оне ће донекле и
разочарати предвидљивошћу, јер смо Маглотворца
који једе децу и спаљује старе, изазива ратове и
смрскава мртворођену децу о камење већ сретали у
Red right hand и другде.

Господе, не могу да чекам ни тренутак више

Када ћу се пробудити додиром Твојим,

КУТАК ЗА КУЛТУРУ

ЧУДО

Фото: Youtube Screenshot

Кристални клавир што у сплину свира песму
омрзнутог и опустошеног - гле чуда, опет слика, али
и тон овај пут (тон који не чујемо у оркестрацији,
али као да је у њој) и то преплитање димензија у
обрнутом смеру у односу на онај из првог псалма овај пут све створено и нестворено сажима у песму,
а не као први пут што је литургијски све принето на
дар у Царство - та слика и тај процес купиће карту и
овом псалму за Антологију хришћанске поезије 21.
века.

Господе, ни трена чекати не могу више."
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Слика "распукнућа" бића из ког излеће полен
Царства најсличнија је оној која је овековечена у
споту за As I sat sadly by her side чиме је и лични
континуитет непорецив и јасно је смо унутар
дворца Генија из Брајтона.

(На небу је дворац)
И одведеш ме до своје виле на небу

Сјај, величанствени сјај
„Сјај, Господе, о величанствени сјај

Постоји вила на небу (Постоји вила на небу)

Свет задивљујуће експлодира у руци Твојој

И сви смо у њу позвани.

О, слава, Господе, о дивно чудо
Маршира заједно преко ове бучне и дивље земље

Па, ако мора, а обично у Србији мора - ово је
најкомплетнија песма са којом се сусрећемо на Седам
псалама.

Фото: Youtube Screenshot

Не само у синкретичком смислу, ово је песма
која сама за себе, лишена музике и Кејвовог гласа,
неповређена и прелепа стоји на папиру одштампана
или још боље пенкалом записана на енглеском језику.

Дрхтао сам путем
„Дрхтао сам путем дубоко у предају

Фото: Youtube Screenshot

(На небу је дворац)

Не могу да је преведем на српски не оштетивши
версификацију изворног језика(то је увек озбиљно
искушење за поштоваоце речи), али они који говоре
енглески лако ће осетити њену метрику и ритам кад је
буду читали у оргиналу. А версификационе акробације
и брига о песми као целини су нешто чему је Кејв, на
жалост, тек понекад и врло ретко склон.

Прободи дубоко и уведи унутра

Лутао сам све своје бесконачне дане

Предворје Твоје где ћу вечно почивати

Затворених капака за светлост Твоју у звездама

"Затворених капака за светлост Твоју у звездама"
- капака намерно затворених за светлост.

Моје срце, моја љубави, Господе мој, једина
невесто моја.

Споредним уличицама, скитао поломљеним
аутопутевима

Протезао болно тело широм света
Стајао у предворју твог чуда
Позови ме унутра, Господе, дозволи да се
разоткријем
Наслони златну главу на моје груди

Лутао сам све своје
бесконачне дане

Са скоро ничим у џеповима, осим молитве.
Срце моје, љубави моја, Господе мој, једина права
невесто моја
Уточиште у ком вечна чежња почива
Отвори ме и распукни широм

KUTAK ZA KULTURU

И положи сјајну главу на моје груди“

(На небу је дворац)

Лице Христово које израња из ранојутарње
измаглице одржавано у њој молитвама...

И трагао сам све своје бесконачне дане
(На небу је вила)
Спавао на пољима под крошњом звезда

Овај ће псалам бити, претпостављам, занимљив
теолозима због визије Царства небеског као
"предворја".

Твоје лице израња из ранојутарње измаглице

Ја ћу, као евидентно необјективни критичар и
заљубљеник у све што Џаредов и Џетров отац ради
већ непуних 50 година, дозволити да "предворје"
тумачим као кенозу, смирење и испражњење од
грехом контаминираног Ја које преклиње за милост
Предворја макар, слично оним мрвицама са стола
које пси купе док је гозба.

