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Недавно jе jедан амерички мислилац (ис-
правно) закључио да ономе ко има ком-
фор вера ниjе потребна. Много стариjа 

српска народна изрека каже да „без невоље нема 
богомоље“. У каквоj jе то вези са темом нашег 
интересовања, наиме, са односом стреса и мо-
тивациjе? Стрес у контексту школе, простора и 
времена, коjи су предвиђени за вођену социjали-
зациjу нових нараштаjа, управо ствара jедан лаж-
ни осећаj комфора коjи негативно утиче на мо-
тивациjу за поjедине (или чак за све!) активности 
младог човека.
 Стрес ниjе нов феномен. Он већ извесно 
време постоjи у животу људи, али се у савремено 
доба о њему говори отворениjе и са већим инте-
ресовањем, jер стрес постаjе део свих слоjева чо-
вековог живота. Више нико ниjе безбедан. Управо 
зато што погађа укупност човековог постоjања, 
стрес jе тешко дефинисати. Можемо рећи да jе 
то дуготраjни негативни утицаj на човека, коjи 
резултира разноврсним психофизичким пробле-
мима. Стрес сусрећемо у друштву као таквом, у 
самом његовом устроjству.
 Мотиве, с друге стране, можемо дефини-
сати као покретачке снаге човековог бића за до  с
тизање или одржавање некаквог стања. Начелно, 
стручњаци се слажу у jедном – да мотиве може-
мо поделити на урођене (биолошке) и стечене 
(социjалне). Такође, слажу се да мотиви треба 
да човеку, усмеравањем и покретањем његових 
активности, обезбеде „хомеостазу“, што jе тер-
мин позаjмљен из физиологиjе коjи означава ба-
ланс у организму човека. Међутим, разилажење 
у схватањима почиње код вредновања стечених 
мотива.
 Док су урођени мотиви (мотиви глади и 
жеђи, матерински мотив и др.) у извесном међу-
собном односу своjствени свим људима, социjал-
ни мотиви, коjи се не базираjу на биолошким, 
већ на психолошким потребама људи, показуjу 
се као разноврсниjи у начинима испољавања. 
Као наjважниjи и наjуниверзалниjи социjални 
мотиви наводе се грегарни мотив (тежња чове-
ка да буде прихваћен као члан заjеднице) и мо-
тив само по т вр ђивања (тежња личности да jоj се 
призна посебна вредност). Међутим, наука каква 
jе психологиjа, коjа jе етаблирана у доба просве-
титељства издваjањем из физиологиjе са jедне, 
и философиjе са друге стране, у свом развоjу као 
да ниjе приметила jош jедан мотив, што ће тек у 
прошлом веку, премда стидљиво и под различи-
тим називима, бити уведено у мозаик коjи наука 
слаже да би представила човека. Таj веома важан 
мотив jе мотив богопознања и богоопштења.
 Философи су одавно осветлили човекову 
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жудњу за вечношћу. Али, такође су увидели и чо-
векову немогућност да се сам вечног по стоjања 
дотакне. И док науке, као што jе медицина, у 
своjим токовима покушаваjу да уместо вечног 
живота човеку омогуће живот у недоглед, човеко-
ва жеђ за смислом, како jе то назвао Франкл, или 
вечним бићем, како то дефинишу други, остаjе на 
маргини интересовања главних токова науке.
 А мотив богопознања не само да jе ауто-
номан (што би физилогистички настроjени на-
учници свакако довели у питање), већ jе и дубо-
ко одређуjући из перспективе развоjа личности. 
Управо таj мотив, занемарен од наука какве су 

психологиjа и педагогиjа, оптерећен стресом, же-
лимо да испитамо у контексту школе као васпит-
нообразовне институциjе.
 Васпитна улога школе огледа се у великоj 
мери, рекли смо, у социjализациjи ученика, кон
с т ру исаноj по одређеним законитостима. Она, 
наиме, треба да доведе до позитивног социjалног 
развоjа личности ученика, да би он jедног дана 
био здрав интегративни елеменат друштва ком 
припада. Међутим, ауторитет школе као институ-
циjе коjа поставља стандарде и моделе понашања 
у блискоj прошлости jе у великоj мери компро-
митован. Када смо рекли да стрес продире у све 

сфере људског друштва, то jе значило да ни школа 
ниjе поштеђена. Кроз неповерење између учени-
ка и наставника дошло jе до урушавања раниjе 
прихваћеног система вредности, коjи jе и био – 
руку на срце – дискутабилан, и по своjоj етичкоj 
вредности, и према свом ставу према слободи 
човека као личности (посебно у доба догматског 
и индоктринираjућег комунизма). Пошто jе пре-
стала интеракциjа онога ко развоj личности води 
и онога ко jе кроз таj процес вођен, а школа као 
место сусрета истородне групе постала терен за 
социjализациjу и њено природно место, дошло 
се до тога да се млади социjализуjу само у окви-

ру и под утицаjем вршњачке групе, без нарочито 
вредних спољашњих утицаjа коjи би донели нове 
идеjе или нове погледе на ствари.
 То нас доводи до поjма комфора. При 
оваквом стању ствари, грегарни мотив и мотив 
самопотврђивања се преклапаjу и мешаjу. Нема 
другог циља за достизање, осим пуког припадања 
вршњачкоj групи, коjе jе младом човеку у извесноj 
мери унапред обезбеђено истим интересовањи-
ма са вршњацима са jедне, и истим обликом поjа-
ве стреса у њиховим животима са друге стране. 
Тако, млади човек своj идентитет црпи из препо
знавања са истомишљеницима – а не у конструк-
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тивном покрету (двигу) напред – и у томе jедино 
огледа своjу вредност као човека, будући да му jе 
та вредност од ауторитета оспорена. Истовре-
мено, развоj личности врши се само по угледу на 
(наjчешће) дискутабилне моделе понашања, коjи 
(наjчешће) даjу искривљену слику света и човека 
(криминогени, социопатски), а коjе млада група 
жељна поштовања некритички идололатризуjе.
 Група потиче из релативно сличног 
мишљења: животни проблеми опседаjу породицу 

и младе као њене чланове, и доводе до констан
тне тензиjе (тj. стреса), коjа резултира психозама, 
депресивним и анксиозним стањима. У односу на 
живот ван своjе групе млади човек остаjе непри-
лагођен. Међутим, криза идентитета личности 
код младих успешно се прикрива и компензуjе 
привидним комфором коjи изазива припадност 
групи са истим проблемским стањем и кон
струкциjом. Стање jе тако, инертно, и без наде на 

промену.
 Ту на животну сцену младог човека ступа 
хришћански катихизис. Имаjући у виду да jе од на-
станка Цркве jедна од њених карактерних служби 
била мисиjа jеванђелизациjе, обjављивања благе 
вести о спасењу човека и света, та и таква мисиjа 
верске наставе треба да дође до изражаjа упра-
во у тренутку кризе личности коjу намеће стрес 
и његов негативни утицаj на дисперзиjу мотива 
личности.
 Ипак, под опсеном припадања групи, 
млади човек нема или не осећа као присутну ону 
невољу из народне изреке, коjа jе окидач и по
кретач човека на боготражење. Према свом ста-
ву о свету коjи их окружуjе, млади се наjчешће 
односе индолентно. Промишљање о краjњим 
циљевима постоjања остаjе нереално и ван до-
машаjа потиснутог младог човека, изложеног 
стресу и неразумевању, када jе његова слобода, 
дакле његова личност, стављена под знак питања 
од ауторитета коjи су изгубили кредибилитет, 
jер управо своjим примером показуjу другачиjу 
реалност од прописане и захтеване. Језиком Вик-
тора Франкла, свет данашњице, посебно млади у 
друштвима какво jе наше, пати од губитка смисла, 
па се у борби против тог недостатка бори оним 
средствима и снагама коjе су им по природи наj-
доступниjе. Тако се у условима коjе разматрамо, 
видимо, као реакциjа на фрустрациjу jавља осећаj 
заjедништва и саосећања у губитку смисла. Да би 
се такав поредак ствари превазишао, циљна гру-
па мора да се, на првом месту, заинтересуjе за до-
стизање смисла и познање циља постоjања. Тре-
ба, дакле, указивати на неприjатност (пре него 
на неприродност) стања у ком се млади налазе, 
али им истовремено, као бенефит ванвременог 
хришћанског учења, нудити излаз из безизлаза 
кризе. Треба, дакле, направити отклон од свих 
наплављених слоjева живота коjи су постали 
норме и осветлити оно исконско семе што лежи у 
свакоj личности: жудњу за вечним животом кроз 
заjедничарење за Богом.
 Оваj мотив не би се могао сврстати ни 
у jедну групу мотива. Пре би се могло рећи да 
jе он одређивање човека као таквог. Не може се 
сматрати биолошким, jер он управо подразумева 
темељење личности на некоме ван наших соп
ствених биолошких идентификациjа. Не може 
се, такође, сматрати ни стеченим, jер он постоjи 
откад постоjи човек као личност, дакле као биће 
коjе постаjе пуно и остварено само у заjедници. 
Заjедница се квалитативно разликуjе од друш тва, 
jер она одређуjе човека као таквог и стариjи jе 
поjам од друштва, ком се приписуjе произвођење 
стечених мотива. Треба искористити снагу овог 

Виктор Франкл
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мотива, коjи, истина, ниjе тако очигледан као што 
су то понекад анимални мотиви нашег биоло
шког бића, скупа са дубином кризе са коjом се 
човек данашњег света, пре свега млади човек, су
среће и судара.
 Шта, дакле, као бенефит нуди хришћан
ска наука?
 На првом месту, своjу прилагодљивост 
сваком времену и простору, коjу црпи из чове-
кољубља вечнога Бога, па се може истинито и 
потпуно изразити и у савременим културним и 
менталним конвенциjама. У том смислу, она ус-
пева да пружи управо психолошку сигурност 
кроз константност њеног пастирског деловања. 
Она, даље, идентитет личности гради управо кроз 
призму припадања заjедници, и jедне поjединачне 
личности као дела друштва оних изабраних. Али, 
овде постоjи jедна динамичка компонента коjа 
подразумева управо покрет (подвиг) према самоj 
заjедници. Тако, не завршава се све на нивоу пси-
холошке утехе: кроз заjедницу Цркве, кроз литур-
гиjску заjедницу проjављуjе се Бог и остваруjе ду-
боку личну заjедницу са сабрањем на ком управо 
он невидљиво предстоjи, као „онаj коjи приноси и 
онаj коjи се приноси“, вечни Првосвештеник, „да 
свако ко веруjе у њега не пропадне, него да има 
живот вечни“.

 Само у том контексту обjављивања jедне 
реалности другачиjе од природних и друштвених 
нужности настаjе не само могућност него и и из-
весност превазилажења свеопштег деструктив-
ног утицаjа стреса на личност. Јер, у оваквоj пер-
спективи потиснути човек постаjе ослобођен ис-
тином, оптерећени растерећен живим искуством 
Спаситеља. Тада стрес, у наjгорем случаjу, остаjе 
нешто секундарно, нешто што као сваку животну 
бригу треба оставити – изван сабрања, далеко од 
проjаве славе Божиjе. Јасно, личност коjа на таj 
начин изграђуjе своj идентитет биће здравиjа и у 
конвенционалном смислу схватања поjма здраве 
личности.
 Буђење мотива за богопознањем и раз-
веjавање прашине коjу jе живот пун стреса на-
веjао на њега – то треба да буде основа начина 
приступа сваком човеку болесном од живота да-
нашњице. И то се не односи само на младе или 
само на неке. Јер Господ Исус Христос, спаситељ 
света, ниjе страдао за неке, него за све. И управо 
тиме ми, као они коjи су позвани на обjављивање 
и сведочење Христа, распетог и васкрслог, треба 
да се обраћамо свету коjи нас окружуjе – шта-
више, обавезни смо на то. Нарочито у данашње 
време, када jе све остало већ стављено под знак 
питања.

л о г о с2009/1

5СТРЕС



Дати дефинициjу стреса, с обзиром на толи-
ку шароликост поjаве, ниjе нимало лако. За 
дефинисање поjма „стрес“ и његову попу-

ларизациjу везуjе се име канадског лекара Хан-
са Селиjеа, коjи jе jош давне 1935. године, после 
спроведених експеримената, дефинисао стрес 
као неспецифичан одговор тела на било коjе оп-
терећење (физичко, психичко или социjално), 
при том подразумеваjући деjство фактора коjи jе 
изазвао одређену промену и одговор организма 
на насталу промену (утицаj и одговор, односно 
акциjу и реакциjу). И данас, након толико година, 
основи његовог налаза остаjу стамено чврсти, из 
простог разлога што изврсно даjу одговоре на на-
лазе потоњих истраживања.

	 Хомеостаза	и	поремећаjи	
	 хомеостазе

 У човековом организму строго jе контро-
лисана концентрациjа jона у ћелиjскоj и ванће-
лиjскоj течности, затим концентрациjа органских 
материjа, количина синтетисаних и разграђених 
хормона и многих других елемената (наравно, уз 
извесне физиолошке вариjациjе). Сталност уну
трашње средине или хомеостаза представља ди-
намичку равнотежу коjа jе успостављена као ре-
зултат укупних процеса у свим ћелиjама организ-
ма. Деjством разноврсних фактора, коjима се ре-
мети стање динамичке равнотеже, у организму се 
могу покренути процеси чиjи jе краjњи резултат 
адаптациjа или маладаптациjа. У процесу адапта-
циjе, коjи представља одговор организма на деj
ство разноврсних чинилаца, активациjом специ-
фичних и неспецифичних механизама, кроз низ 

реакциjа повратне спреге (негативне и позитив-
не), поново се успоставља равнотежно стање. На 
таj начин коригуjе се раниjе настали поремећаj у 
грађи или функциjи одређеног органа или систе-
ма, односно поново се успоставља хомеостаза. За 
разлику од адаптациjе, коjом се организам враћа 
у претходно стање, током маладаптациjе настаjу 
све већа оштећења (односно одступања од ра-
ниjих хомеостазних вредности), коjа кроз низ 
реакциjа повратне спреге могу изазвати настанак 
болести или смрти организма.

	 Стресори

 Фактори или догађаjи коjи индукуjу на-
станак стреса називаjу се стресорима или стре-
сорним факторима. Они се међусобно разликуjу 
по природи (физички, хемиjски, биолошки, пси-
холошки и социjални), према пореклу (ендогени 
или егзогени) и према утицаjу на организам (по-
зитивни или негативни). Позитивни стресори 
изазиваjу еустрес, коjи jе углавном под контро-
лом (као што jе стрес због путовања или неког 
срећног догађаjа), а негативни стресори изазиваjу 
дистрес, тj. стрес над коjим особа нема никакву 
контролу (као што jе развод, болест или смрт дра-
ге особе). Заjедничко деjство свих стресора (по-
зитивних и негативних) jе емоционална реакциjа 
(jош jе Селиjе рекао: „Наjjачи бол и наjстрастве-
ниjи пољубац могу изазвати идентичну стресну 
реакциjу“), коjа као индивидуални доживљаj стре-
са утиче на интензитет општих одбрамбених ре-
акциjа изазваних деjством стресора. Идентичан 
стресор код две различите особе неће изазвати 
исту реакциjу; штавише, код jедне особе у раз-
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личито време исти стресор може бити узрок две 
сасвим различите стресне реакциjе. Стресор jе и 
када нечега нема, и ако га има превише. Топло и 
хладно, бука и апсолутна тишина, прескакање об-
рока, недостатак сна, физичка активност су раз-
личити стресори, али са могућим идентичним 
последицама. Бити у Њуjорку и у Сахари може 
произвести идентичан интензитет социjалног 
стреса. Значаjан стрес за дете може бити чак и 
дечиjа игра у коjоj оно учествуjе. Ефекат деj ства 
стресора зависи од кара ктеристика стресора 
(природе, jачине и дужине његовог деjства) и од 
способности организма да се супротстави деj ству 
стресора, коjа jе одређена низом ендогених (као 
што су генетска предиспозициjа, опште здрав
ствено стање, пол, старосно доба и иску ство) и 
егзогених карактеристика (као што су начин ис-
хране, или лекови коjе особа користи у терапиjи 
одређених болести).

	 Општи	адаптациони	синдром

 Пошто разноврсни стресни чиниоци у 
организму изазиваjу исти скуп симптома (син
дром), Селиjе их jе означио називом „општи 
адаптациони синдром“, или скраћено ОАС. У 
току ОАСа разликуjу се три стадиjума: стадиjум 
аларма, стадиjум адаптациjе и стадиjум опоравка 
(или исцрпљивања).
 У фази аларма мобилишу се одбрамбене 
снаге организма, преко активациjе вегетатив-
ног нервног и ендокриног система (тj. осовине 
хипоталамус–хипофиза–надбубрежна жлезда). 
Реакциjа организма означава се изразом „fight or 
flight“, а представља избор између две могућности: 
супротстављања штетном агенсу и бек ства изван 
домашаjа његовог деjства. Стихови из народне 
песме: „бити кадар стићи и утећи и на страшном 
месту постоjати“ представљаjу диван опис фазе 

аларма. У овоj фази, из хипоталамуса (део цен
тралног нервног система коjи са околним струк-
турама, између осталог, контролише емоционал-
но понашање и нагоне – мотивациjама усмерену 
активност) лучи се ослобађаjући хормон (CFR) 
коjи подстиче ослобађање адренокортикотроп-
ног хормона хипофизе (ACTH), а ACTH повећа-
ва синтезу и ослобађање хормона из коре надбу
брежне жлезде (кортикостероиди). Истовреме-
но, активира се симпатикусни нервни систем и 
поjачава секрециjа адреналина и нора дреналина 
(катехоламини) из сржи надбубрежне жлезде. 
Излучени катехоламини изазиваjу читав низ про-
мена коjе карактеришу фазу аларма ОАС. Под 
њиховим деjством настаjе дилатациjа (ширење) 
крвних судова у срцу и скелетним мишићима и 
вазоконстрикциjа (сужење) у висцералним орга-
нима, бубрезима и кожи, затим убрзање срчаног 
рада (тахикардиjа), повећање снаге срчаних кон-
тракциjа, и пораст крвног притиска (хипертен-
зиjа). Циљ ових промена jе да се мишићи и орга-
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низам спреме за предстоjеће поjачане напоре (ко-
личина крви у мишићима се у неким случаjевима 
може повећати чак двадесет пута). Повећање ми-
шићног тонуса манифестуjе се болом у мишићи-
ма, коjи се некад задржава и после престанка 
деjства стресора (као главобоља, укоченост вра-
та или бол у леђима). Фаза аларма обично траjе 
од неколико минута до двадесет четири часа, и 
може се поделити на фазу шока и фазу антишо-
ка (или протившока). Фаза шока jе краткотраjна 
фаза коjа се jавља зато што jош нису мобилиса-
не све одбрамбене снаге организма неопходне 
да се супротставе промени коjа jе настала услед 
деjства стресо ра. 
Карактерише  се 
сма њеном концен-
трациjом натриjу-
ма и хлора, сниже-
ним крв ним при
тиском, смањеном 
концентрациjом 
глукозе у крви (хи-
погликемиjа) и по-
вишеном телес ном 
температуром. У 
фа  зи протившока 
активираjу се од-
брамбени меха-
низми (регулисани 
нервним и ендо
криним си стемом) 
и jавља се карак-
теристичан триjас 
симптома: смање-
на концентрациjа 
глу козе у крви, 
убрзан срчани рад 
(тахикардиjа) и 
про лазни пораст 
крвног притиска.
 У другоj 
фа зи ОАС, фази 
адаптациjе (или от-
порности), изоста 
jе већи део поjава 
ко jе су регистроване током аларма. Постоjећим 
механизмима организам се jош пре деловања 
стресора (условни рефлекси, навике и сл.) при-
према за предстоjећу ситуациjу. Уласком у адап-
тациjу организам се ниjе ослободио деловања 
стресора, него jе своj одговор томе максимално 
прилагодио. Имунолошки систем jе мање бур-
ном реакциjом постао ефикасниjи. У овоj фази, 
под деjством ACTH (ослобођеног из хипофизе), 
у надбубрежноj жлезди се повећава и лучење гли-

кокортикоида (наjважниjи предста вник jе корти-
зол). Гликокортикоиди ослобођени у стресу не 
могу инхибирати лучење ACTH. Они превасход-
но утичу на метаболизам органских материjа: из 
неугљенохидратних извора (беланчевина и мас-
ти) у процесу гликонеогенезе синтетише се глу-
коза, услед чега се повећава концентрациjа глу-
козе у крви (настаjе хипергликемиjа). Због ката-
боличких ефеката (ефекти разградње) кортизола 
на метаболизам масти и беланчевина у броjним 
ткивима, као и смањеног деjства анаболичких 
хормона (тестостерон, хормон раста, IGF1 хор-
мон...), друга фаза ОАС назива се jош и катабо-