Одржано молитвама на свом месту
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Не "Бог који се крије", већ "Човек који не жели да
види". А пред релацијом нестворена светлост - видљива
светлост - небеска тела - Васиона, укључујући и равну
земљу по којој ходамо компримованој у стих, можемо
само остати неми и удивљени...

(Сви идемо тамо стално)

И иако ништа немам сем молитве ове
Све ће то постепено бити откривено
Молим се, Господе мој, да се појавиш једног дана

Генија ретко препознамо у сложенијој
структури.
Генији се препознају у потезу.
Они заблистају.
Одувају.
Вфууш!
And, we're dead...

Чудо, Господе, о преславно удивљење
Канистер гаса шиштећи се улицом врти
Славословим те, Боже,
У љубави и благословеној слави, поразу сваком“

Фото: Youtube Screenshot

Овај псалам је више него евидентно текстуално
израстао из соул односно госпел традиције која ће
експлодирати у песми White elephant са временског
брата близанца Седам псалама, албума Carnage издатог
прошле године, али настајалог упоредо с њим.
И имали бисмо мање -више једну од госпел
песама уз коју би се уз одговарајући аранжман могло
и заплесати у маниру "тапши рукама ако си спасен"
да није овог канистера гаса који се шиштећи извртео
улицом и свукао читаву госпел атмосферу у реалност.
Да се прво упозна са њом, а онда и са Њим до ког се
не стиже плесом, већ молитвом. Отуда и последњи стих
делује као да је исписан руком не само хришћанина,
већ православног хришћанина :"Славословим те,
Боже/ У љубави и благословеној слави, поразу сваком."
Брата у Христу Ника Кејва.
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Овде је у форми басне представљена њихова
породична трагедија: птиче које испада из гнезда
је скоро без икакве дилеме његов син Артур који
вриштећи у ужасу (и под утицајем ЛСД-а што је
посебна димензија те трагедије коју Ник приписује
себи и генетској предиспозицији ка наркотицима
коју је пренео сину и не опрашта је себи колико се
год трудио да то победи) пада у провалију у којој га
чека смрт.

Фото: Youtube Screenshot

Такве ствари не би смеле
да се десе
„Такве ствари не би требале да се десе, али ми
умиремо
Ластавица нађе храст да угнезди своје младе
Небрањена између земље и неба
Небројена под огромним, равнодушним сунцем
Мајка држи своју бебу на грудима
Верује у тебе, али се не усуђује да дише
Док птиче пада из гнезда
А моћни храст то, изгледа, не види

Сузи је нема ласта која нема снаге да дише док птиче
пада у смрт. Њу смо, окружену птицама, сретали на
Ghosteen (сама симболика имена тог ремек дела везана
је за Артура кованицом дух и тинејџер). За целокупну
Кејвову поезију, неодвојиву од његовог живота, Сузи
је кључна. То је тема за посебан текст кад би за њим
било потребе, али њихова љубав једна је од најлепших
за коју знам. Љубав која је надрасла живот.
Искрено не знам коме је улогу храста Ник наменио,
нити је релевантно да ли је он у питању или је храст
слика Бога. Или варира те улоге, што би све могла
бити легитимна тумачења.
Много важнији детаљ овог псалма јесте прихватање
воље Божје изражено у "Такве ствари не би требало
да се десе, али се дешавају".
Неупитна би морала бити вера родитеља који над
мртвим синовима може да изговори тако нешто.
А он је изговорио да га милиони чују.
И то не да би нама сведочио себе, већ Бога којем
пише.
Епски.

Такве ствари не би требало да се десе, али се
дешавају

Епохално.

ЧУДО
Долазим сам и к Теби
„Сам ти долазим, Господе, у тузи
Жедан уточишта Твога, да дишем не могу
Клечим међу звездама Твојим и у освиту
Немам више ништа да понудим, осим да одем
Фото: Аутопортрет, Казимир Маљевич

Дубина зове дубоко, сребрне воде теку
Вијугајући вртовима влажним од росе
Дубина зове дубоко, немам куд више да одем
До ли теби, Господе, без даха, до Теби.“

Овај псалам је Кејвов епитаф.
Непотребним сматрам написати ишта више о њему.
Седам псалама Ника Кејва и Ворена Елиса је
антологијски албум 21. века.
Текстови за њега, псалми Ник Кејва - достојни
антологија хришћанске поезије од Оваплоћења и
најлепших изјава љубави Творцу икад изречених.
Речи које можда могу неком зазвучати претеране,
али бих заиста, заиста волео да ми неко докаже да
није тако.

А храст диже гране ка очима својим.“
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Н

а YouTube платформи од недавно је избрисано
једно сјајно предавање о савременој уметности
редитеља Андреја Кончаловског, о томе
како је клица пропасти изникла са тржиштем. Он
прецизира време када суноврат почиње, а то је негде
период холандског сликарства 16-17. века и стварање
протестантске буржоазије, која је пожелела слике у
својим домовима као код аристократије, у дворцима
Медичија, или као у Катедралама. Наравно, изузев
оног што је била фундаментална сврха уметности у
верским храмовима. (Данас се о том периоду учи као
о "значајном ослобађању уметника од црквених стега
и затуцаности").
То је био један потпуно другачији приступ
уметничком деловању у друштву. До тада уметник није
имао посебан статус ослобођен одговорности према
друштву као данас. Морао је бити врхунски мајстор,
као добар ковач, дело је било идентитет мајстора,
а они који су желели да им уметник ослика капелу
плаћали су колико уметник захтева. Често су радили
за обезбеђену егзистенцију, простор и материјал за
рад на одређено време и разне друге привилегије.
Просто, уметност није била роба, већ вредност коју
је било узвишено поседовати.

Ласта жели да изнова сагради гнездо

Ово је најпотреснији псалам, жал за изгубљеним
синовима.
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НАСЛЕЂЕ
ФАУСТОВСКОГ
УМЕТНИКА 21. ВЕКА
Маја Миловановић

Поред гнезда малог, мајка плаче

Уједно и најпрецизнија одредница Никове
духовне позиције у пролеће прошле године о којој је
писано у уводу и која је ту могла неком зазвучати као
претеривање. После овог псалма, то ће бити случај
само са заиста злонамернима.

КУТАК ЗА КУЛТУРУ
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Фото:Приватна Архива
Фото: Youtube Screenshot