личком фазом. Ос-
лобођени продукти 
метаболизма бе-
ланчевина (у не-
ким случаjевима) 
могу да доведу до 
интоксикациjе цен-
тралног нервног 
система. У овоj 
фази изражена су и 
друга деjства осло-
бођених гликокор-
тикоида. Повећа-
на концентрациjа 
гли ко кортикоида 
ути че на ток за-
паљенског процеса 
(има изражено ан-
тиинфламаторно и 
имуносупресивно 
деjство). У крви се, 
истовремено, де-
тектуjе и повећан 
броj еритроцита 
(црвених крвних 
зрнаца). Деjством 
кортизола, такође, 
долази до атрофиjе 
тимуса (примарни 
лимфоидни орган 
у ком сазреваjу 
ћелиjе битне за 

 имунолошки одго вор организма, тзв. лим фо цити 
T) и слаб љења специфич не заштите организма. 
Фаза адаптациjе ОАС може да буде различитог 
траjања, од четрдесет осам сати до више од месец 
дана.
 Трећи стадиjум ОАС може бити стадиjум 
оздрављења (опоравка) или стадиjум исцрпљи-
вања. Стадиjум оздрављења може настати спонта-
но, преласком фазе адаптациjе у фазу оздрављења 
(ако се организам сам избори са променама на

Стрес	jе	jедан	од	главних	
узрока	настанка	кардиоваскулар-

них	обољења,	од	коjих	умире	
55–60%	становништва	данашње	
Србиjе	(по	проценту	оболелих	

заузимамо	друго	место	у	Европи,	
одмах	иза	Русиjе).
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с талим услед деjства стресора), или настаjе као 
резултат успешног лечења општег адаптационог 
синдрома, посебно ОАС коjи се развиjа после 
тешких повреда. Стадиjум оздрављења (или, како 
се jош назива, анаболичка фаза ОАС) карактери-
ше се повећаним лучењем анаболичких хор мона 
надбубрежних жлезда (хормона коjи имаjу слич-
но деjство као мушки полни хормон тестостерон) 
и смањењем синтезе гликокортикоида. У току 
ове фазе ОАС, повећава се синтеза беланчевина 
(протеина) и нормализуjе концентрациjа елек
тролита у серуму. Фаза адаптациjе ОАС (у неким 
случаjевима), услед немогућности организма да 
превазиђе промене изазване деjством стресора, 
прелази у фазу исцрпљивања. Ову терминалну 
фазу ОАС карактерише инсуфициjенциjа (сла-
бост) кардиоваскуларног система и бубрежна ин-
суфициjенциjа, као и ослабљен имунски одговор 
(праћен смањеном отпорношћу организма).
 Одговор организма на деjство стресора, 
тj. физиолошки одговор на стрес, подразумева ак-
тивациjу мишићноскелетног, нервног, ендокри
ног и имунског система. У оквиру ОАС мења се 
секрециjа броjних хормона. Лучење неких хор-
мона (адреналина, норадреналина и кортизола) 
се повећава и при деjству минималних стресора, 
док се лучење других (хормон раста, пролактин, 
тиреоидни хормон, репродуктивни хормони и 
антидиуретички хормон – ADH) мења – повећа-
ва или смањуjе – тек при деjству снажниjих стре-
сора. Углавном се повећава секрециjа хормонā 
чиjим се деjством поjачаваjу одбрамбене способ-
ности организма, а смањуjе секрециjа хормона 
коjи повећаваjу потрошњу енергиjе (ради очу-
вања енергиjе коjа jе неопходна за функциони-
сање организма).

	 Улога	стреса	у	патогенези	
	 болести

 Ако се имаjу у виду комплексне интера
кциjе нервног, ендокриног и имунског система, 
коjе се могу покренути под деjством разно врсних 
стресора, изузетно jе тешко утврдити тачне меха-
низме коjима стрес доприноси настанку болес-
ти. Код неких особа стрес може бити повезан са 
настанком поjединих поремећаjа, док код других 
особа настаjу сасвим други поремећаjи. На коjи 
начин ће се манифестовати поремећаj код од-
ређене особе зависи и од генетске осетљивости 
на деjство стресора, тако да постоjи тенденциjа 
породичног jављања болести у оквиру истог 
система органа. Сматра се да хронични стрес 
има одређену улогу у патогенези неких болести 
кардиоваскуларног система, као што су хипер-
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тензиjа, коронарне болести, поремећаjи срчаног 
ритма, артеросклерозе, инфаркт миокарда (срча-
ног мишића), и многе друге. Такође утиче на гас-
троинтестинални систем (диjареjа, повраћање, 
пептички улкус, синдром иритабилног црева), 
на патогенезу болести преосетљивости (посеб-
но бронхиjалне астме) и аутоимунских болести 
(системских болести везивног ткива). И у другим 
органским системима одређени поремећаjи могу 
бити повезани са деjством стресорних фактора: 
у урогениталном систему (промене у диурези, 
фригидности и импотенциjи), централном не р
в       н ом систему (депресиjа, поремећаjи спавања и 
прекомерно узимање хране), као и у ендокрином 
систему (шећерна болест, смањена или поjачана 
секрециjа одређених хормона). Исто тако игра 
улогу и у настаjању малигних тумора. Стрес та-
кође може утицати и на хронично сузбиjање 
имунитета, поjаву перути, акни, брадавица, псо-
риjазу, гомилање масних наслага, смањење ми-
шићне масе, смањење густине минерала костиjу, 
смањење плодности, раниjе улажење у менопа
узу, заборавност, слабу концентрациjу...

	 Епилог

 Свакако jе наjважниjе знати да се стрес 
не може избећи. Некако jе уврежено мишљење да 
основна стратегиjа човека у борби против стре-
сора треба да се базира на његовом избегавању, 
што jе потпуно погрешно. Избегавати стрес jе 
можда и могуће, али само на одређено, и то краће 
време. Након тога би и безазлени стресор могао 
имати разараjуће деjство, управо због тога што се 
током стресних реакциjа подиже и општа спо-
собност одбрамбене реакциjе. Нема живота под 
стакленим звоном, па се са могућим стресом тре-
ба суочити и борити. Наравно, при томе треба 
контро лисати или дозирати деловање стресора, 

jер се тиме оквирно контролише и целокупна 
стресна реакциjа.

	 Занимљивости

 – Према истраживањима америчких на-
учника, листа наjjачих стресора изгледа отприли-
ке овако: смрт детета, смрт брачног друга, смрт 
родитеља, отказ, смрт блиских рођака, развод, 
константне свађе у породици, трудноћа, поди-
зање кредита, недостатак мотивациjе на послу...
 – Стрес на послу дупло убрзава старење, а 
жене су подложниjе стресу него мушкарци.
 – Наjстресниjа занимања су: председник 
државе, адвокат, политичар, лекар, новинар, те-
лохранитељ, пилот... Занимања са наjмање стре са 
су: баштован, тонац, шумар...
 – Стрес jе jедан од главних узрока настан-
ка кардиоваскуларних обољења, од коjих умире 
55–60% становништва данашње Србиjе (по про-
центу оболелих заузимамо друго место у Европи, 
одмах иза Русиjе).
 – Такође може узроковати малигна обо
љења, коjа убиjаjу 25% становника наше земље.
 – Сваки пети становник Србиjе пати од 
преосетљивости и промена у раду дигестивног 
тракта (киселина, чир, надутост, нервозна црева, 
иритабилни колон...), а кривац jе често стрес.
 – Стрес веома утиче и на настаjање диjа-
бетеса. У свету jе регистровано 250 милиона 
особа оболелих од диjабетеса, од чега годишње 
умре 3,5 милиона. Диjабетес ће до 2020. године, 
са више од 333 милиона оболелих, постати наjра
спрострањениjа болест на свету!
 – Штетан утицаj хроничног стреса могуће 
jе смањити правилним размишљањем, умереном 
физичком активношћу, довољном количином сна 
и правилном исхраном.
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Захваљуjући савесним лекарима друге по-
ловине 20. века, коjи су, лечећи рањене 
ратне ветеране током Другог светског 

рата, приметили да слушање музике утиче на 
побољшање емотивног и физичког здравља 
њихових пациjената, музика jе заузела своjу од-
говараjућу позициjу у области терапеутике. Ис-
цељуjућа своjства музике, коjа се примењуjу од 
пре пола века, повезана су са холистичким при-
ступом човековом лечењу. У овом временском 
периоду медицинска истраживања су показала 
да jе делокруг музикотерапиjе изузетно широк, 
и да се креће од ублажавања хроничних болова 
у леђима и зглобовима, преко лечења психич-
ких поремећаjа у веома широком диjапазону 
(стрес, депресиjа, фобиjе, опсесивнокомпул-
зивни поремећаjи, конверзивни и диссоциjа-
тивни поремећаjи), све до рехабилитациjе обо-
лелих од церебралне парализе и аутизма. Када 
овом списку додамо и занимљиве наслове чла-
нака, као што jе, на пример: Кубански неуропси-
хиjатри у терапиjи траума користе музику уместо 
инjекциjа, игру уместо шокова, као и истражи-
вања канад ских научника коjа су показала да 
деца коjа стичу музичко образовање имаjу боље 
памћење и способност учења, можемо заузети, 
с jедне стране, став без расуђивања, пун пове-
рења или пун сумњичавости, а с друге стране 
можемо и критички, тj. на jедан расуђуjући на-
чин, посма трати оваj феномен музике као лека.
 Наиме, човеку обремењеном бригама 
свакодневице, коjа намеће терет решавања 
проблема сада и одмах, отуђење од ближњих, а 
самим тим и од Бога, намеће се као „природно“ 
стање у ком таj исти човек из дана у дан поку-
шава, неутешно и нерешиво, да нађе излаз. Ово 
стање данашњег човека нам jе познато као ве-
ома распрострањена поjава депресиjе, стре-
са и агониjе. У овом зачараном кругу, у ком jе 
заробљен живот, човек свакако покушава да 
пронађе решење. У тоj потрази се изналазе и 
намећу разни производи коjи „гарантуjу“(!) из-
лечење у рекорд ном року, било путем исхране, 
одређеног начина живота, хемиjских лекова, и, 
наравно, све доступно бива коришћено као мо-
гуће средство излечења, па по том принципу и 
музика заузима своjе место. Међутим, ни jедно 
од поброjаног, па ни музика, не може да испуни 
човекову празнину, коjу jош више продубљуjе 
разараjући стрес. Али, све наведено, па и музи-
ка, може да послужи као средство у човековом 
покушаjу да достигне своj циљ, тj. назначење 
коjим се превазилази и укида стрес. Музика 
у овом контексту jесте оно што нам jе дато од 
Бога и што нам jе свакако на корист, уколико 
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се њом служимо на исправан начин. „А коjи jе то 
исправан начин?“, запитаће се читалац. Јер, сваки 
човек слуша неку врсту музике, и то jе jедно не
прегледно мноштво праваца, стилова, епоха. Шта 
jе од тог мноштва музике она права, исцељуjућа, 
коjа нас ослобађа стреса, на пример? Многи ће 
рећи да jе ово питање у вези са укусима коjи не 

трпе никакву врсту расправе, jер у том случаjу 
свако ће са своjе тачке гледишта бити у праву. 
Рекли бисмо на ово, да jе сваки вапаj упућен ка 
Богу, свакако, и аутентичан музички израз, коjи 
jе и исцељуjућ. Као пример per excellence у овом 
смислу jесте цар Давид и његови псалми, у коjима 
jе основна сврха музике – молитва, вапаj из поно-
ра човековог пада испуњеног агониjом и стресом 
ка Богу.
 У музикотерапиjи позитивне резултате у 
ублажавању стреса дало jе слушање музике при-
роде, као што су звук таласа, цвркут птица или 
шум дрвећа. Ова музика природе, свакако, jош 
више помера границе музике, и ослобађа нас 
предрасуде да музика коjа jе по нашем укусу не 
мора да буде и jедина права и исцељуjућа музика. 
Такође, такозвана музика за релаксациjу и меди-
тациjу, коjу сврставаjу у музику коjа опушта, при-
ликом тестова дала jе исти ефекат као heavy metal 
или hard rock музика. Интересантно jе да стара 
келтска, као и музика староседелаца Америке 
(Индиjанаца), гласне удараљке и флаута, делуjу 
изузетно умируjуће. Оно што се дâ закључити из 
истраживања научника jесте да музика коjа по-
зитивно и ваљано делуjе на човека бива примана 
путем можданих таласа, и у мозгу преношена на 
дисање и откуцаjе срца. Тако целовит човек, ум и 

Шта jе од тог 
мноштва музике 
она права, 
исцељуjућа, 
коjа нас ослобађа 
стреса, на пример?
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срце, бива ношен и преобликован музиком коjу слуша. Стога, ако jе наше понашање на неки начин сли-
ка наших мисли, тог унутарњег човека, онда jе и музика коjу слушамо, на известан начин, слика наше 
личности.
 Али шта jе то што музику чини тако моћном? Сви ми имамо искуство тога како jедно исто вре-
ме и простор биваjу преобликовани и мењани у зависности од тога коjа музика испуњава то време и 
простор. Још боље, она обликуjе време и простор. На оваj начин, музика утиче на човека, jер у односу 
на карактер музике човек мења и своjе расположење. Још док jе беба у маjчиноj утроби, она непрестано 
слуша савршено складну музику – откуцаjе маjчиног срца. Ти ритмички и динамички уjедначени звуци 
(откуцаjи) пружаjу склад и сигурност, те насушне потребе сваког човека. Тако барем сматраjу експер-
ти у области музикотерапиjе. Занимљиво jе да jе за велики део опуса Ј. С. Баха, његових 
прелудиjума, фуга, делова разних свита, наjприкладниjи темпо, темпо у ком 
композициjе наj аутентичниjе прозвуче, управо уjедначени 
темпо откуцаjа срца у мирном стању човека. То уjедна-
чено животно пулсирање уткано jе у Бахову музику. А то 
пулсирање, тj. ритам, основа jе музике, оно што даjе печат 
сваком музичком делу, а да ми то и не примећуjемо.
 Свети Јован Лествичник говори о jедноj врсти 
практичне функциjе поjања (музике), те каже: „Када jе 
умерено, поjање понекад одлично умируjе срџбу. А поне-
кад, када jе неумерено и неправовремено, погодуjе слас-
тољубљу“. Савремени човек би речи Јована Лествичника 
углавном схватио у смислу конзумирања музике, као што 
и налаже данашњи тренд маса. Међутим, посреди jе, чини 
нам се, jедан непосредниjи и стваралачкиjи приступ коjи 
свети Јован има у односу на музику. И научна истражи-
вања вршена у Енглескоj, коjа имаjу холистички приступ 
човеку, потврђуjу опитом опробане речи чувеног нам по 
подвизима оца Цркве. Наиме, та истраживања су потвр-
дила да самостално извођење музике (било на инструмен-
ту, било певањем) веома позитивно утиче на човека. Ипак, 
са становишта коjе човека види као аутентичног само из 
угла еклисиjалне ипостаси, ова самосталност тиче се раз-
воjа и остварења човека као индивидуе, коjи своj врхунац 
и границу достиже у поjединачном човеку истргнутом из 
контекста заjеднице. С друге стране, из угла пастирске 
теологиjе, индивидуациjа, схваћена у позитивном сми
слу, тj. она индивидуациjа коjа нам предаjе човека са ос-
новним предусловима за развоj и даље остварење у 
заjедници, тj. његово остварење као еклисиjалне 
ипостаси, jесте итекако потребна. Стога сматра-
мо да jе и музика коjа помаже овом развоjу човека 
добродошла и у Цркви. У овом контексту, само-
стално стварање музике, ком jе медицина дала 
афирмативни карактер, бива преобликовано и 
узведено до свог наjвишег назначења Христовим 
оваплоћењем и васкрсењем. Хришћани коjи се 
по Христовом васкрсењу састаjу на „jедно место“ 
заjеднички поjући благодаре Богу Оцу у име Гос-
пода Исуса Христа. Та заjедница jе ништа друго 
до тело Христово коjе укида сваки индивидуали-
зам пале природе, па и индивидуализам музике. 
А када се укине оваj индивидуализам музике, њу 
видимо као jедног од наjнепосредниjих посред-
ника ка Ономе у коме свако налази избављење од 
патње и тескобе.
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Хришћанство ниjе култ страдања. Акценат на Христовим страдањима и 
наша идентификациjа са истим може понекад да одведе у погрешном 

смеру и у религиjску патологиjу. Основа онога у шта веруjемо и чему се 
надамо – како пише свети апостол Павле – jесте васкрсење. Васкрсење 

заиста отвара другачиjу перспективу и даjе идентитет хришћанину. 
Међутим, опет се враћамо на исто – употребићемо већ познату изреку: 

без крста нема васкрсења.



Човек jе предмет патње. Наша заjедничка ре-
алност нужно jе обележена патњама. Јасно 
нам jе да су оне неминовност. Ако jе тако, 

и ако jе наше искуство обоjено страдањем, онда 
самим тим и стрес постаjе jедна од неминов
ности људске егзистенциjе. То потврђуjе савре-
мена медицинска наука, као и наше свакодневно 
искус тво. И поред тога што човек жели да мар-
гинализуjе значаj овог краjње неприjатног сег-
мента стварности, он оставља дубок траг на телу 
живота, а у одређеним ситуациjама чак потпуно 
детерминише (нечиjи) живот и (нечиjу) перцеп-
циjу ствари. Како живети са овим сазнањем, како 
носити жиг стреса дубоко урезан у себи, а исто
времено удисати живот пуним плућима?! Тешко 
jе бити homo patiens, а истовремено утолити жеђ 
за осмишљавањем свега онога што нас се дотакло.
 Хришћанство (као свеобухватна козмоте-
ориjа) jе од самих почетака било суочено са овом 
п р о б л е м а т и к о м . 
Ако узмемо у обзир 
прехри шћанску ис-
ториjу Цркве (ипос-
тазирану у тзв. ста-
розаветноj Цркви, 
односно оличену у 
историjи Израила), 
хришћанска перс-
пектива jе већ имала 
одређене полазне тачке за размишљање на поме-
нуту тему. Хеленски интелектуални свет, са коjим 
jе Црква на почетку развоjа своjе мисли ступила 
у диjалог, такође jе као неизбежну проблематику 
поставио страдање. Хеленски философи су на-
стоjали да покажу логичку неутемељеност и не-
конзистентност хришћанства и, ако можемо тако 
да се изразимо, супериорност тада постоjећих 
(хеленских) философских дискурса у односу на 
њега. Једно од поља на коjима се одигравао таj 
велики историjски диjалог (или, боље, расправа) 
jе управо поље у коjе улази и питање о страдању. 
Сотириолошка „усмереност“, своjствена одређе-
ним правцима хеленске мисли коjи су задобиjа-
ли религиjску димензиjу, знатно jе компликовала 
ствар за свежу хришћанску мисао, коjа jе тек тре-
бало да логосно артикулише своjу визуру.
 Библиjски текстови, текстуални корпус 
Старог и Новог завета, дали су хришћанским мис-
лиоцима фундаментални материjал за теолошко 
промишљање људског искуства постоjања. Стари 
завет нам пружа две личности коjе ће заувек оста-
ти парадигма људског трпљења: Јов и цар Давид. 
Када се пажљиво задржимо на текстовима коjи 
приказуjу искуства поменутих великих људи, 
примећуjемо да су њихове реакциjе на страдања 

потпуно људске. Њихове „реплике“ упућене Богу 
су управо оне коjе произносе наша уста у трену-
цима невоље, када нам се чини да jе наше искус-
тво потпуно „недељиво“ са другима, непробоjно 
за њихове неузнемирене духове, када, ограни-
чени собом и своjом конкретном (тренутном) 
ситуациjом, не можемо да се дистанцирамо од 
себе самих и посматрамо своjе стање са стране, 
са позициjе другог. Тада се чини да све престаjе, 
да се ту завршава све оно чему смо се надали и 
стремили... Таj тренутак у нашем субjективном 
доживљаjу траjе читаву вечност... Неко нам, сада, 
може приговорити: „Буди и ти као Јов или Давид, 
па онда говори тако!“ Заиста, таj приговор има 
смисла. Међутим, то ниjе оно што нас интересуjе. 
Нас тангира истинитост и релевантност њихових 
„реплика“ у односу на нас. Јер, ми смо ограничени 
на своjу властиту егзистенциjу: наш емпириjски 
простор jе ограничен нашим сопством. У стра-

дању се манифестуjе 
сва наша ограниче-
ност, раздаљина и 
одељеност од дру-
гих. Због тога, сми-
сао тада може имати 
само нешто блиско 
нашоj властитости.
 Библиjска нара-
циjа о страдању до-