Давор Сантрач

Затим, почиње уметникова тежња за славом,
статусом "изузетног" како би се међу уметницима
истакао и постао пожељан, Кончаловски каже да
то време почиње од Лорда Бајрона, када јавно
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мњење преобликује уметност у тржишну престижну
робу. Такве околности су од уметника полако али
сигурно правиле шпекуланта, јер рецепт за брзу славу
односно пажњу јавности је одувек био скандал. До
авангарде, може се рећи да су друштвене и политичке
околности стварале тенденције у уметности, а биле су
много другачије у датом времену него што их накнадно
ишчитава теорија.
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Да ли сте се срели у литератури са авангардним
уметницима као што је Павел Николаевич Филонов
или Василиј Чекригин? Први је заступао идеју да је
класична, академска уметност недовољно аналитичка и
да сваки атом треба нацртати. Други је осим илустрација
за Мајаковског радио велики картон скицу за фреску
"Васкрсења мртвих". Из авангардног историјског
наслеђа уклоњени су сви који би својим деловањем
довели у сумњу сврсисходност савремених, и данас
актуелних начела неоавангарде. Чак се и издвајају само
одређене стваралачке фазе, најчешће ране - стваралачка
адолесценција. Редовно се
у Маљевичевој уметности
велича (злоупотребљава
кроз разне контекстуализације) период црног
квадрата, и изоставља
исход, созерцаније које
видимо на крају његовог живота, као што је
његов аутопотртет у
стилу Пјера Дела Франческе. Тешко се налазе
уметничка покајања у
литератури, а било их је
у судбинама авангардних
Фото: "Знак долара" Енди Ворхол,
уметника, нарочито када
су схватили да су предано доприносили Октобарској
револуцији.
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Сексуална револуција '60. отвара нова тржишта
креативне индустрије: филмске, индустрије забаве,
спектакла... Одлична прилика да се прода много
робе како би се продужиле сексуалне активности,
подмлађивала тела и функције, отуд и у науци
примарни задаци како "удовољити страху од старости".
Конзервативан, породичан човек, и вредна домаћица
која ће родити много радне снаге нису више пожељни
конзументи. Индустријска производња се роботизује
па ни људи нису потребни, у ту сврху су послужиле и
филозофске звезде постмодерних идеја. Уметност и
наука не само да прате камелеонске промене потреба
тржишта, већ их креирају. Кончаловски примећује
како је Енди Ворхол не само "селебрити" уметник, већ
и неко ко успоставља нове каноне мејнстрим сцене,
односно популарне културе. Од њега почиње да важи
начело да је "срамота не бити славан и немати новца".
Његова визија света коју данас гледамо у медијима и
ријалитијима "у будућности, свако ће имати својих 15
минута славе" заправо значи да је апсолутно свако,
свака несрећа, очај и људска трагедија ресурс за
стицање новца. И сам је завршио трагично, несрећан,
усамљен, рањен од једне такве поремећене особе којој
је омогућио 15 минута славе", на крају је и преминуо
од последица рањавања.
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ПРИЧЕ ИЗ РОЖДЕСТВЕНОГ- ХРАМ
ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ
Владан Ракановић

Бити славна личност са разлогом, или поседовати
стечено богатство није само по себи лоше. У књизи
"Дух самопорицања" Мило Ломпар објашњава како је
код нас из западне културе преузето релативизовање
разлике између смисла живота и друштвеног успеха,
управо је то трагедија савременог уметника колико и
сваког појединца са таквим поремећајем вредности.
Управо је та суштинска разлика нешто што нас одређује
као конзументе, ресурс, биомасу, или личности са
ставом и смислом којима је тешко манипулисати.

Р

усија. Село Рождествено, Гачински рејон.
Кроз село пролази аутопут који је раније
спајао С. Петерсбург и Кијев, тако да због
велике фреквенције саобраћаја и немате утисак да
сте у селу. Док се не померите са пута и одете десетак
метара са стране, у густу шуму, или на обалу реке
Оредеж, где се налазе сва она сеоска блага која нису
са пута видљива.

И наука је временом постала користан алат меркантилизма.
Наука је усмерена на проучавања пропагнде, манипулације
масом, промену свести појединца па и његових навика.
Што је познато још од времена суфражеткиња, када је
Едвард Брнајз дотурио разборитим женама цигарете
као симбол "слободе и мушке моћи", и на тај начин
удвостручио зараду дуванској индустрији.
Следећи ниво пакла почиње '60. година двадесетог
века, када индустрија забаве достиже све технолошке
услове да завлада културом. Тада се већ дешава
суноврат славних појединаца. Трагичне смрти многих
звезда никада нису феноменолошки тематизоване у
друштвеним наукама, јер су "селебрити" неприкосновена
привилегована роба.

КУТАК ЗА КУЛТУРУ
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Фото:Приватна Архива

Маја Миловановић, академски сликар

Једно од таквих блага је и храм Вазнесења Господњег,
на сеоском гробљу. Храм је отворен 1786 и око њега је
никло и гробље. У тим годинама, Рождествено и читава
околина Горњег Оредежа су имали много већи значај
него сада. Рождествено је имало статус главног града
околине. У непосредној близини је била и престоница,
и царски дворац у Гачини. Извесно је да је Јекатерина
Друга лично присуствовала освећењу самог храма.