стиже своj climax у текстовима Новог завета коjи 
описуjу Христова страдања. У култури на чиjе jе 
обликовање хришћанство вршило велики утицаj 
ови текстови су били инспирациjа ингениозним 
ствараоцима. Поменимо Баха и његове Пасиjе (са 
незаборавном Erbarme Dich из Пасиjе по Матеjу). 
Специфичност и особеност ових библиjских 
тексто ва састоjи се у томе што они представљаjу 
извештаj о страдањима Бога коjи jе постао човек. 
У њима jе описана реалност Христове људске 
природе. На ова места су се веома често позивали 
свети оци, у периоду великих христолошких кон-
троверзи, да би дали библиjску потврду ствар-
ности људске природе оваплоћеног Бога. Тако, 
на пример, у Јеванђељу по Матеjу имамо jедну од 
наjважниjих епизода Христове икономиjе. У 26. 
глави налази се опис догађаjа Христове молитве 
у Гетсиманиjи. У очекивању крста и смрти, Хрис-
тос говори да jе његова душа жалосна до смрти, 
очекуjе „подршку“ своjих ученика, моли се да га 
мимоиђе будућа чаша патње (Мт 26 36–44). Свети 
Максим Исповедник jе у овоме видео факт афир-
мациjе његове идентичности са нама (људс кости). 
Он испољава расположење своjствено сваком од 
нас. Показуjе исти „рефлекс“ избегавања стра-
дања и патње, коjи jе jедан од наших наjприрод-

Библиjска нарациjа о страдању 
достиже своj climax 

у текстовима Новог завета коjи 
описуjу Христова страдања.
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ниjих „рефлекса“. Али, jеванђелисти коjи говоре о 
овом догађаjу не завршаваjу своjу приповест овде. 
Он хоће („ако jе могуће“) да избегне страдања, но 
прихвата Очеву вољу. У васкрсењу кулминира 
његов домостроj и по себи бесмислена страдања 
добиjаjу другу димензиjу. Васкрсење, можда, не 
смањуjе тегобност пута, али, догодивши се, доно-
си нову реалност необремењену смрћу и њеним 
дериватима.
 Будимо ис-
крени: веома често 
немамо представу 
шта тачно значе ње-
гова страдања. Наше 
свакодневне прео-
купациjе постављаjу 
нас у потпуно дру-
гачиjу перспективу: ми немамо jасну представу 
шта његов крст тачно значи. И, ако нећемо да 
будемо патетични, наjбоље jе и да се не трудимо 
да „откриjемо“ то значење. Али, jедна ствар нам 
jе jасна: он ниjе хероj из хеленских митова. Он 
нема смисао као jедна изванредна супериндиви-
дуа. Он у потпуности партиципира у људском и 
космичком постоjању, не као jедан међу многи-
ма, него као Један коjи постаjе многи. Мислим да 
ниjе неумесна следећа референца на попкулту-
ру. Наиме, постоjи песма у коjоj се пева: „What 
if God was one of us?“ Човек 
тражи Бога у људском лику. 
Али, он jе био овде. Само га 
jе, претпостављам, тешко 
приметити. Он прима наше 
бивствовање, а нама даjе своj 
начин постоjања коjи транс-
цендира историjско искус
тво, мада ниjе потпуно са
кривен од нас.
 Неки мисле да jе 
наше доба нарочито плод-
но тле за феномен стреса. 
У прилог томе наводе ог-
ромну динамику и прити-
сак, своjстве не савременом 
друштвеном животу. Без 
намере да негирам оправда-
ност овог става, ипак мис-
лим да jе његова истинитост 
релативног карактера. Пос-
тавимо ствари овако: сети-
мо се средњовековног периода, када су страх од 
власти и ратова, куга, као и услови за живот, нама 
данас незамисливи, били људскa свакодневица; 
или, пак, бурног периода револуционарног 18. и 
19. века европске историjе и константног страха 

од освете (добра визуелна илустрациjа у филму 
Гоjине утваре Милоша Формана). Може ли неко 
негирати деструктивни утицаj таквих друштве-
них услова на целокупну психосоматску реал-
ност људског бића? Дакле, страдања (патологиjа) 
су присутна у било ком раздобљу. Следствено 
томе, присутни су и разлози за стрес. Једино смо, 
можда, ми данас крхкиjи и ломљивиjи.

 Хришћанство ниjе 
култ страдања. Ак-
ценат на Христовим 
страдањима и наша 
идентификациjа са 
истим може поне-
кад да одведе у пог-
решном смеру и у 
религиjску патоло-

гиjу. Основа онога у шта веруjемо и чему се нада-
мо – како пише свети апостол Павле – jесте вас-
крсење. Васкрсење заиста отвара другачиjу перс-
пективу и даjе идентитет хришћанину. Међутим, 
опет се враћамо на исто – употребићемо већ 
познату изреку: без крста нема васкрсења. Стра-
дања су неминовност. Ипак, то сазнање не мења 
чињеницу њихове неприjатности и нашу жељу да 
их избегнемо. У ситуациjи стресног или траумат
ског искуства, када jе угрожена наша психосомат-
ска целина, нису страдања оно што нас полако из-

влачи из амбиса (полу)очаjа 
и резигнациjе, већ jе то вера 
у васкрсење. Нама су тада од-
боjне људске речи и узалудне 
утехе коjе обећаваjу радост 
и живот, али су беспомоћне. 
У дому васкрсења задобиjаjу 
смисао и живот речи људи 
коjи нам мисле добро.
 Коначно, хришћани немаjу 
еликсир (свеукупне) мудрос-
ти нити рецепт за прави жи-
вот – живот без стреса. Ако 
не из неког другог разлога, 
онда зато што нас живот тако 
често изненади. Он jе шири 
од наших планова и конце-
пата. Но, хришћани имаjу 
добре смернице. Генерациjе 
и генерациjе људи попут нас 
ходиле су путем коjим ми 
сада идемо. Део њих се кре-

тао на рубу егзистенциjе. Њихова искуства су 
нам остављена у ризницу предања. Нисмо сами, 
иако сами морамо проћи своj пут тегобности, али 
и радости. Нико нам неће „одузети“ наше тегобе, 
као ни наше радости.

Специфичност и особеност ових библиjских 
текстова састоjи се у томе што они 

представљаjу извештаj о страдањима Бога 
коjи jе постао човек. У њима jе описана 

реалност Христове људске природе. 
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„Многе невоље могу се умањити схвaтањем њи-
хове безначаjности“.
(Бертранд Расел)

 „Само да стекнем услов за наредну годи-
ну... Испитни рок ,октобар 2‘... Поскупела маркица 
за превоз... Колико jош дана до стипендиjе?.. Пос-
купео интернат... Још само три дана до испита... 
Само да добиjем 10 / Само да добиjем 6... Како да 
саопштим моjима да сам пао?.. Колико бодова ће 
бити потребно за услов?..“
 Сви ови проблеми су добро познати сва-
ком студенту, у већоj или мањоj мери. Исто тако 
jе ова комбинациjа поjмова позната родитељима, 
само са другог аспекта („Само нека дâ услов... Јоj, 
ближи му се последњи, октобарски рок, а он... 
Скочила цена горива... Одакле да га школуjем ако 
му не одобре стипендиjу?.. Мора добити 10! Па 
неће ваљда да обори просек? / Добиj, сине, барем 
6... Пао си?! Како ћеш уписати годину?..“) Овакве 
и сличне ситуациjе су свакодневица наших жи-
вота, и често осећамо велики притисак, коjи за 
последицу има „стрес“, односно „потресеност“, 
„узнемиреност“, као реакциjу на негативно искус-
тво. Ова „узнемиреност“ уопште ниjе емотивног 
карактера, већ онтолошког, психофизичког и ни-
мало ниjе безазлена. Медицинска истраживања 
све више потврђуjу невероватан утицаj психе на 
организам, доказуjући условљеност физиолош-
ких процеса психом (повишен притисак, пови-
шен шећер у крви, чир, канцер...) Но, нису нам 
неопходни докази медицине да бисмо се уверили 
у чињеницу да психа има велики утицаj на наш 
биолошки живот, jер то често и сами непосред-
но осећамо. Исто тако из искуства знамо да не 
можемо физичким путем утицати на правилно 
функционисање жлезда и хормона. Али, ако зна-
мо да психа може да утиче на њих, можемо ли то 
искористити на начин повољан по нас? Можемо 
ли утицати на стање наше психе? Ако можемо, 
како и чиме?

 Као што смо већ споменули, проблеми су 
део свакидашњег живота и често су неизбежни, 
тj. не можемо утицати на то да их спречимо. Када 
се свесно или подсвесно суочимо са том реално-
шћу, склони смо да их избегавамо, што jе на први 
поглед разумљиво, jер то нису приjатна искуства. 
Али, ако у том маратонском бежању од пробле-
ма само на тренутак застанемо, да услед свако
дневне задиханости, проузроковане учесталошћу 
и монотониjом страха, удахнемо слободу (коjоj 
толико тежимо!), или ако се окренемо и видимо 
да нас нико не jури, већ да сами проузрокуjемо 
страх коjи нас гони, схватићемо да смо управо ми 
узрок таквог стања.
 Овде бих посебно скренуо пажњу на сту-
денте коjи озбиљно приступаjу студирању, тj. на 
оне коjи проводе много времена учећи, не би 
ли остварили што боље резултате на факултету. 
Оваj тип студената jе веома често изложен вели-
ком стресу проузрокованом страхом од испита. 
Слободно можемо рећи да су они наjизложениjи 
стресу (наравно, овде не подразумевамо студен-
те коjи покушаваjу да препишу на испиту). Страх 
проузрокован многоброjним стресним ситуа-
циjама задобиjа озбиљне размере, па се чак и фи-
зички манифестуjе (зноjење, несаница, стомачни 
проблеми...) Узрок овог страха потиче углавном 
од погрешног приступа студирању. Наиме, сту-
денти са овим проблемом праве катастрофалну 
грешку у поставци приоритета током студиjа. 
Њихов примарни циљ jе висок просек, а не сти-
цање знања. И тако, плашећи се неуспеха (jер сви 
знамо да jе довољно добити само jедну слабиjу 
оцену да би просек знатно опао), они живе у стра-
ху и неизвесности. Често такви студенти имаjу 
наjбољу намеру, али jе погрешно спроводе у дело, 
понекад „потпомогнути“ такође добром намером 
родитеља. У свему томе запањуjуће jе што се сви 
ми, када се нађемо у таквоj или сличноj ситуациjи, 
уместо да се обjективно суочимо са проблемом, 
предаjемо, а при томе се нервирамо баш као да 
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покушавамо да решимо про-
блем! Уместо да избегавамо су-
очавање са животним пробле-
мима, живећи на маргинама жи-
вота, потребно jе да се са њима 
суочимо. Потребно jе само да 
променимо приступ пробле-
мима! У њима треба да видимо 
могућност да се остваримо, да 
на jединствену животну ситуа-
циjу одговоримо храбро, не бе-
жећи од ње. На таj начин ћемо 
се jединствено остварити и тако 
ћемо превазићи себе. Под овим 
се не подразумева изградња ега 
и свог ауторитета у друштву, 
него присаjедињење ближњима и превазила-
жење заjедничких проблема. Тако да jе потребно 
само променити поглед на свакодневне пробле-
матичне ситуациjе и у њима видети шансу да се 
променимо, да се jединствено остваримо, да се 
приближимо Христу.
 Ниjе свима лако да примене оваj прин
цип... Нарочито jе тешко онима коjи су дуго били 
уљуљкани у топлоj породичноj атмосфери, па се 
одjедном нашли на ветрометини живота. Њима jе 
потребно много љубави и разумевања код људи у 
заjедници. Али, интересантно jе што пример ових 
људи потврђуjе начело да jе важно изградити став 
према проблемима, тj. прихватити их. Пример за 
то jесу они коjи су имали супротне околности, они 
коjи нису били заштићени од животних изазова, 
него су се сами борили. Ти људи су већ стекли 
искуство по питању односа са проблематичним 
ситуациjама и њима jе много лакше да се носе са 
изазовима. Свесно или несвесно, они су схватили 
да jе ВОЉА основни принцип 
коjи условљава наш однос пре-
ма проблемима. Управо jе „jака 
воља“ та коjа обликуjе наше 
тежње. Само њоме може да се 
постигне циљ, а она се не стиче 
лако. Само помоћу ње може-
мо да се суочимо са изазовом. 
Други, jош битниjи чинилац за 
храбро суочавање са проблеми-
ма, jесте СМИСАО. Смисао jе 
енергиjа коjа покреће вољу, коjа 
стимулише труд, да би на краjу 
исход било суочавање са про-
блемима. То jе дивно запазио 
Достоjевски, рекавши у Записи-
ма из мртвог дома да jе наjгора 
казна робиjашима када их на-
тераjу да раде посао коjи нема 

смисла, као што jе разбиjање 
камена, или копање рупе па за-
тим затрпавање. Ово jе сасвим 
jасно, jер jе човек разумно биће 
коjе у себи носи Логос.
 Наравно, воља и смисао су 
неопходни у било ком нашем 
напору. Али, нису довољни. Без 
ЉУБАВИ, воља и смисао су 
само „звоно коjе jечи и кимвал 
коjи звечи“. Ово ниjе само jош 
jедна песничка слика у низу, 
већ истина у своj њеноj пуноћи! 
Смисао без љубави губи своjе 
постоjање, иако привидно о(п)
стаjе. Воља не престаjе да по

стоjи, али jе онда погрешно усмерена. Али, да се 
не бисмо удаљили од теме, и да не бисмо остали 
само на пољу теориjе, поjаснимо то на примеру. 
Ако бисмо збир поjмова симболично приказаних 
проблема, коjи смо на почетку навели, приказали 
са стано вишта љубави, смисла и воље, то би овако 
изгледало: „Данас ћу jош дуже учити – нећу ићи 
на утакмицу како бих боље спремио испит, да не 
бих зависио од ,октобра 2‘ и да бих барем мало 
поштедео родитеље брига коjих и овако имаjу на 
претек... Па шта ако jе поскупела маркица! Ниjе 
факултет далеко, таман ћу мало прошетати... Још 
мало па ће стипендиjа, тако да ниjе страшно што 
jе поскупео интернат... Имам jош читава три дана 
до испита. Учио сам, а Бог не оставља оне коjи 
се труде. Нека буде исход испита онако како он 
уреди; jа сам се потрудио, па нека буде његова 
воља... Добио сам 10! Обрадоваће се моjи и за-
боравиће своjе проблеме барем на пет минута...“ 
Љубав оваквог размишљања jе, надамо се, свима 

jасно уочљива. Она jе пружила 
смисаo раду овог нашег сту-
дента, смисао коjи jе подстакао 
невероватну вољу. На таj начин, 
он jе, уместо  стреса коjи jе „тре-
бало“ да доживи, искористио 
енергиjу, усмеривши jе на под-
стицаjан начин.
 Важно jе схватити да смо 
позвани на креативност и да 
наша „негативна искуства“ могу 
бити негативна само ако им ми 
то дозволимо. При томе треба 
имати на уму да jе неопходно 
престати „очекивати од живо-
та“, и почети гледати на живот 
тако да се у њему очекуjе од 
нас...

л о г о с 2009/1

18 ТЕМА БРОЈА



илустрациjа:
Невена Пеjовић

Спасоjе Јоксимовић

л о г о с2009/1

ЛИРСКИ ЗАПИС АРХИПА ФАГОТА

 Тренутак доспео из дубине свести, затиче ме 
поново пред огледалом после поноћи, и указује на 
радост праћену очаjањем. Занет лепотом лика, бих 

упућен у мноштво лепих ствари коjе почеше да ме се 
дотичу. Самоћа, уосталом, jесте наметнути принцип 

по коме се владам у животу и ниjе идеализована, нити 
оскрнављена туробношћу. Једноставна jе као одраз 
предмета или сенка. Пробуђена и срећна, стаjаше 
опет та госпођица покрај мене. Дотакао сам лице и 

зауставих прсте у положаjу коjи исказуjе ведрину мога 
духа и подражавање мудрости. Једнако као и самоћа 
претворена у патетику, и таj положаj у стварности 
представља одраз измишљене уметности. Али ноћас 
све беше на своме месту. Одраз лица и положаj руке 

сачињаваху лепоту мешавине радости и бола. Може ли 
тренутак лепоте остати забележен, непомичан? Не. И 
то ме сазнање учини слабим пред животом. Схватих 

да у већ прошлоj ноћноj радости и полету који ме беше 
уздигао над пропадљивошћу, остаде тишина са ружним 
предметима. Напољу је почело да дува, а човек, лишен 
наде, осећа да му се тело грчи, згуснуто jош више пред 

суровошћу ружних мисли коjе се намећу. Тада сам 
себе и жену коjа вечно чека, замишљао као робове 

нужности. Њене давне речи утехе, чињаху ми се као 
празнина и покоравање зверима света и нечему што jе 

уобразиља живота. 



 Свето писмо jе књига коjа се састоjи од 
броjних литерарних жанрова. Битан део Старог 
завета сачињава поезиjа. Старозаветни списи, 
као што су Псалтир, Песма над песмама, Књига 
о Јову и Приче Соломонове су потпуно песничког 
облика, а остали списи такође садрже знатан део 
песничке грађе. Поезиjа се у Старом завету пре-
познаjе у тексту коjи нам jе дат у строфама, коjи 
садржи специфичан ритам и метрику (утемеље-
ну на наглашености слогова) и коjи се изражава у 
форми паралелизама.
 Једна од наjзначаjниjих 
одлика старозаветне поезиjе jе 
њена субjективност и прожетост 
снажним личним осећањима. 
Библиjски песник жели да искаже 
и своjа лична (не)расположења и 
наjинтимниjе мисли. Неке од пе-
сама одражаваjу комплексна ду-
шевна стања, стања потресености 
и немира. Наjдирљивиjе примере 
оваквог песништва налазимо у 
Псалтиру.

 Псалтир
 Псалтир jе назив за збир-
ку псалама. „Псалам“ jе реч гр-
чког порекла, коjа jе превод jевреjског jезичког 
еквивалента, а означава песму коjа се прати жи-
чаним инструментима. У данашњем Псалтиру се 
налази 150 песама коjе су настаjале у различито 
време и од различитих аутора. Наjстариjи слоj и 
jезгро псалтира представљаjу тзв. „Давидовска 
збирка“ и „Давидове молитве“. Стога, Давид се 
може сматрати зачетником псаламске књижевне 
врсте.
 Псалми се разликуjу по књижевноj вр-
сти и по садржаjу. Постоjе хвалитни псалми, 
односно песме у коjима се хвали име Божиjе. У 
jеднима jе основни мотив природа коjа открива 
величанстве ност Божиjу. У другима се величаjу 
дела коjа Бог чини за спасење изабраног народа. 
Царски псалми прослављаjу неке од битних до-
гађаjа за царство, на пример победу царске воjске. 
Неки псалми су оде, неки химне, jедни тужбали-
це, други захвалнице... Међу наjброjниjим псал-

мима су молитвени псалми поjединца, настали у 
одређеним животним тешкоћама.
 Псалтир jе добио коначни облик у другом 
веку пре Христа. Већина научника сматра да би 
се садржаj данашњег Псалтира наjбоље сместио у 
период између 11. и 4. века пре Христа. Неjасноће 
коjе се могу jавити приликом читања псалама на-
стаjу из разлога што су псалми до нас дошли из 
епохе Старог века, културне средине коjа се раз-
ликуjе од културе 20. века.

 Историjски контекст
 Иако у цивилизациjском 
контексту наизглед ужасно не-
сличне, епоха постмодерне и епо-
ха Старог века, ипак имаjу jедну 
заjедничку карактеристику: човек 
и даље стоjи наспрам света и дру-
гих људи са своjим недоумицама и 
страховима, стресовима и неми-
рима. У Старом веку, на пример, 
прерана смрт jе изазивала неопи-
сив страх. Болест jе означавана 
као „проклетство“. У областима 
без централне власти, поjединац 
jе често могао бити жртва пљач-
каша и организованих разбоjника. 

Када jе у питању судски процес у државама Ста-
рог века, уочљива jе велика различитост у односу 
према сиромашнима и према богатима. Лажна 
сведочења у судским процесима била су честа и 
многи су били жртве неправичности. Егзистен-
циjа jе зависила од пољопривреде, тj. издашности 
земље и падавина. Живот поjединца био jе, дакле, 
jако стресан.
 Иако су цивилизациjска достигнућа 
савре меног доба умногоме олакшала живот и 
одговорила на броjна питања (у односу на Стари 
век), доминантан резултат интеракциjе са светом 
око нас и даље jе углавном патња. У многим држа-
вама, социjално стање се ниjе много променило 
у односу на минуле епохе, а jасне су одлике прав-
ног беспоретка и моралне ерозиjе. Постоjе, ипак, 
државе коjе су на мање или више успешан начин 
решиле неке социjалне проблеме. Међутим, ста-
новништво тих земаља и даље често живот пер-

„Из дубине зовем тебе...“
(псалмотерапиjа као библиjски одговор на стрес)
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ципира као стресан. То се може закључити по 
наjучесталиjим темама у еминентним страним 
часописима. Честа су меланхолична, депресивна 
душевна стања, стања анксиозности, нервозе и 
агресиjе, стања немира, неиспуњености, непри-
лагођености и одбачености. Оваква стања могу 
бити последица разних фактора, а међу њима се 
истичу пренатрпаност обавезама, односно пре-
оптерећуjући рад, сусрети и односи са људима коjи 
чине зло и неправду друштву, страдања од савре-
мених порока и страхови од неизлечивих болес-
ти. Стрес jе, дакле, скоро свакодневна чињеница, 
независна од цивилизациjског нивоа. 
 Поставља се питање: постоjи ли у jудео
хришћанском предању, и то у контексту поjедин-
ца, ишта што би могло бити одговор на ове про-
блеме? Постоjи ли за оваква стања ишта лекови-
то?

 Тескоба
 Већ у првоj катиз-
ми псалтира, у псалму броj 
шест, налазе се стихови: 
„Уморих се у уздисању 
моjем, сваку ноћ квасим 
одар своj, сузама своjим 
постељу обливам. Смути 
се од жалости око моjе“. 
У седамнаестом псалму 
читамо: „Обузеше ме бо-
лови смртни, и потоци 
безакоња смутише ме. 
Болови адски (паклени) 
сколише ме, претекоше ме 
замке смртне“. У псалму 30 
описуjе се тескоба због не-
маштине: „Ишчиле у муци 
живот моj, и године моjе у 
уздасима; изнеможе у си-
ромаштву снага моjа и кос-
ти моjе сатреше се“. Патња 
због болести и телесних те-
гоба описана jе у псалму 37: 
„Усмрдеше се и загноjише 
ране моjе... Нема исцељења 
телу моме“. Неизвесност и 
страх дубоко засецаjу душу 
псалмописца, и псалам 54 
каже: „Страх и трепет дође на ме, и покри ме 
тама“. Стресна ситуациjа од коjе нарочито пати 
и тело нашла jе своjе место у псалму 101: „Поко-
шен бих као трава… Заборавих jести хлеб своj“. У 
многим псалмима користи се израз „дан жалос-
ти“ (Пс 49 15, 19 2, 85 7, 101 3). „Дан жалости“ ниjе 
проста временска одредница, већ jедан песнички 

исказ за моменат наjснажниjих потреса, односно 
период коjи обухвата стресна и тескобна стања.
 Дакле: плач, болови, уздисање, глад, сла-
бост, страх, дан жалости данас су познатиjи као 
диjагнозе: меланхолиjа, депресиjа, фобиjа, малак-
салост, стресан период. Међутим, псалми се не 
завршаваjу овим тужбалицама. Ламентациjе су 
наjчешће само уводни део у jедну ширу причу.
 Већина псалама има одређену унутра-
шњу структуру. Псалми коjи говоре о патњама 
поjединца се мањевише придржаваjу следећег 
поретка: ламентациjа односно тужбалица, изно-
шење узрока оваквог стања, затим вапаj односно 
молитва, опис Божиjе интервенциjе и хвалоспев 
Богу за учињена дела. Чест jе, међутим, и завр-
шетак у ком се не спомињу Божиjа спасоносна 
дела, већ се изражава нада да ће она засигурно 

бити учињена. О томе ће 
се jош говорити у наставку 
текста. Следеће размат-
рање имаће за тему стрес-
не факторе, односно узро-
ке тескобних стања.

 Узроци тескобе 
 Као примарни узрок тес-
кобе наводе се напади 
спољних неприjатеља. 
„Неприjатељи“ се наjчешће 
описуjу као људи коjи чине 
безакоње, неправду. Такви 
људи су пуни проклетства, 
горчине и преваре; они 
постављаjу заседу са бога-
тима, у скривености, да би 
убили невинога (Пс 9). Та-
кви људи на суду сведоче 
лажно против праведника 
(Пс 30). У псалму 58 „не-
приjатељи“ се пореде са 

псима, jер су људи без мо-
рала коjи стално чине зло у 
друштву и подсећаjу на гра-
бљиве животиње; они про-
гањаjу оне коjи не чине исто 
што и они (Пс 54). Стање jе 
толико тешко да се аутор 
псалма 71 пита: „Еда ли уза-

луд учих правди срце моjе?“ Реч jе о људима коjи 
су склони корупциjи, отимачини, коjи не прежу 
ни од наjужасниjих метода, не би ли добили оно 
што желе. Слабост државних закона и судова до-
носе неизвесност за поjединца, а лукави планови 
неприjатеља, „грешника и уживача“, изазиваjу ве-
лики страх.

„Из дубине вичем теби, 
Господе, Господе, 
услиши глас моj“ 

(Пс 129)
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 Следећи у низу стресних фактора jе беда, 
немаштина и сиромаштво. „Сиромах сам jа и у 
трудовима од младости своjе“, каже писац псал-
ма 87, и наставља: „Очи моjе изнемогоше од сиро-
маштва“. Псалам 87 jе неизоставан део jутарњег 
богослужења. Још jедан опис налазимо у псалму 
101: „Прилепи се кост моjа телу моме... Дани моjи 
као дим прођоше, и jа као 
трава исахнух“.
 Један од битних 
фактора за здраво стање 
поjединца било jе његово 
живљење у оквирима ста-
розаветног закона. Закон 
jе ускла ђивао првенствено 
култне и међуљудске одно-
се. Греси нису доживљавани 
само као строги преступи 
закона. Оно што jе изазива-
ло наjмрачниjа душевна рас-
положења било jе, судећи 
по псалмима, jедно ужас-
но осећање одбачености, 
удаљености од Господа као 
последица греха. Стрес због 
ове „одбачености“ описан 
jе у неким псалмима: „Јер 
се душа моjа испуни зала и 
живот се моj спусти до ада 
(пакла)... Приброjан бих 
онима коjи силазе у гроб... 
Као убиjени коjи леже у гро-
бу и коjи од руке твоjе бише 
одбачени“ (Пс 87); „Изворе 
вода изведоше очи моjе, зато 
што не сачуваше закон твоj“ 
(Пс 118); „Нема мира у кос-
тима моjим од лица грехова 
моjих“ (Пс 37). Болест може 
бити, по схватању староза-
ветног човека, последица 
греха. Неретко се узроци 
тескобе међусобно пре
плићу.

 Вапаjна молитва
 Често у псалмима можемо наићи на упо
требу глагола викати (нпр. Пс 3 5, 21 3, 87 1, 60 3, 
68 4, 76 2) и вапити (Пс 16 6, 54 17, 85 7, 118 145, 141 
1). Значаjно jе то што псалмописци упућуjу своjе 
речи Богу вичући и вапиjући. Када неко виче, 
подразумева се да жели да буде примећен, да га 
неко чуjе. Када неко вапи, подразумева се да моли 
за помоћ, наjчешће призиваjући некога ко може 
да му помогне. Стих: „Из дубине вичем теби, Гос-

поде, Господе, услиши глас моj“ (Пс 129) издваjа 
се као пример вапаjне молитве. Управо оваj стих 
се пева на вечерњоj служби, односно има своjу 
богослужбену употребу.
 Пред Богом псалмописац обjављуjе своjе 
тешко стање и моли за помоћ: „Исцели ме, Госпо-
де, jер се сметоше кости моjе, и душа се моjа сму-

ти веома“ (Пс 6), а слично 
и у псалму 17: „И кад се му-
чих, призвах Господа, и Богу 
моме завапих“. Псалми 140 
и 141, коjи се такође певаjу 
на вечерњоj служби, пред-
стављаjу дирљиву молитву: 
„Господе, тебе зовем, усли-
ши ме. Чуj глас мољења мога, 
када вапим теби... Излићу 
пред њим молитву моjу, жа-
лост моjу пред њим обjа-
вићу“. У души псалмописца 
стоjи чврста увереност у 
Божиjу помоћ: „Јер се у тебе, 
Господе, поуздах, ти ћеш ме 
услишити...“ (Пс 37)
 Треба, ипак, поменути да 
молитва не бива сваки пут 
одмах услишена. Очеки-
вање олакшања или спасења 
од тескобе може потраjати. 
Ако jе реч о таквоj ситуа-
циjи, онда читамо стихове 
као у псалму 21: „Боже моj, 
вичем у дану и не чуjеш, и 
у ноћи, и нема одговора на 
агониjу моjу“; или: „Уморих 
се вичући, промукну грло 
моjе, ишчилеше очи моjе од 
надања на Бога мога“ (Пс 68). 
Међутим, у многим другим 
псалмима износи се став да 
треба стрпљиво сачекати 
Божиjи одговор на молитву. 
Пример налазимо у псалму 
129: „Стрпљиво чекаше душа

моjа на реч твоjу“.

 Утеха, спасење, радост
 Након тескобе и мучења на почетку псал-
ма 17 због страха од „неприjатеља“, преко вапаjне 
молитве у средини, долази други део псалма, коjи 
говори о спасоносним делима Божиjим и похва-
лама коjе псалмописац упућуjе Богу. „Опасао си 
ме снагом за боj... Неприjатеље моjе дао си у бекс-
тво“, каже се у поменутом псалму. Писац псалма 
15 описуjе jедно чудесно осећање Божиjе при-

„Исцели ме, Господе, 
jер се сметоше кости 

моjе, и душа се моjа 
смути веома“ 

(Пс 6)
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сутности – да jе Господ увек „с десне стране“, па-
зећи да његов штићеник не посрне, а затим: „Тога 
ради развесели се срце моjе и обрадова се jезик 
моj... Показао си ми путеве живота, испунићеш 
ме радошћу с лицем твоjим; красоте су у десници 
твоjоj до краjа“. Неприjатељи нестаjу пред лицем 
праведника, пред оним ко за свог заштитника има 
Господа. Сваки страх коjи jе потресао душу ишчи-
ле: „На Бога се поуздах; нећу се боjати. Шта ће ми 
учинити човек?.. Јер си избавио душу моjу из смр-
ти, очи моjе од суза и ноге моjе од склизнућа“ (Пс 
55); и: „Обратио си плач моj у радост; растргао си 
врећу жалости моjе и опасао ме весељем... Тако 
да ти пева слава моjа, и нећу бити снужден“ (Пс 
29).
 Брига за род земље нестаjе и молитва си-
ромаха за принос бива услишена: „Посетио си 
земљу, напоjио си jе, умножио си да jе обогатиш“ 
(Пс 64). Беда и тескоба сиромаха бива ублажена: 
„Жељу сиромаха услишио си, 
Господе“ (Пс 9); и: „Господ ос-
лобађа сужње, Господ умуд-
руjе слепе, Господ подиже 
оборене, Господ љуби правед-
нике. Господ чува дошљаке, 
сироту и удову прима и пут 
грешних погубљуjе“ (Пс 145).
 Псалам 50 почиње 
наjпокаjниjим и наjскруше-
ниjим расположењем због 
тежине греха за коjи се моли 
опроштаj (Давидова прељуба 
са Витсавеjом). Реч jе о jедном 
сузном и топлом обраћању 
Богу, коjе jе у тренуцима „гри-
же савести“ лековито сред
ство. Он ублажава немире и 
обjављуjе да jе Бог обилно ми-
лосрдан. То подсећа на изре-
ку jедног старца – духовника 
у коjоj се говори да нема греха 
неопростивог, већ само греха 
непокаjаног.
 Непромењива порука псалама за оне коjи 
су у тескобном стању, али коjи се моле, jесте: 
„Коjи су сеjали у сузама пожњеће у радости“ (Пс 
125).

 Хвалоспев
 Псалмописац не остаjе незахвалан за дело 
коjе му jе учинио Бог. Ниjе, наиме, престала ње-
гова молитва након избављења, када jе мука пре-
стала, већ се претворила у хвалоспев Богу. Псал-
мописац радосно наставља: „Многа си учинио ти, 
Господе Боже моj, чудеса твоjа, и по замислима 

твоjим нема ко би се уподобио теби; jављах их и 
говорих, умножише се изнад броjа“ (Пс 39). Чита-
ви псалми, заправо, посвећени су славословљењу 
и благосиљању Бога (нпр. Пс 145–150). Поменути 
псалми заузели су истакнуто место у хришћан
ском богослужењу. То говори да jе, поред личне 
псаламске молитве поjединца, значаjна и сабор-
на, односно колективна молитва на богослу-
жењима у парохиjском храму. У ствари, пре би 
се могло рећи да jе лична молитва увод у саборну 
молитву и литургиjски живот поjединца.

 Закључак
 Људски jе живот кроз историjу, независно 
од цивилизациjског ступња, увек био пун падо-
ва, успона, очекивања и сломљених нада, живот 
стреса и еустреса, тескобе и радости. Разлика jе 
што данас, нажалост, човек у тескоби посеже за 
разним хемиjским медикаментима и привреме-

ним забавама како би пребо-
лео и заборавио, коjе му ци-
вилизациjа препоручуjе као 
дозвољена и легитимна сред
ства. Данашњи човек сматра 
да ће своjим снагама време-
ном учинити живот потпу-
но изолованим од стреса, од 
патњи. Псалми нас, међутим, 
подсећаjу: „Човек jе као трава, 
дани његови као цвет пољ
ски, тако прецвета“ (Пс 102), а 
Господ jе вечан и дани његови 
неће проћи.
 У тескоби, из наjмрач-
ниjих кутова унутрашњости 
људског бића, генерише се jе-
дан логосни импулс ка више, 
настаjе молитва и уздиже се у 
висину, ка Богу. Енергиjа стре-
са, вољом молитвеника, бива 
преокренута и преобликова-
на у молитвено дело. Истог 
тренутка обрће се предзнак 

тескобних струjања у људском организму, па, 
уместо да нам шкоде, користимо их као шансу 
да преобликуjемо своj живот и своj однос према 
Богу.
 У историjском постоjању, човек се не 
може надати времену апсолутне среће и безбриж-
ности. Међутим, може покушати да у молитвено
псалмодиjском духу осмисли своj живот, расте-
рети бол историjског постоjања и патњу интерак-
циjе са светом, и, што jе наjважниjе, да искуствено 
осети, нарочито у литургиjскоj заjедници, нову 
димензиjу постоjања.
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аутор: Јован Благоjевић

С
тварање нашег света и почетак историjе 
рода људског описани су на првим страни-
цама Светог писма. Jезик коjи се користи у 

овом опису, као и стил коjим jе опис дат, сведочи 
да jе он дубоко укорењен у предањима древног 
Ориjента. Древни епови, као што су Атрахазис и 
Енума Елиш, засигурно су били познати редактo-
ру коjи jе уобличио постоjећа предања у библиj
ски текст какав ми познаjемо. Свакако, у опису 
коjи нам jе остао посведочен Светим писмом 
осећа се висок степен демитологизуjућег присту-
па, коjи одбацуjе груби политеизам споменутих 
епова и незаобилазну повезаност живота приро-
де и богова, повезаност коjа jе водила схватању 
коjе jе готово идентификовало божанстава и при-
родне стихиjе, сагледаваjући свет као процес њи-
хових мена.
 Насупрот томе, библиjски извештаj по-
чиње снажним изразом „у почетку“ (Пост 1 1). 
Оваj израз уводи идеjу праволиниjског схватања 
дешавања, коjа су од почетка усмерена ка свом 
краjу. На то се надовезуjу не мање значаjне речи: 
„створи Бог небо и земљу“ (Пост 1 1), коjе указуjу 
да Бог jесте снажно повезан са природом, али не 

као персонификациjа њених стихиjа, него као 
њен створитељ коjи jе бескраjно већи од ње.
 Други битни моменат у ком се библиjски 
извештаj удаљуjе од древних ориjенталних пре-
дања jесте опис стварања човека. У знатном броjу 
описа коjи даjу древни митови, човек се ствара 
као продукт задњих мисли млађе генерациjе бо-
гова коjа жели да буде ослобођена рада (еп Атра-
хазис) и, стога, ствара људе као бића коjа ће теш-
ким радом обезбеђивати храну боговима. После-
дично, уколико људи забораве да принесу жртве 
боговима (односно да им понуде храну), резултат 
може да буде поплава у коjоj ће бити уништен го-
тово цео људски род (Еп о Гилгамешу).
 Насупрот овоме стоjи библиjски опис 
стварања човека „по слици и обличjу Бога“ (Пост 
1 27), односно као достоjанственог бића коjе jе 
представник самога Бога створитеља у ство-
реном свету, Бога коjи не чека и не тражи да му 
створени човек обезбеђуjе и приноси храну, већ 
се стара за добро тог човека, постављаjући га у 
Едемски врт и обезбеђуjући му храну (Пост 1 29). 
То jе први врт коjи се спомиње у Светом писму, 
врт у коjем jе живео првосаздани пар и у коjем 
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су се десила значаjна збивања 
коjа су била пресудна за потоњу 
историjу рода људског. О овом 
врту и тамошњим збивањима 
говорићемо у наставку текста.

 Едемски врт
 После шестоднева, у 
току ког jе створена земља и це-
локупан живи свет укључуjући и 
човека, Бог jе погледао дело свог 
стварања и видео jе да „све беше 
веома добро“ (Пост 1 31). Оваj 
сажети опис указуjе да jе дом 
првосазданих људи – Едемски 
врт – и цео створени свет био 
угодно место за живот. Сам чо-
век jе постављен за управитеља 
света и свега што jе у њему пос-
тоjало, са задатком „да га ради и 
да га чува“ (Пост 2 15), односно да 
буде сарадник у божанском делу 
стварања света. На таj начин, чо-
век jе требало да остваруjе своjу 
Богом дану боголикост. Његов 
живот jе требало да се развиjа 
у константном усавршавању 
сопственог бића кроз изградњу 
све потпуниjе хармониjе са Бо-
гом и створеним светом.
 Библиjски писац нам го-
вори да jе Бог првосаздани пар 
упозорио и на jедну опасност – 
дрво у средини Едемског врта, 
дрво познања добра зла. Ово 
дрво jе било привлачно, али jе 
употреба његових плодова била 
ускраћена Адаму и Еви. Ова бо-
жанска заповест била jе изре-
чена под претњом смрћу (Пост 
2 16–17). Иако ниjе сасвим jасно 
коjи jе био циљ ове прве забра-
не постављене нашим прароди-
тељима, чинило се да jе она има-
ла за циљ да ограничи њихову 
самовољу и послужи као сред
ство коjим ће им бити траjно по-
казано да jе прави господар чи-
таве твари Бог, а да човек врши 
власт у његово име.
 Међутим, иако опоме-
нут, човек jе одлучио да пос-
тупи супротно Божиjем савету 
и против његове воље. Наjпре 
Ева, а потом и Адам, убрали су 

забрањени плод. На то их jе, пре-
ма библиjском предању, навела 
змиjа, односно сам Сатана (Пост 
3 1–6). Он их jе искушао, наво-
дећи их да покушаjу да „постану 
богови“, односно аутономни гос-
подари своjих живота и читаве 
природе, и да тиме одбаце врхов-
ни ауторитет и вољу Бога ство-
ритеља. Тежња за успињањем на 
таj пиjедестал била jе своjеврсни 
израз мегаломаниjе.
 Ово супротстављање бо-
жанскоj вољи показано кроз 
првородни грех довело jе до 
првог стреса, коjи jе као такав 
представљен и у Светом писму. 
Уместо да по учињеном пре-
кршаjу узнапредуjу у „богове“, 
први људи су увидели да су 
„наги“, изгубили су одећу славе 
Божиjе и постали духовни нудис-
ти. Последица тога jе био стид 
(Пост 3 7), што jе први опис не-
ког осећања коjе може бити по-
везано са стресом, и коjе jе убрзо 
уродило страхом (Пост 3 8–10) и, 
коначно, међусобним сукобом 
(Пост 3 12–13). Чини се да jе први 
доживљаj стреса у Светом писму 
приказан кроз осећање снажне 
узмемирености и тескобе као 
последица греха, а коjе се пока-
зуjу кроз страх и сукобе, коjи воде 
новим греховима, тескобама и 
страховима. Као да jе библиjски 
писац хтео да укаже да jе човек, 
супротстављањем Божиjоj вољи 
грехом, ушао у зачарани и затво-
рени круг коjи га jе водио, увек 
и изнова, све дубљим стресним 
околностима (ситуациjама), и 
тако све снажниjим стресовима.
 Оваj библиjски приказ 
нам казуjе да су предања древ-
ног Ориjента, у рецепциjи биб-
лиjског писца, обликована тако 
да укажу да jе грех као супрот
стављање Божиjоj вољи у основи 
сваког стреса, и да последично 
ствара нове услове за стресне 
ситуациjе (неприjатељство и 
отуђење међу људима, њихове 
међусобне сукобе...) Доцниjа 
библиjска историjа сведочи да 

Јан Бројгел Млађи, Едем

Адам у рајском врту

Густав Доре, Истеривање из раја

л о г о с2009/1

25БИБЛИЈСКИ ХОРИЗОНТИ



jе заиста тако, и показуjе се као вапаj за прева-
зилажењем стреса, за успостављањем другачиjег 
система вредности и односа, система у коjем ће 
стрес бити побеђен.