Касније је храм уместо градског постао гробљански.
Након низа несрећних дешавања кроз историју, храм
је обнављан али никада у потпуности, тако да је постао
мањи од оригиналног с краја 18. века.
Због казне која је задесила читаву Русију, и
бољшевичког терора, који је и након тих првих година
пакла, остао у главама многих житеља, овај лепи
храм стајао је деценијама разрушен, дивне фреске су
вандалским рафалима црвених заувек уништене, а
неко га је на жалост користио и као тоалет.
И након обновљења вере код нашег братског народа,
храм је и даље остао у таквом стању на гробљу, као
успомена на некада блиставу прошлост. Да су чуда део
и нашег савременог живота, колико год то деловало по
себи необично, доказ је управо обновљење овог храма.
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Антипова. Радила је некада у оближњем совхозу и
имала две ћерке. Наталија, која се није истицала ни
по чему од своје околине, за Бога је била позната.
Својим трудом а бесплатно, уређивала је гробље и
често гледала некада сјајну цркву како је време све
више троши. Једном приликом чула је „глас“, који јој
је рекао „Стави на зид икону и обриши под“. О томе
је рекла ћеркама а оне су завапиле: „Мамице какав
ти глас чујеш?“, озбиљно забринуте за њено здравље.
Наталија је ово одмах пренела сеоском свештенику,
а питање је да ли је он у то поверовао, или је вођен
мишљу да не може да штети, и да је вајдица, благословио
Наталију да крене у овај посао. Како је она почела
да сређује цркву, тако су јој се придружиле и ћерке
и родбина, а убрзо и остали мештани, али и знани и
незнани. Наталија је била главни организатор. Након
гомиле шута и прљавштине који су изнети, озидани
су срушени делови храма.

храм“. Искрено се покајала пред Господом што није
одмах отишла и схватила да је то њено послушање.
Наталија Васиљевна узела је да учи из књига које
је потражила у музеју, о историји храма и целог краја.
Постала је стручњак и нека врста кустоса, а јавио јој
се и дар за писање. Предивни стихови су излазили
из њене главе право на папир, а многи су долазили
само да би их чули.
У храму су се дешавале неке необичности, поготово
за Васкрсење, а ми не би били толико смели да
их назовемо чудима јер се веома често дешавају у
Православном свету. Бог зна. Оно о чему је Наталија
Васиљевна причала, јесте већ познато као мироточење
(на икони са Светим Антипом), и појава лика Христовог
на куполи храма. Сваком детету које дође она каже да
се помоли пред централном иконом за здравље својих
ближњих и прича о циганчету које је дошло и плакало
пред њом. Мама му је била тешко болесна. Наталија
му је рекла да се моли пред иконом. Дете је долазило
често и молило се. Мама му је оздравила. Наставио је
да долази у храм и касније се оженио и добио здраву
и добру децу, а и сам је постао вредан и поштан човек.

KUTAK ZA KULTURU

У време када се дешава ова прича, ушао сам у
храм на молитву и да запалим свеће. Стари гробови
и једва чујни ветар, који је претпостављам заштитни
знак сваког гробља, стварали су осећај вечности.
Одмах је било јасно да је храм стар а да је видљива
рестарурација пре ради враћања функционалности
храма и спречавања његовог даљег уништавања, него
што је то готов посао. Као параван испред олтара је
постављен ламелни иконостас, док је десно од улаза
мали сто са свећама и понеком књижицом и иконицама.
Зидови су углавном црни, као остаци некадашње
палежи, али су на њима предивне иконе украшене
пешкирима. Са куполе храма светлост пада управо
тако да обасјава иконе на зидовима, као и централну
икону. Можда управо зато што су позадина поцрнели
зидови, та светлост изгледа тако нестварна, а ликови
на иконама тако живи.
Жена, неодређених од 50 до 70 година живота са
занимањем је почела да разговара са неким кога први
пут види. Била је веома разговорљива и када је чула да
је непознати, брат из Србије, причала је како је гледала
на телевизији скоро документарац о бомбардовању
НАТО-а 1999. Са занимањем је се распитивала о
животу у Србији, посебно о нашим црквама, Косову и
Метохији, и уопште о личном животу. Њена питања
нису била конвенционална и ради куртоазности. Из
сваке њене реченице се могла осетити љубав и искрено
интересовање. Задржао сам се дуго у разговору са
њом, узвраћајући надам се истом мером. Сусрет који
ћу памтити до краја живота,
Када сам својим домаћинима у Рождественом,
испричао о овом сусрету, радо су ми рекли о делу
њене историје. Име жене је било Наталија Васиљевна
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Кад сам ове године звао и питао за Наталију
Васиљевну, речено ми је да је се упокојила. Веома
недостаје сељанима и нико још не може да преузме
њену дужност чуварке храма. Надамо се не задуго.
Царство јој Небеско.

Фотографија Храма пре обнове

Веома брзо по обнови, већ за Тројицу, храм је
био пун људи. Посуда са свећама је била толико пуна
да је песак био врео. Храм је оживео. Долазили су
историчари, архитекти и многи други које је привукао
нови живот храма. Чак је једне године из Јерусалима
донет и Свети Огањ.
Наталија је остала да пази гробље, али сада и храм.
Долазила је сваки дан. И поред тога што у храму има
само једну малу електричну грејалицу која тешко да

Фотографија Храма пре обнове

може да има неки већи ефекат, у храму сваки човек
који дође као да остави део топлоте који Наталију
греје као Сунце.

Фото:Приватна Архива

Владан Ракановић

Једном приликом када је био велики снег а она
осећала телесну слабост, решила је да не оде. Мислила
је да по таквом времену неће нико у гробљански храм
доћи. Нешто јој није давало мира и онако болешљива
ипак је отишла. Пред вратима храма чекала ју је једна
жена. „А ја вас чекам Наталија Васиљевна да отворите
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КУЛТУРА – ЗОВЕМ СЕ СЕЋАЊЕ
Јелена Асенов
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КАДА ВРЕМЕ ПРОЂЕ
Наташа Ђолић

Култура интернет зависности!
Култура филмова исте, насилне тематике.
Култура песама истих нота
Култура слика на истом платну.

С

матрам да се у овом свету данашњице, где се
воде многобројне полемике међу нацијама
и генерацијама свих доби, најмањи значај
полемисања управо добија реч култура. Реч битна за
човечанство, али се нажалост изгубила у простору и
времену.

KUTAK ZA KULTURU

Од онога што се некада сматрало културом остао
је само траг прашине и једно мало слово "к" скривено
под њим. Да ли ће имати нову шансу да поново израсте
у своју првобитну величину?
Надам се да хоће, али једино што у овом тренутку
могу рећи: "Време ће показати." Време је место у
којем човек може или да се уздигне или да изгуби
сам себе, али је и нада да ће нам ново сутра донети и
нешто лепше. Вођена том мишљу, нада да ће култура
бити оно што је некад била у мени и даље не јењава.
Као вечити романтик и сањалица у људима још увек
тражим само врлине иако сам свесна да је њих све мање
и мање. Нација као једна културна целина, осим што
тежи вредностима, тежи и томе да сви личимо једни
на друге. Облачимо се исто, исти су нам ставови, исто
нам теку дани, животи нам личе на туђе. Крадемо једни
од других моделе понашања који су нам наметнули
опет неки други и тако у круг. Пристојност, уљудност,
образ, част, поштење, веродостојност, доследни ставови
и још мноштво ствари ишчезавају.
Добро нам дошла нова културо!
Култура технолошке писмености!
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Збогом мирису пожутелих страница књига,
заборављених у некој библиотеци која већ одавно
нема посетиоце. Збогом стари начину комуникације,
старо "Ви", "Добар дан", "Можете ли, молим Вас? "
Ви нисте свесни, одајем част вашој борби,а ли нови,
некњижевни, интернет термини и језички сленгови
- побеђују вас.
У овом рату не гину људи, гине човечност. И
као што написах у једној песми: " Исијава смерност,
пресахла у њима..."
Сматрам да ће и од оне негдашње културе исијати
смерност, да ће књижевност, уметност и они добри,
стари модели понашања једног дана пресахнути и
остати једино благи уздах који ће се кад-кад отети из
наших недара као жиг који нас сећа шта је истинска,
културна лепота.
А бојим се да признам да ће само то и постати СЕЋАЊЕ.