 Врт Гетсиманије
 Милениjумима доцниjе збио се jедан до-
гађаj описан у Светом писму, коjе га лоцира у Гет-
симански врт. Оваj врт се налазио на Маслинскоj 
гори у близини Jерусалима. Он jе наjвероватниjе 
био омиљено место за одмор путуjућег Учитеља 
и групе његових ученика, коjе Нови завет назива 
апостолима коjи следе Господа Исуса Христа.
 Ноћ у коjоj се оваj догађаj збивао била jе 
нарочита, и то по много чему. На првом месту, 
она jе била нарочита за велики део jевреjског на-
рода. За оне коjи су, као Христос и његови учени-
ци, своj наjвећи версконационални благдан обе-
лежавали по галилеjском календару, ово jе била 
пасхална ноћ, ноћ у коjоj су одавали захвалност 
Богу за наjзначаjниjи догађаj у њиховоj историjи 
– ноћ кад их jе Бог извео из египатског ропства. 
Нарочит обед и ритуал коjи га jе пратио давали 
су овоj ноћи изразито свечан тон. Тоj свечаности 
jе допринела и извесна слутња будућих догађаjа и 
зебња са том слутњом повезана. Све то врхуни-

ло jе у необичном догађаjу коjи jе сам благдански 
обед учинио нечим нарочитим, нечим новим и 
jош увек недовољно jасним. То су биле Христо-
ве речи о успостављању новога савеза у његовом 
телу и крви.
 У jедноj таквоj атмосфери, Христос и ње-
гови ученици, „отпоjавши хвалу, изађоше на Гору 
маслинску“. Ту, на Маслинскоj гори, у сенци сто-
летних дрвета, драма се наставља и добиjа на ди-
намици. Христос се одваjа од своjих ученика и са 
собом води мању групу од три наjприсниjа апос-
тола: Петра, Jакова и Jована. Ходаjући са њима до-
лази до Гетсиманског врта, врта коjи се користио 
за цеђење маслиновог уља, и ту им упућуjе тешке 
речи: „Жалосна jе душа моjа до саме смрти. Оста-
ните овде и бдите са мном“ (Мт 26 38).
 Ово jе jедини пут да jеванђеља бележе да 
jе Христос од иког тражио помоћ за себе самога. 
Овога пута, он jе то учинио. Од своjих ученика, 
оних коjи су неброjено пута били сведоци његове 
божанске силе, он jе тражио да га подрже у мо-
литви. Затим, одвоjио се и од њих „колико се ка-
меном може добацити, па паде на лице своjе го-
ворећи: „Оче, кад би хтио да пронесеш ову чашу 
мимо мене! Али не моjа воља, но твоjа нека буде“ 
(Лк 22 42).
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 У опису коjи jе пред нама сусрећемо се са 
човеком, правим младим човеком коjи се налази 
у смртноj опасности и коjи треба своjевољно да 
одлучи да се препусти смрти, упркос страху од 
ње и жељи за животом. Интезитет стреса коjи 
се овде повезуjе са самим Христом сугерише се 
следећим детаљима. Тако, на пример, у Jевреjа 
молитва се обично вршила стоjећи, са прекриве-
ном главом и уздигнутим рукама. Молитва на ко-
ленима и лицем положеним на земљу повезивала 
се са нарочитим ситуациjама великих опасности, 
снажних емоциjа и дубоке душевне борбе. Да jе 
и овде такав случаj, сведоче и речи коjе апостол 
Лука користи у свом опису: „будући у смртноj 
борби мољаше се jош усрдниjе“ (Лк 22 44а).
 Оригинална реч за израз смртна борба 
коjи сусрећемо у овом опису jе агониjа, и спада 
у ред техничких термина медицинских наука, 
првенствено психолошких. Њиме се означава 
„краjњи бол коjи узрокуjе превиjање тела и ње-
гову исцрпљеност, сличну оноj коjа се могла ви-
дети као последица огромних физичких напо-
ра на грчким атлетским такмичењима“ (http://
en.wiktionary.org/wiki/agonia). Када разматрамо 
снагу и употребу наведеног термина, треба да 
имамо на уму да jе аутор овог Jеванђеља био ле-
кар, те да jе засигурно свесно употребио термин 
о ком говоримо. Штавише, он истиче jош неке 
моменте коjима дочарава интезитет стреса коjи 
jе трпео Господ Исус. У том контексту су од наро-
читог значаjа речи: „а зноj његов биjаше као капље 
крви коjе капљаху на земљу“ (Лк 22 44б).
 Да би смо разумели разлоге овакве напе-
тости и смртне борбе (агониjе), потребно jе да об-
ратимо пажњу на термине са коjима се сусрећемо 
у самоj Христовоj молитви. Први од тих термина 
jе израз „чаша ова“.
 Библиjска симболика овог термина jе 
изузетно бременита. У овом тексту ћемо указа-
ти само на део значења коjе jе он собом носио. У 
Псалмима Давидовим оваj термин се често сус-
реће да би се изразила брига Божиjа за човека, 
тако да човек може узвратити за сва добра коjа му 
jе Господ учинио тиме што ће узети чашу спасења 
коjу му Бог даjе. У том контексту треба разумети 
и тврдњу псалмисте: „Чаша jе моjа препуна. Да! 
Доброта твоjа и милост твоjа пратиће ме у све 
дане живота моjега...“ (Пс 23 5–6). С друге стра-
не, оваj термин – нарочито у пророчким списи-
ма – имао jе и супротно значење. То jе била чаша 
гнева Божиjега, чаша његовог есхатолошког суда 
над непокаjаним грешницима. То jе чаша муке и 
невоље.
 Ова вишезначност на коjу смо указали 
када jе у питању израз „чаша“, понекад jе збуњи-

вала и саме Христове ученике. Тако, на пример, 
Jаков и Jован, вероватно имаjући на уму прво од 
наведених значења, нису схватили упозорење 
садржано у Христовом питању „Не знате шта тра-
жите. Можете ли пити чашу коjу jа пиjем?“ (Мк 10 
38) Jасно jе да су ученици очекивали чашу части 
и благослова, те су спремно изговорили: „Може-
мо!“ Али, Христос jе на уму имао ово потоње зна-
чење, и стога им jе наговестио муку кроз коjу ће 
проћи речима: „Чашу коjу jа пиjем испићете“ (Мк 
10 39).
 То значење се налази у позадини и ове 
Христове молитве изговорене у врту Гетсима-
ниjе. Чаша коjу jе требало да испиjе, а за коjу се 
молио да га мимоиђе, била jе чаша смртних мука 
пред коjима се налазио. Међутим, оваj израз има 
jош jедан дубљи смисао коjи не бисмо смели да 
пренебрегнемо. Наиме, смртне муке кроз коjе 
jе Христос требало да прође биле су последица 
греха. Таj грех jе чинио како да грешник Божиjу 
љубав доживљава као његов гнев, тако и да буде 
разорена његова заjедница са Богом и ближњима, 
а, као што смо видели у случаjу прародитеља, са 
собом jе носио страх богоостављености. Христос 
jе био безгрешан, али jе истовремено био и „jагње 
Божиjе коjе узима грехе света“ (Jн 1 29–36), и то са 
свим његовим последицама, укључуjући и смрт и 
осећаj богоостављености, коjи jе за њега био мож-
да и тежи од саме смрти (Мт 27 46; Мк 15 34).
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 Христос коjи умире као жртва помирења, 
жртва коjа се приноси да би постала мост са Бо-
гом и да би се уклонио људски грех са свим ње-
говим последицама – то jе jедна од великих тема 
Светога писма (коjа се, наравно, не исцрпљуjе пот-
пуно нити првенствено у правним категориjама). 
Чини се да су библиjски аутори заправо указива-
ли да jе стрес последица отуђења, отуђења човека 
од Бога (услед греха), коjе се последично пока-
зуjе кроз свеколика отуђења на наjразличитиjим 
друштвеним нивоима (отуђења и неприjатељства 
у верским и националним поделама, породичним 
односима, социjалном уређењу, црквеноj органи-
зациjи...), а коjа, опет, повратно проузрокуjу нове 
стресове, обликуjући jедан 
зачарани круг из коjег човек 
не може да изађе нити да га 
се ослободи.
 Доживљаj света и 
живота поjединца као за-
твореног круга (у наjраз-
личитиjим вариjантама) jе 
доживљаj коjи jе присутан у 
разним философским и ре-
лигиjским системима древ-
ног Ориjента, али и савре-
мених покрета у коjима се 
обнавља ориjенталногнос-
тичка мисао (теософиjа, ан-
тропософиjа...) У Индиjи се 
ова идеjа схватала у контек-
сту поjединачних реинкар-
нациjа, док jу jе већ древна 
мисао централног Ориjен-
та и Грчке преобразила у 
учење о кружењима еона. 
(Тако, код питагореjаца 
нису само поjединци под-
ложни реинкарнациjи, већ 
читава стварност кружи у 
менама еона. Они доносе 
jедно исто, jер се после не-
колико других еона враћа садашњи. Затим, опет 
ће му следовати други по истом непромењеном 
и непромењивом редоследу). Док су Индиjци 
тежили да прекину кармички круг самсаре, жи-
тељи централног Ориjента су покушавали да пу-
тем наjразличитиjих мистериjских и гностичких 
система побегну из вечитог кружења еона, ако таj 
круг већ не може да се прекине.
 Чини се да познавање оваквог религиj
скофилософског уверења стоjи у позадини не-
ких тврдњи изнесених у павловским посланица-
ма Новога завета. Свакако, библиjскоj мисли, коjа 
jе реалност посматрала у светлости стваралач-

ког „у почетку“ (Пост 1 1), свака идеjа о вечитом 
кружењу у коjоj нема почетка ни краjа (есхатона) 
била jе незамислива и неприхватљива. Међутим, 
у Посланици Ефесцима као да се на тренутак доз-
вољава такво виђење стварности, али само зато 
да би се снажниjе истакла новина хришћанске 
благовести и њена снага коjу jе Бог учинио и по-
казао „у Христу, васкрсавши га из мртвих, и по-
сади га себи са десне стране на небесима, изнад 
свакога началства и власти, и силе и господства, 
и изнад свакога имена што се може назвати не 
само у овоме веку (еону) него и у будућем, и све 
покори под ноге његове“ (Еф 1 20–22).
 Библиjски аутор као да каже следеће. 

Чак и уколико jе до сада 
постоjало непрекидно кру-
жење и мена еона коjи су 
били под влашћу различи-
тих чинова небеских сила 
(началстава, власти, гос-
подстава...), па чак можда и 
самог Демиjурга, то jе сада 
прошлост. Христос jе вас-
крсао и своjим васкрсењем 
jе пресекао процес еонског 
кружења, сада смо слобод-
ни и сада смо одговорни за 
дешавања коjа следе. Он 
затим позива своjе читаоце 
да ту своjу слободу изра-
зе, превазилазећи отуђење 
на свим нивоима. Тако, 
отуђење Jевреjа и неjевреjа 
се превазилази, по христо-
лошком кључу, управо по-
миритељском крсном смрћу 
Христовом (Еф 2 11–18) у 
Цркви, чиjи припадници 
требаjу да по узору на Хрис-
та теже миру и jединству у 
своjим службама (Еф 4 1–7, 
9–13); миру у породичном 

животу (међу супружницима, Еф 5 15–33; и роди-
тељима и децом: Еф 6 1–4) и миру на друштвеном 
(социjалном) нивоу (Еф 6 5–9).
 Оваj мир jе утемељен на тренуцима ду-
боког стреса у врту Гетсиманиjе, стреса коjи jе за 
последицу имао Господово самопредано и мирно 
корачање крсним путем. У том контексту, Хрис-
тов позив упућен апостолима: „Отаните овде и 
бдиjте... Молите се да не паднете у искушење... 
Што спавате? Устаните, молите се да не падне-
те у искушење, jер jе дух срчан али jе тело слабо“ 
(Мт 26 41; Мк 14 38; Лк 22 46) представља рецепт 
антистрестерапиjе, постаjе позив за суочавање са 

Васкрсење Христово
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смртном борбом и страхом (агониjом), али и про-
лазак кроз њих и њихово надилажење. Исти по-
зив jе упућен и у Посланици Ефесцима, посланици 
коjа jе посвећена разматрању, тj. превазилажењу 
отуђења (греха) и миру путем Христове помири-
тељске жртве, и у снази његовог васкрсења. Међу-
тим, ова посланица – посвећена миру – завршава 
се „мобилизационим позивом“ да се хришћани 
припреме за рат „против поглаварстава и власти, 
и господара таме овога света, против духова зло-
бе у поднебесjу“, и да се стога обуку „у све оружиjе 
Божиjе, да би се могли одржати против лукавства 
ђаволског“ (Еф 6 11–12).
 Овим нам се казуjе да ми као хришћани 
не присваjамо резултате Христовог дела по ау-
томатизму, него свесним 
учешћем у њему. Борба 
на коjу нас позиваjу наве-
дене речи jе она иста бор-
ба коjу су наши прароди-
тељи водили у Едемском 
врту, и у коjоj су пораже-
ни; и иста она борба коjу 
jе Христос воjевао у врту 
Гетсиманиjе. То jе борба 
за (не)прихватање Божиjе 
воље. То jе борба коjа 
се не исцрпљуjе у фата-
листичком покоравању 
Божиjоj вољи (коjим се 
понекад избегава при-
хватање личне одговор-
ности), већ борба коjа 
подразумева свесно и 
самопрекорно трагање 
за Божиjом вољом и уса-
глашавање са њом. То jе 
самртна борба праоца Jа-
кова, борба у коjоj се лиjе 
зноj попут капи крви... 
Борба коjа одлучуjе пут 
нашег живота.

 Врт небеског Јерусалима
 Од тога да ли ћемо у описаноj борби пос-
тати учесници дешавања Едемског или Гетсиман-
ског врта зависи успешност у нашем превазила-
жењу стреса, страха и тескобе, као коначно стање 
наше личности. Стање константног стреса, теско-
бе, страха и сукоба jе своjеврсно искуство ада сада 
и овде, и са коначним одбиjањем усаглашавања са 
вољом Божиjом бива запечаћено. С друге стране, 
борба Гестиманског врта, борба самопреданог 
прихватања Божиjе воље води миру чиjи преду-
кус имамо сада и овде (кроз раниjе представљане 

нивое мира), али чиjа jе коначна и потпуна ре-
алност есхатолошког карактера. То jе реалност 
трећег библиjског врта, врта Небеског Jерусалима, 
са коjим се сусрећемо на последњим страницама 
Светога писма, у визиjи апостола Jована Богосло-
ва:
 „И видех небо ново и нову земљу... И по-
каза ми реку воде живота, бистру као кристал, 
коjа излази од престола Божиjег и Jагњетовог. На 
сред трга његовог дрво живота коjе рађа дванаест 
родова, даjући свакога месеца род своj... И престо 
Божиjи и Jагњетов биће у њему...И гледаће лице 
његово и име његово биће на челима њиховим...“ 
(Отк 21 1; 22 1–5)
 Оно што доминира последњим страни-

цама Откривења Jовано-
вог jесу визиjе блажен
ства коjе долази са ес-
хатолошком реалношћу 
Царства Божиjег. Упе-
чатљив jе осећаj потпу-
ног склада и непомућене 
лепоте, „лепоте коjа спа-
сава свет“. Наглашава се 
и искуство непомућене 
радости и одсуства сва-
ке мрачне црте (туге, зла, 
бола, болести), а тиме и 
стреса. Међутим, нада-
све се наглашава при-
сутност Божиjа и непо
средан однос са њим. Као 
да све друго, све оно што 
смо навели, представља 
последицу онога што 
jе Jован Богослов изра-
зио речима: „Ево шатора 
Божиjега међу људима, 
и он ће становати међу 
њима... И сам Бог биће са 
њима...“ (Отк 21 3).

 Ове речи представљаjу паралелу са речи-
ма с почетка Jовановог jеванђеља, у коjима се го-
вори о Речи Божиjоj, коjа jе и сами Бог (Jн 1 1) и 
коjа постаjе човек (тело), коjа се ушаторила међу 
људима и кроз коjу jе показана слава Божиjа (Jн 1 
14). Овде се, заправо, износи тврдња да се Божиjа 
слава и Бог сâм показуjе не упркос људскости 
Христа, већ кроз њу; и не као прикривена људско-
шћу, већ као наjвећи степен Божиjег самооткри-
вења, jер се ту види Божиjе дело за човека, ту се, 
у Христу, види лице Божиjе, а то jе реалност коjа 
за хришћане представља реалност коjоj стреме и 
за коjу живе, реалност у коjоj неће више бити ни 
суза, ни болести ни стреса, „jер прво прође“.

Густав Доре, Нови Јерусалим
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Рат између Израилаца, предвођених Девором 
и Вараком, и хананских снага асорског цара 
Јавина, предвођених његовим воjсковођом 

Сисаром, изискуjе од нас посебан осврт на ор-
ганизациону структуру израилских снага и само 
друштвено уређење израилских племена. Изра-
илци су били подељени у дванаест племена, и то 
тако да међу њима власт ниjе била централизо-
вана, већ jе свако племе имало потпуну независ-
ност. Њихова вера у Јахвеа била jе онаj елемент 
коjи их jе држао заjедно, а њихово сабирање jе 
било светилиште где се налазио покретни храм 
– скиниjа. Рат jе описан у Књизи о судиjама, коjа 
долази одмах после Књиге Исуса Навина. Наиме, 
након смрти Исуса Навина племенима су влада-
ле судиjе, али сам термин „судиjа“ (jевреjски „шо-
фет“) код Јевреjа ниjе имао jуридичко значење 
коjе данас има та реч. Да бисмо боље схватили 
сам израз, требало би га изjедначити са термини-
ма „вођа“, „спасилац“. За Јевреjе су то били људи 
предводници свог племена или више племена, 
великих политичких визиjа, вођени од Јахвеа, 
коjи им jе давао ауторитет 
у погледу вођства, што нам 
говори да jе њихова функ-
циjа почивала на верским 
основама, и да су били људи 
велике верске просвећено
сти.
 Важност овога ма
лог описа друштвеног уре
ђења Израилаца управо се 
огледа у опису израилске 
армиjе. Децентрализациjа 
израилских племена jе 
нужно условљавала и немо-
гућност постоjања стаjаће 
воjске – речено данашњим 
речником – професионалне 

воjске. Насупрот томе, израилска воjска jе била 
милициjског типа. Као што jе већ наглашено, само 
друштвено уређење jе условило тип воjске. Оваj 
тип jе подразумевао окупљање воjске само у слу-
чаjу рата и потребе одбране териториjа на коjима 
су живели. Свако подручjе, тj. у овом случаjу сва-
ко племе, било jе задужено за своjу властиту од-
брану. Да би се стекао jасниjи увид у милициjски 
тип воjске, позабавићемо се мало више њиховим 
поjавама кроз историjу. За време грчко–персиj
ских ратова (492–449. године пре Христа), воj
ске свих грчких држава, осим делом спартанске, 
биле су милициjског типа, формиране само у 
случаjу рата на основу воjне обавезе коjоj су под-
легали сви слободни грађани од 18 до 60 година. 
У раном феудализму, воjске европских земаља су 
такође биле милициjског типа, као што су и на 
почетку америчког Рата за независност (1775) ло-
калне милициjе сачињавале америчке трупе. За-
нимљив податак из историjе модерног Израела jе 
да су током прве половине 20. века у израелско–
арапским сукобима у Палестини главни ослонац 

одбране Израелаца биле 
милициjе, у коjима су били 
ангажовани становници 
малих пољопривредних ко-
муна – кибуца.
 После битке код водā Ме-
рома, Израилци су нанели 
снажан ударац хананским 
снагама, али их нису потпу-
но поразили, што видимо 
у Књизи о судиjама, коjа и 
описуjе невоље Израила-
ца од стране преосталих 
хананских снага. Управо jе 
то разлог због ког Девора 
своjом инициjативом скла-
па савез шест централних и Јакопо Амиђони, Јаиља убија Сисару

аутор: Ненад Стоjановић
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северних израилских племена, и то: Вениjамино-
вог, Јефремовог, половине Манасиjиног, Исаха-
ровог, Завулоновог и Нефталимовог. Права сна-
га тог савеза племена jе била у Девори, коjа jе на 
основу заjедничке вере у Јахвеа успела да оформи 
таj савез. „А она пославши дозва Варака... и рече 
му: ниjе ли заповедио Господ Бог Израиљев: иди, 
скупи народ на гору Тавор, и узми са собом де-
сет хиљада људи... Јер ћу довести к теби на поток 
Кисон Сисару воjводу Јавиновог и кола његова и 
људство његово, и предаћу га теби у руке“ (Суд 4 
6–7). Девора позива Варака са захтевом да скупи 
воjску, или – речено данашњим речником – да из-
врши мобилизациjу, уjедно му износећи и општи 
план битке. „И Варак сазвавши синове Завулоно-
ве и Нефталимове у Кедес, поведе са собом десет 
хиљада људи; и Девора иђаше с њим“ (Суд 4 10). У 
тексту видимо да jе мобилизациjа извршена без 
икаквих компликациjа, што jе мало изненађуjуће, 
ако узмемо у обзир претходне невоље коjе су ства-
рали Хананци. Израилци су били у константном 
притиску од стране хананских владара, посебно 
од Јавина цара асорског, коjи „веома притешња-
ваше синове Израиљеве двадесет година“ (Суд 4 
3). У таквим околностима би се могло очекивати 
да jе тадашњи Израилац био у тешком стању, де-
моралисан. Иако суоченима са недвосмисленим 
изазовом, Израилцима jе управо религиjска само-
свест била подстицаj за превазилажење тог теш-
ког стања. Ако бисмо мобилизациjу посма трали 
као пробу те свести, закључак би био да су jе ус-
пешно извршили и да су исказали спремност да 
се суоче са надолазећим изазовима. Као што каже 
Живоjин Мишић у свом делу Стратегиjа: „Моби-
лизациjа воjске при савременим околностима 
jесте наjсигурниjи пробни камен за достоjанство 
целокупног државног организма и за дух станов-
ништва“. Мобилизациjа ниjе била само показа-
тељ духа становништва, већ jе њено ефикасно 
обављање било нужан услов за касниjе тактичко 
заузимање положаjа, и тиме стицање одређених 
тактичких предности. Да бисмо покушали да 
разjаснимо слику та два елемента мобилизациjе, 
осврнућемо се на историjу модерног Израела, тj. 
на Четврти израелско–арапски рат (6–25. окто-
бар 1973). Израел jе пред почетак рата имао 100 
000 воjника, а четири дана после обjављене мо-
билизациjе развио jе комплетну ратну армиjу од 
300 000 воjника. Као што jе већ наведено, jедан од 
предуслова за овакву брзу мобилизациjу jесте уп-
раво њихова развиjена самосвест, тj. способност 
коjа им jе омогућила одбрану од броjчано над-
моћниjег неприjатеља.
 Из самог позива Вараку од стране Деворе 
(Суд 4 6) видимо њену добру процену хананских 