Кажу :" луда глава срце не слуша". Да, срце
прича, ал' мало је оних који га чују.

Вир бесмисла увлачи све дубље, а мирна вода
живота на прстохват је.

Свет се завртео у свом ходу декаденције, па срце,
празно, ољуштено и сиромашно, човек одгурну у страну.

Када прође време, када батина живота пукне по
леђима, када шамари празнине оставе трагове на лицу,
када ударци живота модрице посеју по телу, сети се
човек да је време прошло.

Неке беле кошуље снова, посивеле су од џађи
чекања, неке избледеле фармерке још се надају наставку
путовања, а негде, паучином обавијена, шкриња
човековог трагања, чека прави кључ да је отворе.
Душа жедна, гладна, празна, чежњиво тежи да
опет оживи и напуни плућа кисеоником вере.
Касапи човек време, као шните :време за посао,
време за породоцу, па откине мало за безобличну забаву,
штрбне ту и тамо за грех маскиран ординарношћу и
цури време као песак у пешчаном часовнику.
Уштиркане мисли, испеглана спољашњост, имиџ
за похвалу, а у човеку туробна празнина, вапи као
на Мунковој слици 'Крик' и тражи смисао и сврху.
Утамничена постојања, клонирани изгледи и иста
пустиња у нутрини. Без оријентације тражи се неко
зелено поље, нека млада стабљика храста, пурпурна
светлост спасења.

Фото:Приватна Архива

Јелена Асенов

Пролази се поред цркви, пропусти се Литургија,
заборави се осенити крсним знаком, не усуди се рећи
: "Помаже Бог"!

Када време прође...
Не, време за веру, за покајање, време да Бога,
молитвом и тежњом, трагањем и подвигом призовемо у
живот, увек је право време. Литургија, Свето причешће,
мајка црква, светоотачко знање, ту су, спремни и када
време прође, јер Бог мери време другим тасом, и време
за проналазак пута не прође. Довољно је желети,
тежити, чезнути, посртати, клечати, устајати, падати,
котрљати се низ падину, али не одустати. Само Црква
има пут који кроз истину води у живот вечни у живот
са смислом и сврхом, живот са љубављу и радошћу.
Сваки другачији пут, па чак и онај који стреми, тежи
и вапи ка Богу, ако је мимо Цркве нема снагу, светлост
и стазу да човека одведе на прави, спасоносни пут, јер
само се тако усавршава свако наше добро стремљење
и дело, сваки труд, само тако душа налази дом.
Радост је само где се оре речи:
"Ја сам пут и истина и живот“(Јн. 14,6)
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Твоја је кап крви у братовој вени!
Сви су наши преци Србљи неумрли!
Исте су нам муке, исти су нам гени!
Снагом свога срца, дахом душе своје,

СКЛОНИШТЕ ЗА ЉУБАВ
Академик Марија Јакшић

СЛОГА

Немања Зивлак

Љуби брата свога, други пречи није!
Све звјездице с неба у шаци се роје

У МАГЛИ

Лабуд Н. Лончар

Није наше Сунце јуче потамнило,

И јединства Сунце нека нас огрије.