снага и добар тактички одабир позициjе. Наиме, 
Девора jе увидела да jе главна снага Хананаца у 
борним колима и тешко оклопљеноj пешадиjи. 
Да би неутралисала ударну снагу Хананаца, она 
избегава борбу на отвореном подручjу и бира 
гору Тавор за место концентрациjе израилских 
снага. Самим одабиром и концентрисањем снага 
почеле су операциjе Израилаца. По Деворином 
плану, операциjу jе требало извршити у три фазе. 
У првоj фази планирано jе скривено концентри-
сање 10 000 људи на гори Тавор. Одабир положаjа 
су условљавале многе његове географске карак-
теристике. Наиме, место концентрациjе израил-
ских снага могуће jе било лако бранити, а уjедно 
су карактеристике тла онемогућавале напад бор-
них кола. Бочне стране положаjа имале су изузет-
ну видљивост у свим правцима, лако су се могла 
приметити сва неприjатељска кретања, и биле 
су одлична позициjа за изненадни напад на не-
приjатеља пешадиjом. Друга фаза jе заснована на 
претпоставци да ће Сисара, по сазнању о концен-
трациjи израилских снага, ангажовати све своjе 
снаге и поставити их на падинама горе Тавор, по-
кушаваjући да примора Варака да прихвати битку 
на отвореном земљишту. Девора jе, рачунаjући 
на овакав потез Сисаре, предложила да поведе 
трупе коjе су биле сабране на Гори Јефремовоj, и 
одвуче Сисару од Тавора ка мочварном подручjу 
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реке Кисона у западном делу Језраелске долине. 
У трећоj фази jе требало, кад Сисара буде у реjо-
ну реке Кисона, да симултаним нападом снага са 
горе Тавора и са Горе Јефремове разбиjу хананске 
снаге.
 Варак прихвата Деворин план али захтева 
од ње да му се придружи (Суд 4 8). Један од разлога 
за то би могао бити што jе он вероватно хтео да jе 
заштити од непосредне опасности битке. Девора 
прихвата Вараков захтев „И уставши Девора оти-
де са Вараком у Кедес“ (Суд 4 9). Одласком Дево-
ре са Вараком, командовање над снагама на Гори 
Јефремовоj jе преузео неименовани командант. 
Тада се у библиjском извештаjу спомиње Евер Ке-
неjин коjи jе, како би се могло закључити по Суд 
4 11–12, био таj коjи jе оба-
вестио Сисару о концент-
рисању израилских снага 
на гори Тавор. Ако узмемо 
у обзир Деворин план и 
Јаиљино касниjе дело (Суд 
4 21), као и то да су Девора 
и Варак отишли прво у Ке-
дес (Суд 4 9), где Евер Ке-
неjин „беше разапео своj 
шатор“ (Суд 4 11), може се 
претпоставити да jе управо 
Девора сугерисала Еверу 
да пренесе информациjу 
Сисари. Као што jе Девора 
и претпоставила, Сисара 
jе по приjему информациjе 
о концентрисању Израи-
лаца покренуо своjе снаге 
и заузео положаj насупрот 
њима. Претпоставља се 
да су пар дана сукобљене 
снаге стаjале jедна наспрам 
друге. Девора jе вероватно 
чекала да падне киша на западном делу Језраел
ске долине, и да се већ мочварни предео jош више 
поплави. После одређеног периода, она даjе знак 
Вараку: „Устани, jер jе ово дан, у коjи ти даде Гос-
под Сисару у руке...“ (Суд 4 14) Претпоставља се 
да jе снагама на Гори Јефремовоj наређење за пок-
рет стигло доста раниjе. Не зна се тачно колико 
су били удаљени, али Деворина песма напомиње 
jедан кључан сукоб са „царевима хананским у Та-
наху“ (Суд 5 19). Вероватно су се израилске снаге 
сукобиле са стражама градова на jужном ободу 
Језраелске долине, коjе су константно штитиле 
улаз у долину. Уследио jе тежак сукоб, због ког jе 
и Сисара напустио своj положаj и кренуо да по-
могне савезницима, да би тако заштитио запад-
ни део долине, а тиме и своjу позадину. Пошто 

jе Девора у том тренутку већ дала знак за напад, 
снаге са горе Тавор су кренуле, и у подручjу Ки-
сона снажно удариле у бок Сисариних снага. У 
међувремену, снаге са Горе Јефремове, разбивши 
Хананце код Танаха, придружуjу се главном на-
паду „И Господ смете Сисару и сва кола његова 
и сву воjску оштрим мачем пред Вараком; и Си-
сара сиђе с кола своjих и побеже пешице“ (Суд 4 
15). Израилске снаге, подељене у две ударне групе, 
намећу Сисариним снагама битку на мочварном 
тлу и тиме паралишу њихова гвоздена кола и оте-
жаваjу кретање тешко наоружаним хананским 
воjницима. У таквим условима, израилски напад 
са две стране потпуно их jе изненадио. Хананске 
снаге су под ударом Израилаца биле сметене, а 

Сисару jе очигледно обу-
зела паника, jер, уместо да 
покуша да спасе преостале 
снаге, он jе напустио своjа 
борна кола и побегао пеш-
ке право код Еверове жене 
Јаиље, коjа га убиjа (Суд 4 
21). „Тако покори Бог у онаj 
дан Јавина цара хананског 
пред синовима Израиље-
вим“ (Суд 4 23). Победом у 
овом сукобу, Израилци су 
нанели веома тежак ударац 
снагама Јавина цара асор-
ског, после кога ови више 
нису успели да се опораве. 
Убрзо након коначног сло-
ма Јавинове оперативне ар-
миjе уследило jе и потпуно 
истребљење Јавина цара 
хананског. „И рука синова 
Израиљевих биваше све 
тежа Јавину цару ханан
ском, докле не истребише 

Јавина цара хананског“ (Суд 4 24).
 Девора jе све време рата показивала при-
себност и умешност командовања. Свака њена 
одлука jе била исправна и правовремена, што jе 
проистекло из прецизног планирања, при чему 
jе неоспорно узимала у обзир све неопходне еле-
менте, као што су: познавање сопствених и не-
приjатељских снага, карактеристике тла, климат-
ски услови. За коначан исход битке од великог 
значаjа jе било њено тачно предвиђање неприjа-
тељевих потеза и правовремено давање знака за 
напад. Њена интелигенциjа исказана приликом 
планирања, љубав и саосећање коjе jе делила са 
своjим народом, свест о тегобама коjим jе он из-
ложен и храброст приликом вођења битке, гово-
ре нам о њоj као о jедном великом команданту.

Густав Доре, Девора
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Буђење из сна спрема човека за дан и чини границу времена. Кретање светова 
бића, као нечега што од почетка има jеднак квалитет као на краjу, чини постоjање 
неподношљивим. Нови дани, понекад ми се учини, као да разноврсношћу утисака 

буде поjаве у свести коjе се не могу назвати ни доживљајима, ни сновима, ни 
заблудама. Овакав пламичак са коjим смо рођени, jесте динамичан, али се његово 

кретање изнова освежава сећањем на трен када смо га први пут приметили. 
Касниjе се обогаћуjе свесним делом бића. У свему што jе своjствено томе пламичку, 
предмети и околина са свим поjединостима, бивају jасни као делови нечиjих бића 
и уклапаjу се у постоjање свега. Начин живота и предмети коjи човека окружуjу, 
jесу велики део њега, а jедно су са радошћу и тугом његовог бића. Тако дан, чиjа 
jе лепота за друге нарушена невременом, jесте откривање лепоте са друге стране. 
У поjединцу се догађа и завршава све што није jасно човечанству. Наjчешће jедан 

живот открива оно што jе исконско и што jедино заjедница људи може да постигне, 
а не постиже.
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1. Змаj као „народни“ песник

 Одредницу „народни“ Змаjу, као песнику 
и културном прегаоцу уопште, ниjе приписала 
првобитно историjа књижевности, већ jе он као 
такав виђен од стране народа, jош за живота. Ве-
лики броj прослава био jе уприличен у поводима 
двадесетпетогодишњице, четрдесетогодишњице, 
педесетогодишњице његовог „певања и борбе“, 
како jе он сам говорио, затим у поводу педесетог 
рођендана, итд. Примера ради, када jе 1874. сла-
вио двадесет пет година свог песничког рада, у 
Новом Саду jе уприличена велика народна про-
слава; кроз град jе уочи прославе ношена бакљада 
од сто буктиња и осамдесет лампиона, уз пратњу 
воjне музике и певачких друштава. Последња 
његова прослава, не дуго пред смрт, одржана jе 
у Загребу и траjала jе три дана, уз беседе, забаве, 
банкете, поклоне, док jе у штампи називан „на-
родним песником“ и „старцем слављеником“.
 Иза ове сjаjне спољашњости, међутим, 
одигравала се изнутра, као и код сваког правог 
песника и, уопште, сваког ствараоца, права драма. 
О овоме говори Милан Кашанин у свом есеjу На-
родни песник (Јован Јовановић Змаj), где се каже: 
„Не живећи у jавности ни за кога другог до за своj 
народ, Змаj jе у себи, кад би сам остао, бежао од 
тог народа, склањао се од подлости, безочно сти, 
мрака, од бусиjа коjима jе био миниран његов 
народ. Без куће, без хлеба и слободе, таj велики 
патриот ниjе ни покушавао да се настани у Цр-
ноj Гори, а кад jе прелазио у Београд, нити jе он 
могао да се саживи са тим светом, ни таj свет са 
њим. Он види, али не сме ни себи да призна, да 
се – као и Вук Караџић, као и Бранко Радичевић, 
као и Лаза Костић – jош наjбоље осећа у страном 
свету“ (Милан Кашанин, Изабрани есеjи, „Рад“, 
Београд, 1977, 42). Да разумева патње свог народа 
и да схвата да се баш у тим патњама криjе корен 
примитивизма коjи га jе толико болео, очиглед-
но jе због тога што никад ниjе показао да о свом 
народу не мисли добро; никад то ниjе написао ни 
jавно изговорио, „наjвише ако се неком пожалио 
у разговору или писму“ (исто).
 Змаjеве песме, коjе га пре свега чине 
„народним песником“ – независно од њиховог 
лирског квалитета, чиме се нећу бавити у овом 
раду – инспирисане су српском младежи и ди-
лемама са коjима се она сусреће, и имаjу за циљ 
да припомогну да се тоj младежи утре здрав, на 
традиционалним духовним вредностима српског 
православља заснован пут духовног и моралног 
развоjа. Овде спадаjу, пре свега, родољубиве и де-
чиjе песме, коjе, обасjане светлошћу светосавља 
у свим његовим аспектима, и данданас даjу срп-

ском народу путоказ ка историjском отрежњењу 
и духовном препороду. Дидактичке песме такође 
спадаjу у ову групу, али jе њихов значаj далеко 
мањи и нећу их обрађивати у овом раду.

2. Теолошки аспекти у Змаjевим 
    родољубивим песмама

 А) Божиjе кушање и Божиjа утеха Срби-
ма у песми Вила као наjбитниjи теолошки аспект 
Змаjевих родољубивих песама
 Основна делатност Змаjа као „народног 
песника“ састоjала се у томе што jе он, како Каша-
нин у поменутом есеjу каже, „хитро и одлучно, из 
године у годину истраjниjе, реаговао на сваку мо-
гућност клонулости, на сваки наjмањи симптом 
страха, губљења вере, очаjања, коjе jе могло за-
хватити његов народ“ (34). Главно „оружиjе“ у ње-
говоj борби против националне летаргиjе – коjа 
jе код Срба, разумљиво, била честа поjава – било 
jе, како паганским народним предањем, тако и 
хришћанским предањем прожето, увек обичном 
читаоцу приjемчиво – родољубиво песништво.
 Његова основна намера при употреби 
теолошких садржаjа у родољубивоj поезиjи jе да 
дâ смисао страдањима свог напаћеног народа, тj. 
да нагласи да сâм Бог даjе легитимност њиховим 
патњама, али да то не укида често готово неиздр-
живу стварност ових патњи. „Тужне речи“ коjе 
Српкиња „збори“ у песми Вила (Сабрана дела Ј. Ј. 
Змаjа, I–XVI, приредио Јаша Продановић, „Геца 
Кон“, Београд, 1933–1937, књ. 1, 292–294) нису 
тек обична кукњава и нарицање, већ метафора 
вапаjа из праве, егзистенциjалне угрожености, 
метафора ситуациjа коjе су много пута задесиле 
српски народ. Чак и цркве, коjе jе Бог дао Србима 
као уточиште на овом свету, као место где им се 
он обраћа, тешећи их благодаћу свог Духа Светог 
– чак и оне су порушене:

„Српско име, порушена цркво“ (Вила);

а, уз то, што jе погубно по наредне генерациjе, 
сви наjбољи, припадници елите страдали су. У 
таквим околностима сасвим jе логично што се у 
истоj песми, нешто касниjе, каже:

„Ал’ невољи на овоме свету
Све jе глухо до Бога jеднога“.

 Пропаст народа jе таква да се он налази 
у jедном „полуесхатолошком“ стању, у ком су се 
Срби много пута налазили, у стању где jе вапаj 
преживелих, оличених у Српкињи, такав да Бог 
непосредно интервенише, „претвараjући“ Срп-
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кињу у Божиjу вилу, вилу божанске утехе. Ова 
вила ће своjом свеприсутношћу тешити и храб-
рити наредне генерациjе, биваjући од стране 
страдалника схваћена колико као њихова, толи-
ко и као Божиjа.
 Сада ћу начинити jедну ретардациjу и ос-
врнути се на виђење виле у српском паганском 
предању. Виђење виле у горепоменутоj Змаjе-
воj песми jе у извесноj мери у складу, а у извес-
ноj мери у опреци у односу на српско предањско 
виђење виле. Заjедничка особина jе у томе што jе 
вила „онострано“, невидљиво, неухватљиво биће, 
коjе на човеку мистериозан начин ступа са њим 
у извесне односе. По свему осталом, Змаjево ка-
рактерисање виле jе управо због своjе хришћан-
ске позадине, супротно паганском виђењу. Виле 
су, у складу са српским предањем, митска бића 
коjа персонификуjу демонске силе природе у 
људском обличjу – обличjу прелепе жене. Оне су 
углавном активне ноћу, када замру све друштвене 
активно сти, и када захваљуjући мраку „натпри-
родно“ може да дође до пуног изражаjа. Народно 
предање каже да виле понекад полно опште са 
мушкарцима изузетних психофизичких способ-
ности, коjи могу да се носе са њиховим страхови-
тим енергетским набоjем, даjући им натприродне 
моћи (Добрила С. Братић, Представе о ноћи у тра-
диционалноj култури Срба [докторска дисерта-
циjа], Београд, 1991, 219). Оне углавном даjу моћи 
у вези са лечењем лековитим биљем или у вези са 
храброшћу, а ови њихови миљеници се називаjу 
вилењаци (о овоме се говори у: Тихомир Ђорђе-
вић, „Вештица и вила у нашем народном веро-
вању и предању“, Српски етнографски зборник 
LXVI, Београд, 1953, цит. према: Д. Братић, 220). 
Ако они одаjу људима одакле им моћи, или ако их 
не користе за добробит заjеднице, задесиће их не-
срећа од коjе их неће, како то Срби и данас често 
кажу, „ни сам Бог“ спасити (Д. Братић, 224–233). 
Ове виле често рађаjу полудемон ску, полуљудс-
ку децу са изузетним, натприродним способно
стима (220), коjа се вилама придружуjу у разним 
демонским „свечаностима“, коjе се углавном од-
виjаjу ноћу у воденицама (132).
 Виле, такође, по веровањима Срба, руше 
грађевине коjе нису „освећене“ неком адекват-
ном, у складу са значаjем и величином грађевине, 
животињском или људском жртвом. Д. Братић, у 
наведеноj дисертациjи, позиваjући се на проф. Зе-
чевића, каже: „Могло би се рећи да jе вила натпри-
родни створ коjи заузима све просторе коjе људи 
нису настанили, разликуjући се тиме од митских 
бића коjа бораве у одређеним деловима приро-
де – шуми, води“ (98). Виле, персонификациjа 
дивљег, неконтролисаног, ирационалног, онога 

у природи чиме се не може рационално овлада-
ти, долазе, тако, у сукоб са човеком око „стамбе-
ног простора“. Човек може да гради у дивљини 
за дана, када jе његова рационалност „на реду“ и 
када у складу са тим има контролу над природом; 
али ноћу он губи ту контролу, а демонска бића 
враћаjу своjом, у свом домену свемоћном силом, 
ствари у пређашње стање, стање коjе човек види 
као неуређено, неприступачно. (о овоме се ради у 
народноj песми Зидање Скадра). Да би човек ов-
ладао неким дивљим простором, тj. да би пости-
гао да се силе природе и дању и ноћу на том про-
стору понашаjу на, за ту климу и таj географски 
простор, уобичаjени начин, он мора да дâ нешто 
„онострано–непоновљиво“ – наjчешће људски 
живот, и то често живот некога за ким ће се мно-
го жалити (живот детета, на пример). „Људи ус-
певаjу да граде само ако своjом симболичком ак-
тивношћу (уграђивања) ,оживе‘ простор и време 
коjе не ,досежу‘ грађевинском делатношћу“ (99).
 За разлику од ове виле, „виле експанзиjе“, 
вила у Змаjевоj песми jе „вила утехе“. Наклоност 
„виле експанзиjе“ се добиjа, купуjе добровољном 
жртвом, док се наклоност Божиjе „виле утехе“ до-
биjа након страшних страдања, коjа су ништа дру-
го до Божиjе кушање. Пошто jе ово митско биће 
Србима добро познато, и пошто jе оно активно и 
„онострано“ и „овострано“, то jе оно сасвим логи-
чан избор за утешитеља, коjи ће лако бити иден-
тификован као биће коjе шаље сам Бог. Змаjева 
вила jе, стога, много сличниjа Анђелу Господњем 
из Старог завета него српскоj паганскоj вили. Бог, 
Јахве, jе старим Јевреjима постао близак преко 
њима приjемчиве поjаве карактеристичног анђе-
лоликог бића, за коjе су они, на основу богослуж-
беног, есхатолошког оквира комуницирања, зна-
ли да говори речи самог Јахвеа. Тако исто Срби, 
у „полуесхатолошкоj“ ситуациjи, у коjоj их jе Змаj 
описао, знаjу да jе вила од Бога.

 Б) Светосавска „вера отаца“ и „српска 
школа“ као чиниоци духовног препорода Срба
 О значаjу неговања „вере отаца“, коjа нам 
jе од Бога дата преко св. Саве и коjа jе спасила на-
род од нестаjања, као и о просвећивању, коjе jе у 
црквеним оквирима изузетно важно, Змаj гово-
ри наjконцизниjе и наjлепше у песми Свети Сава 
(СД, књ. 4, 9). О спасоносноj моћи православне 
вере он у овоj песми каже:

„И та нам jе вера спасавала оце
Од многе пропасти;

Та ће иста вера – о, хвала ти Саво! –
И унуке спасти“.
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 Потпуно оздрављење народа ниjе могуће 
ни без православља ни без српске школе:

„Што нам даjе души, уму, срцу здравље:
То jе српска школа, то jе православље“,

односно нема потпуног оздрављења без пера, коjе 
креће тамо где jе мач завршио своjе (песма Мач и 
перо, СД, књ. 2, 46):

„Мач jе само темељ мето –
Од пера се више иште;
Мач jе реко: ето, ето,

Соколима полетиште“.

 В) Рат као српска „клетва“
 Контраст раjског и ратног стања, тачниjе 
односа међу људима, jош jе jедан теолошки аспект 
у Змаjевим родољубивим песмама. Метафора за 
раjско стање jе жица коjа даjе умилне звуке пове-
зуjући људска срца („Раjска жица – помирница“, из 
песме Ја бих био, СД, књ. 3, 48–49). Насупрот раj
ском стању, у теолошком смислу, стоjи стање пак-
ла, коjи значи самоћу, изолациjу, недостижност 
ближњег, што Змаj, у песми Страшно вече (СД, 
књ. 1, 233–234) назива „тишином“, одређуjући то 
стање као горе од рата, коjи се налази између раjа 
и пакла, свакако ближе паклу. У песми се каже:

„Ниjе шала боjно поље,
Смрт и живот где се виjа,

Ал’ данас сам осетио
Да j’ тишина наjстрашниjа“.

Ово усамљено стање, стање „тишине“, ипак, ра-
зумљиво, ниjе нашло места у родољубивоj пое-
зиjи.
 У родољубивоj поезиjи Змаj говори о 
рату, коjи значи смрт, прекид лепог, непоновљи-
вог живота, и то без неког схватљивог смисла. 
Наjстрашниjе jе што оваква смрт рађа освету, а 
ова опет освету, и тако у недоглед. Змаj jе свестан 
како неминовности, тако и оправданости оваквог 
рата (ако jе ослобођење од тлачитеља у питању), и 
назива то клетвом, коjа се ипак не може избећи:

„Већи гњечи, jачи тлачи
И неправда jањце гања,
У jањцима жуч се буди,
А жуч горка маче сања

[...]
И jа морам, клетво моjа,
Желет мача, желет крви;

Морам желет грозна боjа,
                     Ох, да барем паднем први!“ (Ја бих био)

3. Теолошки аспекти у Змаjевим 
дечиjим песмама

 А) Змаjево опредељење за дечиjу поезиjу 
и значаj ове поезиjе за духовни препород српског 
народа.
 Наjзначаjниjе, наjвредниjе улагање у бу-
дућност jедног народа управо се састоjи у исправ-
ном духовном и моралном образовању омла дине. 
Наjвећу штету jедан народ наноси себи ако пог-
решно васпитава омладину. Змаj jе овога, како 
jе време пролазило, постаjао све свесниjи, а на 
чињеницу да jе написао толико дечиjих песама 
колико их jе написао, свакако jе утицало и то што 
jе у периоду краћем од десет година изгубио жену 
и петоро деце. Овакав губитак нагнао га jе да све 
више и више „излази из себе“, да се даjе другима, 
и да, носећи своj крст, трпећи страшно страдање, 
искаже у своjим делима сву мудрост коjу jе сте-
као, и тако просветли хоризонте будућим гене-
рациjама. Змаj jе, као што каже Милан Кашанин у 
наведеном есеjу, након што jе изгубио породицу, 
„у другом, дужем делу свог живота, сав своj та-
лент ставио – у дословном смислу речи – у служ-
бу своме народу – народноj свести и заветноj 
мисли (како се то тад говорило), слободњачким 
идеjама, васпитању деце, малом свету. У пресуд-
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ном моменту живота, и свог и националног, Змаj 
се одлучио за акциjу, не за контемплациjу“ (34). 
Ово важи, свакако, и за дечиjу поезиjу, коjа ниjе 
писана само за децу, већ и за родитеље, коjи кроз 
те песме добиjаjу jедну светлу, jасну перспекти-
ву, jасан путоказ за даље васпитавање своjе деце, 
али не само то. Како Кашанин каже у истом есеjу: 
„Мислећи о потомцима увек више но о прецима, 
и увек радиjе гледаjући у будућност него у про-
шлост, Змаj jе, састављаjући дечjе песме, колико 
за децу, писао и за нас. Нема у своj нашоj књижев-
ности ничег радосниjег и милиjег од Змаjевог де-
чjег света. Пред нама нису само деца, ни само њи-
хове жеље, мисли, слутње, њихове туге и несреће, 
него и куће, собе, баште, у коjима та деца живе, 
природа коjа их окружуjе, ствари коjе откриваjу, 
цео jедан свет коjи jе њихов, а био jе и наш, и у 
коме сада с њима и због њих jош jедном живимо. 
[...] Он те песме саставља и ради тога да онаj ко их 
деци чита, или заjедно с њима слуша, jош jеданпут 
дочека своjе сопствено детињство, увери себе о 
незаменљивости породице и срећи деце, коjа су 
добра и боља од нас“ (35–36).
 Значаj окружења у Змаjевоj дечиjоj пое-
зиjи, чега се Кашанин дотакао у претходном ци-
тату – изузетан jе. Дете развиjа потенциjале своjе 
душе само у природном окружењу и неспутаноj, 
али од стране одраслих ипак контролисаноj игри 
са вршњацима у том окружењу. Дете, играjући се 
у друштву друге деце, дакле у друштву бића „по 
лику и подобиjу Божиjем“ – у од Бога створеном 
природном окружењу, од чиjих елемената jе и 
само дете сачињено – развиjа своj боголики по-
тенциjал, своjу свест, своjу душу, и постаjе „прави 
човек“. Дете, као што jе то данас све више и више 
случаj – развиjаjући се од малих ногу уз фиктив-
ноинтерактивни свет рачунарских „игрица“, коjи 
постаjе штетан када искључуjе jедан минимум од-
носа са вршњацима и са природом – своjу душу 
и своjу личност своди на начин постоjања имаги-
нарних електронских убица са коjима стално ра-
туjе, или имагинарних аутомобила коjи стижу до 
имагинарног циља.

 Б) Змаjева педагогиjа као 
пре свега хришћанска педагогиjа
 О Змаjевоj представи о карактеристикама 
садржаjа коjе треба дати деци да би се она опти-
мално, у складу са правим духовним вредностима 
развила у људе верне своjоj традициjи, способне 
да се носе са изазовима новог времена, наjбоље се 
може стећи слика кроз његову критику педагош-
ких вредности германских баjки.
 Дидактички сензибилитет германских 
баjки Змаj сматра или сувише апстрактним за 

децу (на пример, у случаjу Ружног пачета Х. К. 
Андерсена, коjе деци даjе метафорички изражену 
идеjу развоjа самоперцепциjе кроз призму само-
реализациjе, па jе Змаj то преточио у причу о томе 
да се не треба „китити туђим перjем“), или, пак, 
сувише мрачним (у случаjу Гримових баjки). Иро-
низуjући контраефекат оваквих баjки са страш-
ним ликовима у песми Страшна прича (СД, књ. 
6, 89; цит. према: Василиjе Р. Радикић, Змаjево 
песништво за децу – структура, поступак, поетика 
[докторска дисертациjа], Београд, 2000, 33), Змаj 
каже:

„А деца се боjе
И од сенке своjе,
Узверено гледе,

Неки чак и бледе“.

У песми Мали азбучник (СД, књ. 6, 127; цит. пре-
ма: В. Радикић, 33) он чак покушава да укаже на 
нестварно, само метафоричко поjављивање џи-
нова и других чудовишта у баjкама, када у наведе-
ноj песми каже:

„У причама, у баjкама
Помињу се неки џини, –
Ал’ данас се мере људи
По делима, по врлини“.

На оваj начин не само да престаjе свака опасност 
од разних бића са неком натприродном особи-
ном (jер припадаjу прошлости), већ се, на гениjа-
лан начин, у потпуности у складу са хришћан
ским поимањем света, даjе аналогиjа, коjу деца 
овако схватаjу: некада су сви били натприродни 
по физичким особинама (величини руку, главе и 
сл.) и био jе моћниjи онаj коjи jе имао те особине 
jаче изражене, а данас су људи утолико моћниjи, 
што су jачи и постоjаниjи у врлини. Ово jе у пот-
пуном складу са jеванђелском поруком о врлини, 
пре свега о љубави, врлини над врлинама, коjа 
свет „осваjа“ ненасилно, управо слободним при-
зивом од стране Духа Светог, а насупрот приси-
ли закона и силе, коjа jе владала пре Христовог 
оваплоћења. Превладавање сила „добра“ над си-
лама „зла“ у германским баjкама, као, уосталом, 
и у српском паганском предању, дешава се по 
нужности безличног космичког тока, по нужном 
космичком принципу надвладавања конструк-
тивних над деструктивним силама, чему jе по-
тврда управо тренутно перципирање одређеног 
поретка у окружењу од стране писца баjке. Змаj, 
тако, у децембру 1903, jедном сараднику Невена 
поручуjе: „Твоjа преведена баjка изаћи ће. Али од 
сада немоj више преводити од браће Гримова, jер 
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jа међу тим баjкама налазим веома мало, коjе би 
подесне биле, да их изнесем пред српску децу, ма 
да су браћа Гримови доста уважени у немачком 
народу“ (Невен, чика Јовин лист за децу, Нови Сад, 
1903, бр. 7, цит. према: В. Радикић, 32).
 Истина jе етички камен темељац код 
Змаjа као „народног“ песника, и ниjе сама себи 
циљ, већ jе, у вези са са горенаведеним, jедина коjа 
jе у складу са врлином и коjа води децу правом, 
хришћански врлинском начину постоjања – не, 
дакле, етичковрлинском, већ jеванђелсковр-
линском. Свако лагање и свака превара у Змаjевоj 
дечиjоj поезиjи биваjу санкционисани, и то пре 
свега срамотом, а не казном, што jе основни ме-
ханизам враћања деце на прави пут, показуjући 
им да jе превара нешто срамотно, нешто што увек 
донесе више штете него користи.

 В) Основне хришћанске теме у Змаjевоj 
дечиjоj поезиjи 
 Две основне хришћанске теме коjе се 
jављаjу у Змаjевим дечиjим песмама jесу: 1) ам-
биjент празничне, углавном божићне свечано
сти; и 2) истицање хришћанских врлина, пре све-
га љубави и милосрђа. Децу Змаj учи троjичноj, 
хришћанскоj љубави, агапи, а не интересноj, дуа-
листичкоj „љубави“. Радикић у свом докторату о 
Змаjевоj дечиjоj поезиjи у том смислу каже: „Људ-
ска захвалност ниjе оно што покреће на чињење 
(истински – Р. Т.) доброг дела, већ „добро срце“ и 
осећање божанске испуњености – спасиоцу (чо-
веку коjи jе спасао дете од дављења – Р. Т.) jе душа 
,била пуна / небеских милина‘ (песма Бог да про-
сти, СД, књ. 5, 329 – Р. Т.)“ (137). Несебична љубав, 
и троjично милосрђе коjе из ње израста, где се за-
слуга увек, при сваком доброчинству, приписуjе 
Богу, такође се често jављаjу у Змаjевоj дечиjоj по-
езиjи. У песми Ево ти (СД, књ. 5, 59, цит према: В. 
Радикић, 137) се, тако, каже:

„Наj слободу, птицо наj jе
Не од мене: од Бога jе“.

 Празнични амбиjент Божића сваком чо-
веку коjи га доживи остаjе jедно од наjлепших 
сећања из детињства. Прослава празника jе код 
Змаjа увек постављена у литургиjски, црквени 
контекст, али увек неоптерећено догматском и 
другом теолошком терминологиjом. Знак есха-
толошке радости за децу jе разнобоjна и богата 
трпеза, као и jедан амбиjент „лепши нег’ наjлеп-
ши сан“ (песма Јелка, СД, књ. 5, 211, цит. према: 
В. Радикић, 136), jер jе свима на лицима присутна 
„раjска светлост“ (исто). Све ово оставља дубок 
траг у дечиjоj души, радостан траг коjи вечно ос-

таjе у души човека. Значаjа ове чињенице Змаj jе 
итекако свестан, што се види у песми Христос се 
роди (СД, књ. 5, 224, цит. према: В. Радикић, 139), 
где се каже:

„Гледаћемо ваша лица сjаjна,
Молићемо с’ из дубине душе,

Да та радост остане вам траjна“.

 Јако jе чест у Змаjевим дечиjим песмама и 
мотив сиромашне породице, у коjоj не постоjе ни 
завист, ни инфериорност у односу на имућниjе 
породице, већ се чуjе дечиjа молба Богу да их, 
макар, сачува од болести (као, на пример, у песми 
Бар се данас неће зепсти, СД, књ. 5, 103, цит. пре-
ма: В. Радикић, 138). У песмама са породичном те-
матиком jавља се и мотив чудесног излечења, коjе 
Бог даруjе члановима сиромашних, али скромних 
хришћанских породица (песма Добар jе Бог, СД, 
књ. 5, 317, цит. према: В. Радикић, 138).
 Да jе светлошћу ведрине обасjано лице 
Божиjи дар, о чему се говори у дечиjим песмама 
са празничном тематиком, додатно се потцртава 
описом слике пропасти алкохоличара из песме 
Несрећник (СД, књ. 5, 21; цит према: В. Радикић, 
137), где се каже:

„С његовог лица неста Божjег дара,
На челу нема те ведрине лепе“.

4. Закључак

 Жалосно jе што су након 1945. године 
Змаjеве родољубиве песме са теолошким садр
жаjима веома ретко налазиле место у безброjним 
обjављиваним збиркама овог песника. Још jе жа-
лосниjе што дечиjе песме са обичаjноцрквеним 
садржаjима – са jош снажниjом теолошком по-
руком, коjа оставља jош дубљи траг у души, како 
деце, тако и одраслих, са поруком коjа jош сна-
жниjе од поруке родољубивих песама враћа Србе 
аутентичним литургиjским коренима њихове ду-
ховности – нису уопште обjављиване након четр-
десетих година прошлог века.
 Значаj ових песама, како родољубивих 
тако и дечиjих, данас jе већи него икада у про-
шлости, и зато њихово необjављивање ускраћуjе 
данашњим генерациjама, нарочито младим љу-
дима, садржаjе Змаjевих песама, коjе на лековит 
начин, говорећи о трауматичним ситуациjама из 
прошлости и начинима на коjе jе, пре свега кроз 
црквену саборност, нађен како излаз из тих ситу-
ациjа, тако и начин да се преживи. Оне могу до-
принети налажењу решења за данашње пробле-
ме, коjи су тежи но икада пре.
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ПРАШИНА ТУЂИХ НОЋИ

Гласови сабласних клавира одjекуjу као 
Ноте у влажноj топлоj соби.
Оцат у нашоj судбини, драгано, њише се на концима
Нових зора и судбина.
Koњаник на рубу цветног поља, изгубљен у тишини
Коjу не познаjе, нуди прашницима прашину туђих
Ноћи коjе смо волели као небески жар.
Долази зима и доноси вечита ћутања која сећања
Пореде са жутилом у мрачним jутрима.



Москва jе Духовна империjа над коjом 
сунце не залази, Трећи Рим и место сjе-
дињења душе човекове с Богом (што та 

реч и значи у преводу са санскрита). Град, коjи jе 
1147. године основао Јуриj Долгоруки, вековима 
jеднако инспирише ненадмашне руске књижев-
нике и песнике, али, ето, и обичне путнике на-
мернике. Човек се тамо такмичи са собом, пре-
вазилазећи себе, док jе његов стваралачки замах 
аутентичан и на серафимским висинама. Све то, 
дакако, захваљуjући оноj, коjа радо отвара своjа 

врата свима коjи jоj у сусрет хитаjу.
 Почетком 20. века, норвешки писац Кнут 
Гамсун, иначе одмерен код круциjалних питања, 
посетивши Москву, нескривено износи своjе 
одушевљење, речима: ,,Обишао сам цео свет, али 
ништа слично московском Кремљу на том свом 
путу не видех. Видео сам прекрасне градове; Праг 
и Будимпешта су на мене оставили jак утисак, али 
Москва... То jе нешто баjковито! С Кремља се пру-
жа раскошан поглед на цело море красоте. Ника-
да ни слутио нисам да на Земљи може постоjати 
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jедан такав град“.
 Москва – некад и сад... где неизостав-
но ,,некад“ удахњуjе душу очигледном ,,сад“... На 
опозициjу ,,савремено – средњовековно“, између 
коjих као спона стоjе векови културноисториj
ски важних момената, аутохтони Московљани 
гледаjу с болом у души... Док на jедноj страни 
град може постати огромни музеj, с друге стране 
се престиж и ексклузивност намећу као битниjи, 
односећи махом и првенство. ,,Руска словенска 
душа“ тешко долази до изражаjа у таквом jедном 
мегалополису, са више од 13 милиона становни-
ка, коjи су се сместили на 1 100 квадратних кило-
метара, али кад човек зађе по црквама, схвати да 
jе међу своjима и да jе сасвим добродошао.
 Још jе у древна времена био састављен 
списак седам наjвеличанствениjих чуда света, 
као што су, рецимо, египатске пирамиде, храм 
богиње Артемиде у Ефесу, огромна статуа Зевса 
у Олимпиjи, родоски Колос (тj. гигантска статуа 
бога Сунца – Хелиоса на острву Родос), светио-
ник на острву Фарос и др. Од свих њих до наших 
дана сачувале су се само египатске пирамиде, коjе 
данас представљаjу наjстариjи музеjски комплекс 
на планети.
 „Осмим чудом света“, људи данас нази-
ваjу броjне знаменитости у том смислу пребога-
те Москве. У овом контексту ваља напоменути 
руску реч ,,достопримечательность“. Наизглед 
предугачка, али итекако jасна. Односи се на оно 
што jе достоjно да буде примећено, а тога на овом 
нашем путу има више него довољно.
 Красни трг jе главни трг у Москви, где се 
окупља и старо и младо. Данас се погрешно на-
зива „Црвени“, jер jе, заправо, многима непознат 
податак да jе руска реч „красный“ у 17. веку има-
ла, осим значења „црвен“, и значења „прекрасан“, 
„красан“, „красотан“. На њему jе распоређено 
више знаменитости, од коjих наjважниjе место 
заузима Покровски храм, у народу познатиjи као 
храм Василиjа Блаженог. То jе jедно од наjузви-
шениjих здања руске архитектуре 16. века, подиг-
нуто по указу Ивана Грозног, а у част победе над 
Татарима 1552. године. Иначе, у народу постоjи 
легенда коjа каже како jе Иван Грозни након за-
вршетка радова наредио да ослепе градитеље, не 
би ли на таj начин очувао његову jединственост и 
непоновљивост. Обиље чипкастог шаренила коjе 
се преплиће са складним наранџастим тоновима, 
пристиглом туристи мами погледе и провоцира 
његово безмерно дивљење. И што jе наjинтере-
сантниjе, храм броjи девет купола, и свака пона-
особ jе црква за себе. Храм Василиjа Блаженог 
претворен jе у музеj, тако да се у њему ретко слу-
жи.