Нит' су наше зоре омркнуле давно;

Да никада више сјеме зло не падне

Васкрсли смо умрли за Косово мило

Међу моју браћу, Србе моје миле!

Кључи наше крви дјело чине славно.

Слоге и јединства нека Господ дадне

Јабука је наша златом опточена

И благочестиве све небеске силе.

Сваки пут се свога пута држи,

У врху врхунца тела ритам губе.

У њедрима живе светосавске душе,

А ти, мила моја, круно Немањића

Никако их једном похватати

Од омаме пољупци заспаше на уснама.

К'о воштана свијећа горе приложена

Сини зорно изнад милог Српства мога;

У оквире слике поставити,

Да нам каже пута у беспућу тмуше.

Са три плава мора, славо српског бића:

Оивичит распусне путеве –

Ослушни још једном како прича море,

Због Немање, Саве и Господа Бога!

Опружени без стида,
Прсти чула рађају,
Нежно Небо додирујемо,
Без вида.
Сунце из зидова жеље нам услиши.
Речи китимо уздасима.

Огледала поруку Васиони шаљу:
"Две се душе љубе!“
Чежњиве сање у сусрет љубави хитају.
Склониште за љубав у БОГУ пронашли.

Док са валом својим помјера планине,

Туга задоцнила.

Оно што нам носи најсјајније зоре

Не може их стићи.

У магли се слике заглавиле,
Пут путују својим путевима,
Никако им пута намјестити
Пред собом их јасно поставити.

Ногом магли стати сред перчина!

Утјеха за сузе, мој брате Србине!

Никада.

KUTAK ZA KULTURU

Куда су се моје жеље разасуле Као сјајне звијезде на небеском своду Фото:Приватна Архива

На амбисе мрачне, робове уснуле?!

Немања Зивлак

Фото:Приватна Архива

Лабуд Н. Лончар

Ил' за слогу братску и свету слободу.

Фото:Приватна Архива

Своме стисни руку, братски га загрли!

Марија Јакшић
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ЧУДО

ЧУДО

ПРИЈАТЕЉИ ПОРТАЛА И ЧАСОПИСА ЧУДО
EPARHIJA BAЧKA

MANASTIR TUMANE

manastirtumane.org

MANASTIR SVETOG ARHANGELA GAVRILA
(PINOSAVA)

UDRUЖEWE KWIЖEVNIKA SRBIJE

uksrbije.org.rs

KULTURNI CENTAR NOVOG SADA

manastirtomic.com

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.

Атеље Традиција успешно постоји више од две деценије.
Стваралаштво је инспирисано традицијом црквеног живиописа,
препуног орнаментних мотива, које смо пренели на текстил у
свим производима: на одежде, прекривке...

eparhijabacka.info

manastirpinosava.home.blog

MANASTIR SVETOG APOSTOLA TOME- TOMIЋ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ МАНДИЈА И ОДЕЖДИ
ЗА СВЕШТЕНСТВО И МОНАШТВО

Атеље посебно води рачуна о квалитету израде и квалитету тканина, и радујемо се да су то
сада и наше главне одлике. Наши производи и рад су познати широм света: од Јапана до Новог
Зеланда и Аустралије, од Канаде до Русије, од Чилеа до Скандинавије...

kcns.org.rs

Атеље је специјализован за израду
производа за потребе монаштва
и свештенства, и свих црквених
утвари. Одувек се посебна пажња
поклањала свим сегментима
црквене уметности,
па између осталог и одеждама.

HRAM SVETOG APOSTOLA PAVLA

„Традиција“ је нешто што одолева
времену, а вредност не само да јој
се не умањује, већ опстаје и расте,
а квалитет и оригиналност дизајна
не могу проћи незапажено.

hramsvetogapostolapavla.com

Атеље„Традиција“је ту за вас.
Контакт

Cudo.rs
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Cudo

060/3024263
064/2024263
tradicija.szr@gmail.com

Фото: Screenshot Instagram