Купола храма Христа Спаситеља

Храм Христа Спаситеља

Музеj ликовних уметности „А. С. Пушкин“

Тверска тријумфална капија (1920)
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Храм Успења пресвете Богородице на рову (храм Василија Блаженог)



 Изнад Красног трга са бочне стране изди-
жу се зидине Кремља. То jе архитектурни уникат 
чиjе постоjање поражава и наjтупље физичке пог-
леде пасивних посматрача, преображаваjући их 
у будне и емотивнознатижељне. Ту пред вама, 
на тако очигледан начин, актуализуjу се векови 
историjе и свих оних бурних времена кроз коjе 
се Москва, ходом по мукама, уздизала небеском 
путањом. Они прожимаjу како меко небо са ру-
жичастим сjаjем утрнулог сунца, тако и ауторског 
наратора, чиjу стваралачку снагу подстичу да за-
махом лаким обухвати целу ту дубинску шару и 
да jе смести у своjе надошло текстуално предиво. 
Кремљ тражи идеалну форму, богатство израза, 
одговараjући модел и манир за одредницу своjе 
аутентичности. Цркве, музеjи и царске палате, 
оивичене црвеном опеком кремаљских зидина, 
не представљаjу само културно jезгро престони-
це, већ су и синоним политике и моћи Русиjе, кроз 
историjу увек повезане са српском судбином. У 
том контексту неизоставно треба нагласити да 
се у jедноj од кремаљских цркава налазе фреске 
св. Симеона и св. Саве, изнад коjих стоjи натпис: 
„Српски чудотворци“.
 Храм Христа Спаситеља налази се на Кро-
поткинскоj метро станици и, попут оне о коjоj jе 
реч, има своj ход по мукама и своjу потресну при-
чу. Наиме, то грандиозно петокуполно здање, са 
четрнаест мелодичних звона, преносилац jе таjне 
васкрсења, над коjом одjекуjу Спаситељеве речи: 
„Носите моjе бреме jер jе лако“ (Мт 11 29).
 Тридесете године 20. века уздрмале су 
симбол отаџбинске славе jедног народа, задавши 
бол свим истинским верницима смутног совjет-
ског времена. Наjстрашниjи дан у историjи хра-
ма био jе 5. децембар 1931. године, када jе он на 
варварски начин до темеља срушен. Суочавање 
са знамењем прошлости коjе надвладава власти-
то чуђење, истовремено удахњуjући живот сли-
ци, уверава нâс маловерне у чињеницу да се све 
дешава заиста по Божиjем допуштењу. Безбожни 
рушитељи, у настоjању да утру и наjобичниjи спо-
мен храма, на том светом месту подижу, затим, 
базен европских размера, са звучним именом 
„Москва“, коjи уместо уживања и задовољства 
пружа jедно опште незадовољство – оличено у гу-
тању живота; и тако народу, помало изгубљеном у 
вреви земаљске славе, Господ открива силу нена-
метљиве, а очигледне моћи своjе. Ако дату слику 
убацимо у jеванђелски контекст, одjекнуће крис-
тално jасан прасак да jе на делу враћање блудног 
сина Оцу своме. Данас, кад jе Руска православна 
црква доживела велики препород, и наш храм jе 
забли стао новим сjаjем над реком Москвом. Све-
чано jе освештан и отворен за вернике 2000. годи-

не, тако да jе у нови век престоница jедне чудес-
не земље закорачила са истим таквим чудесним 
храмом, и са jедном новом снагом, коjа пребива у 
нади да ће таj долазећи век бити негде милосрд-
ниjи у односу на прошли.
 Преко пута велелепног храма Христа 
Спаситеља, налази се Музеj ликовних уметности 
„А. С. Пушкин“ – други по значаjу после Ерми-
тажа у Петрограду. Основао га jе отац Марине 
Цветаjеве, познате руске поетесе 20. века, 1912. 
године. Ту нам врата отвараjу Пикасо и Моне, са 
своjим пеjзажним композициjама чаробних ариjа 
красотне природе. Умилни ритам подастире 
своjу подлогу нашем знатижељном оку, а реч вит-
ла пред собом онаj израз узавреле емоциjе коjи 
тежи савршеном.
 У раскоши обилатоj Москви, проговараjу 
и наjћутљивиjи међу ћутљивима. Она провоци-
ра, како наjосетљивиjе међу осетљивима, тако 
и наjнеосетљивиjе међу неосетљивима. Једно jе 
евидентно – човек jе тамо у стању гòре преме-
штати, независно од своjих природних способ-
ности. Ниjе ли довољно посетити jедну Третjа-
ковску галериjу и уздрмати тиме своjе задремале 
погледе; засути их сjаjем врхунске уметности и 
илуминациjом слике коjа варира идеjу? Окусити 
од тог плода ниjе забрањено; штавише, пожељно 
jе. Ту посматрач улази у jедан универзум руске 
уметности 19. века, илити заоставштине слав-
них имена, попут Репина, Њестерова, Васњецова 
и, свакако, неизоставног Врубеља, чиjе су слике 
биле инспирациjа великом Љермонтову у њего-
вом стваралаштву. Тамо се налази и Рубљовљева 
икона Свете Троjице, коjа потиче из 15. века, а 
у капели коjа ради при галериjи чува се позната 
икона Владимирске Маjке Божиjе.
 У Москви сте и трагате за местом на 
коjем бисте угасили жарку жеђ за неописивим, 
нагомилану вечитим сударима са теретом коjи 
jе парадигма егзистенциjе?! Пред вама jе Бољшоj 
театар?.. Не оклеваjте! То ће бити наjбољи лек за 
jедну такву неиспуњеност. У непосредноj бли-
зини jе Мали театар, коjи су с правом називали 
„Други московски универзитет“. Основао га jе чу-
вени Островски, чиjи споменик и стоjи пред тим 
славним здањем.
 После оваквих садржаjа, можете се, реци-
мо, опустити у неком од кутака коjи вас одмара 
самим своjим постоjањем. Арбат jе jедно од наj-
бољих места за ту врсту опуштања. Наjстариjа 
улица у Москви, пешачка зона слична нашоj Кнез 
Михаиловоj, пружа сигуран одмор и лепезу сад-
ржаjа. Ту се налази Пушкинова кућа, као и спо-
меник тог великана руског песништва и његове 
жене Наталиjе Гончарове, коjи представљаjу већ 
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устаљени фон фотографи-
сања одушевљених туриста. 
Иначе, од 18. века, Арбат се 
сматра аристократским реjо-
ном Москве. Раштркане су-
венирнице, улични свирачи, 
жонглери и сликари упознаjу 
посетиоце са богатом руском 
традициjом. Међутим, као и 
све остало, тако и наш Арбат 
подлеже променама... Увек 
jеднако бучан и свечан, али ни 
сличан оном негдашњем, за 
коjи Булат Окуџава у опчиње-
ности своjоj каже: „Ах, Арбате, 
моj Арбате...ти си моjа рели-
гиjа...“ Главна московска улица 
– Тверска, такође заслужуjе 
да оде у етар. Некад jе њом 
ходила позната Пушкинова 
jунакиња Татjана Ларина, а 
данас истом jурцаjу наjлуксуз-
ниjи аутомобили и елита коjа, 
захваћена потрошачком гроз-
ницом, своj смисао проналази 
у испразном и суштински не-
утемељеном... Па тако, с jедне 
стране имамо оне коjи живе да 
би имали, односно расипали, 
и с друге стране оне коjи живе 
да би давали, тj. поклањали... 
С руском душом, у правом 
смислу речи те, сусрећемо се 
обично у метроу, где она, као 
и све оно што jе с њом у вези, 
долази и те како до изражаjа. 
Ту ћете, рецимо, видети Руса 
коjи, клатећи се у брзини од-
лазећег воза, jеднако стамено 
стоjи омеђен гужвом, с Кан-
товом Критиком чистог ума у 
руци... И док ви покушавате 
поверовати сопственим анти-
ципациjама, већ сте стигли до 
следеће станице на коjоj си-
лазите... У исти мах, опажени 
Рус остаjе у возу да ћутке све-
дочи како метафизичку, тако 
и трансценденталну (гносео-
лошку) кантовску дедукциjу... 
Ваш говор овде смењуjе без-
молвиjе. Разумљиво, неми сте 
пред чудом...
 Следеће чудо зове се 
МГУ. Реч jе о Московском 

универзитету „Ломоносов“. 
Налази се на Врапчевим брди-
ма, одакле се пружа прекрас-
на панорама Москве. Ако сте 
имали напоран дан, оваj део 
града ће вас опустити оним 
нетакнутим и кисеоником бо-
гатим трачком зеленог неба. 
Оно се изволело спустити на 
земљу да би њу такву учинило 
погодном за вас, коjи у вреви 
jедног московског дана хита-
те нечем другачиjем. На том 
месту се призвани прозиваjу, 
с погледом у оног коjи ос-
таjе вечно да сведочи о своjоj 
величини. И сама загледана 
остадох у колосалног Ломо-
носова, коме чврсто обећах 
да ћу jедног дана бити већа и 
од њега самог (уколико ми, 
наравно, неко пожели подићи 
споменик, по узору на таj коjи 
плени своjим димензиjама...)
 Да Москва заиста за-
пањуjе, и то оним надалеко 
познатим архитектурним 
ансамблима и грађевинама 
епохе Трећег Рима (коjа jе 
на измаку), уверили смо се 
низом примера. Међутим, 
све jе већи броj људи коjи из 
бивших совjетских репуб-
лика настањуjу главни град, 
доносећи неке своjе обичаjе 
и урушаваjући исконски сjаj 
наше славне престонице. Кул-
турнодуховна деградациjа 
московског социjума, као и 
маргинализациjа његовог со-
циjалног окружења, полако 
мења нашоj лепотици лични 
опис. И тако имамо безброj 
пиjаца где ћемо се сусрести с 
људима на чиjим лицима пре-
познаjемо туђе црте, и коjи 
ће махом причати на неком 
неразговетном руском. Истог 
трена зажмуримо и сетимо се 
свих оних красота коjима jе 
наш поглед преплављен; све-
га оног о чему jе досад било 
речи, и обећаjмо Москви да 
jоj се догодине опет враћамо. 
Ја сам jоj чврсто обећала...

Третjаковска галериjа

Бољшоj театар

Улица Арбат

Универзитет „Ломоносов“
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Снегови се обрушаваjу
Са врхова строге планине
Носећи светлу куглу од чудесне твари
Коjа чини дом и испуњава музиком
Твоjе нежно биће

Из груди публике се отима одушевљени уздах
Због нежних тонова
Коjи покижу дивни мехур до небеса
И носи ка безмерноj благости, уснуло
Твоје нежно биће

Дах пролећног jутра
Милуjе главице шаролике твари у ливади
Узноси душу у топли загрљаj Оца
Чуваjући бескраjно, пренуло из сна
Твоје нежно биће

Тихуjте сада ветрови и бучни токови света!
Изнедрите тиху радост, осмеjак из срца jезера
Запоjмо сви умилне тонове преблагоj Мајци
Да сачува ноћас и помилуjе свенебесним миром
Твоjе нежно биће

Невена Пеjовић



Прво jутарње сунце се пробиjа. Свиће нови 
дан. Лепенац jе будан. Таман када jе мис-
лио да jе устао пре свих, дошао jе његов 

брат да га буди. Требало jе да крену. Ускоро устаjе 
и његова жена, као и остали становници Лепен
ског Вира...
 Крећу. Наш Лепенац иде до Кладовске 
скеле, а његов син иде са стрицем у Икоану. Ово 
су били сезонски логори, jер Лепенски Вир пос-
таjе „метропола“, има велики броj становника, а 
сва та уста треба нахранити (ова „метропола“ jе 
имала око 100 становника). Уз стална насеља, у 
Ђердапу се у то време подиже и велики броj се-
зонских логора да би се извори хране и сировина 
искористили у довољноj мери и у право време. 
Становници Лепенског Вира имали су комбино-
вану, седелачкомобилну економиjу. Подизањем 
сезонских логора (Хаjдучка воденица, Падина, 
Власац, Икоана, Кладовска скела и др.), попула-
ционо увећана заjедница Лепенског Вира обез-

бедила jе већу економску добит, а истовремено 
се растеретила вишка своjих чланова. Са друге 
стране, седелачкомобилна економиjа нужно до-
води до поделе рада и специjализациjе. Одређе-
ни броj чланова заjеднице чинио jе мобилну гру-
пу (вероватно одрасли мушкарци), али се и ова 
група делила на подгрупе специjализоване за лов 
на одређене врсте дивљачи, за налажење поjеди-
них сировина или за сакупљање плодова. Док се 
на Власцу или у Икоани производи све већи броj 
специjализованих алатки, у Лепенском Виру или 
Хаjдучкоj воденици се граде светилишта и мо-
делуjу скулптуре од џиновских облутака. Његов 
син jе показао да има талента за израду алатки, 
па га стриц, коjи jе такође вичан томе, води да га 
„специjализуjе“. На овим локалитетима данас на-
лазимо броjне и разноврсне предмете од камена 
и костиjу, као што су оружиjе за лов и риболов 
(проjектили, удице, батови) и предмети за изра-
ду и обраду алата (тучкови, кугле, утеге, глачала, 
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перкутери, тегови).
 Маjка га прати погледом, као што jе дан 
раниjе испратила и стариjег сина у Падину, па 
креће са свакодневним активностима. Отишла 
jе до Дунава да лови рибу – требало jе спреми-
ти ручак, а моруна jе била међу омиљеним jели-
ма. Међу члановима имобилног дела заjеднице 
(жене и деца) такође се деле задужења, образуjу 
се групе за хватање корњача и водених птица, за 
вађење кртоластих плодова, или за прераду поjе-
диних сировина. У активностима везаним за за-
довољење економских потреба коришћен jе алат 
од различитих сировина: камена, костиjу вели-
ких папкара, jеленских рогова и очњака дивљих 
свиња, као и од приглачаног пешчара и вулкан
ских стена. Оруђе за домаћу радиност су ножеви, 
убадаци, шиљци, шила, длета. Видела jе свог ком-
шиjу како са jош два човека глача камене секире: 
били су наjбољи у овом послу, прави професио-
налци.
 Друга група људи одлази да сакупља пло-
дове са околног дрвећа. Ђердап одувек пред-
ставља свет за себе. Разиграни планински рељеф 
везуjе се за велики Дунав, због чега се на малим 
растоjањима нагло мењаjу надморске висине 
(од 50 до 800 метара) и отуда на ограниченим 
просторима сучељава и по неколико еколошких 
зона. Због брзе промене рељефа, климе, биљног и 
животињског света постоjи велики броj микрое-
колошких станишта, распоређених у „спратове“ 
између реке и оближњих планинских површина, 
што омогућава да се брзо, на кратком путу нађе 
све што jе потребно за живот: у води – обиље 
рибе, на обали – наjразноврсниjе стене и минера-
ли, а у шуми – дивљач, плодоносно дрвеће и гори-
во.
 Враћаjући се кући, приметила jе да група 
мушкараца носи црвени кречњак, пешчар, скулп-
туре. Ниjе то могла да види у овом густо насеље-
ном месту, али jе знала да се гради нова кућа (пос-
тоjало jе око четрдесетак станишта). И знала jе 
како ће та кућа изгледати – биће иста као и њена, 
као и свака друга у насељу. Станишта се не гра-
де произвољно, већ по утврђеном обрасцу. Сва 
станишта културе Лепенског Вира имаjу основе 
у облику зарубљених кружних исечака. Огњишну 
конструкциjу, изграђену у осовини основе, окру-
жуjу велики камени „столови“, коjи ограничаваjу 
простор малог светилишта у оквирима ког се пос-
тављаjу скулптуре од великих облутака. Огњиш-
те, камени „столови“, скулптуре и остали елемен-
ти ентериjера увек су постављени у одређеном 
односу на примарни jеднакостранични троугао и 
заливени чврстом масом пода од здробљеног цр-
веног кречњака. Локални црвени кречњак прво jе 

био печен, а затим су додавани вода, песак и сит-
ни шљунак; добиjана jе маса попут кречног малте-
ра. Под добиjа велику чврстину, попут камена.
 У средишту свих насеља налазе се про-
страни трг и велика кућа, а станишта око њих 
распоређена су у редове. Трг, коjи постоjи у свим 
насељима културе Лепенског Вира, може се тума-
чити као место на ком су обављани разни ритуа-
ли, коjи су обjедињавали све делове заjеднице у 
целину. Лепенски Вир jе био прави култни цен-
тар свог времена.
 Постоjи нешто што она тада ниjе могла 
да претпостави, а то jе да архитектура Лепен ског 
Вира представља прву смисаону архитектуру за-
сновану на рационалном приступу. Овде се не 
ради о неком поjединачном усамљеном обjекту, 
већ jе реч о читавом урбаном насељу коjе се на-
лази на обали реке Дунав. Облик кућа, као и њи-
хова повезаност у целину и положаj у простору, 
дело су осмишљеног и организованог рада. Ар-
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хитектура се jавља као први свеобухватни сим-
бол, и то остаjе до краjа културе Лепенског Вира. 
Створени су стандард и традициjа, а детаљи коjи 
се мењаjу не нарушаваjу традиционални образац. 
Све што jе она тада знала то jе да се оваj принцип 
градње кућа идеално уклапа у околни природни 

и климатски амбиjент. Готово све грађевинске 
основе су окренуте према Дунаву и имаjу при-
ближно источну ориjентациjу. Оне прате облик 
терена обале и савршено се уклапаjу у околни 
природни амбиjент и пеjзаж. Ово уклапање се од-

носи и на термодинамички аспект, jер су обjекти 
„ушушкани“ у кречњачку подлогу, коjа има знатна 
термоакумулациона своjства. Источна ориjен-
тациjа станишта jе повољна, односно кућице су 
ориjентисане према наjвећим добицима сунчеве 
енергиjе. Њоj jе то било битно – зими jе кућа била 
топла, а лети подношљива, бар за оно време коjе 
су људи лети проводили у кућама.
 Журила jе са ручком jер jе чекаjу броjне 
обавезе. Група ловаца jе уловила дивљу свињу, па 
им jе требала помоћ. Да би сви делови друштва 
функционисали, неопходно jе да сваки поjединац 
и сваки део заjеднице обавља своjе дужности у од-
ређено време и на очекивани начин. Ово jе могуће 
постићи jедино рестриктивним мерама, односно 
неким ауторитетом. На основу археолошких до-
кумената може се закључити да jе у култури Ле-
пенског Вира таj ауторитет била религиjа. После 
ручка на брзину jе одвела наjмлађу ћерку до трга. 
Девоjчица jе помагала групи људи у изради скулп-
тура и нама мистериозних арабески.
 У насељима Лепенског Вира откриве-
на су култна места и броjни сакрални предмети. 
Скулптура Лепенског Вира jе аутономна творе-
вина ловачкосакупљачких заjедница Ђердапа. 
Монументалне камене скулптуре, коjе су откри-
вене у многим кућним светилиштима, свака-
ко су иконографска илустрациjа овог времена. 
Постављане из генерациjе у генерациjу уз кућна 
огњишта (где заjедно са каменим „столовима“ и 
жртвеником формираjу мала светилишта), ове 
скулптуре од џиновских облутака (на коjима су 
наjчешће моделоване риболике људске главе, 
риба, jелен или загонетне арабеске) биле су за све 
чланове заjеднице наjвеће светиње, коjе су им от-
кривале велике истине о свету и одређивале по-
нашање у свако дневном животу. Преко њих, пре-
ко облутака коjи „настаjу“ и „живе“ у великоj реци 
поред насеља, сви чланови заjеднице се повезуjу 
са основним и вечитим елементима своjе живот-
не средине – са водом и каменом, и за живота, и 
после смрти.
 Фигуралне скулптуре, моделоване у на-
туралистичком или експресионистичком стилу, 
приказуjу људску фигуру. Наjчешће jе jасно об-
ликована jедино глава, и то само њена основна 
обележjа: снажни лукови обрва, уши, дуг нос и ве-
лика, широка уста. У светилиштима су често пос-
тављени облуци чиjе су површине покривене за-
мршеним браздама. Ове скулптуре представљаjу 
наjстариjа ваjарска дела у камену за коjа се у свету 
зна. Израђене су између 6500. и 5500. године пре 
нове ере. Њима jе ово био центар света, али ве-
роватно нису ни слутили да ћемо ми данас све-
тилишта културе Лепенског Вира посматрати као 
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места у коjима jе поникла jедна од наjсложениjих 
религиjа праисториjе и наjстариjа монументална 
скулптура Европе.
 Сунце jе залазило и дан се приближавао 
краjу. Таман када се све стишавало, зачуо се жен-
ски врисак. Наjмлађа ћерка се уплашила. Маjка 
jоj jе рекла да jе све у реду, да се не боjи, ухватила 
jе за руку и одвела до комшиjске куће из коjе се 
врисак зачуо. Знала jе шта се дешава и отишла jе 
да помогне. Два сата касниjе комшиjа jе држао у 
рукама свог тек рођеног сина. То им jе било дру-
го дете, а прво jе, нажалост, умрло убрзо након 
рођења, због оштре зиме.
 Пар дана касниjе, наш Лепенац се враћа 
кући. Његова жена jе на реци и пере веш, а стариjа 
ћерка се обрадовала оцу (и плену коjи он доноси) 
и жури да му спреми нешто 
од хране коjу jе донео, али 
њему се jеде супа од корња-
че. Сазнао jе да се његов син 
и брат jош нису вратили, али 
вероватно ће и они ускоро 
доћи. Чињеница да његова 
млађа кћи баш има талента 

за обраду облутака веома га 
радуjе, jер ће моћи да допри-
несе заjедници. Обрадовала 
га jе jеднако и вест да ком-
шиjа има принову. Желео jе 
да иде одмах да му честита, 
али му ћерка рече да jе комшиjа на тргу – у току jе 
обављање дневних ритуала (нама данас непозна-
тих). Али има и тужних вести – умро jе наjстариjи 
Лепенац у насељу. Имао jе скоро 60 година. Како 
и доликуjе, сахрањен jе испод огњишта своjе куће. 
Међутим, нису сви покоjници имали ту привиле-
гиjу да буду сахрањени у оквиру насеља.
 Неки поjединци уживаjу посебне повлас-
тице за живот и траjно поштовање после смрти. 
Подела рада у оквирима непроизвођачке еко-
номиjе не доводи до стицања приватног влас-
ништва, већ до све веће специjализациjе и исти-
цања способности поjединаца. Ова хиjерархиjа 
могла jе да се заснива само на поседовању оних 
знања и способности коjи су од виталног значаjа 
за заjедницу. Посебан смисао за одређене врсте 

послова, упућеност у таjне природе или способ-
ност да се пронађу нови извори хране и сировина 
вероватно су утврђивали ауторитет поjединаца и 
обезбеђивали им повлашћен положаj у друштву. 
Тако jе jедан од критериjума сигурно био узраст 
покоjника, jер су у насељима налажени готово ис-
кључиво или гробови новорођенчади или гробо-
ви зрелих и старих особа.
 Покоjници су полагани у различитом 
положаjу, ипак наjчешћи jе опружени, са рукама 
положеним уз тело и шакама на доњем трбуху. 
Посипање покоjника окером вршено jе и у ста-
риjоj и у млађоj етапи културе Лепенског Вира. У 
неколико гробова нађени су и комадићи графита, 
а запажено jе да су у већем броjу случаjева покоj-
ници, посебно деца, посипани у пределу трбуха 

рибљим зубима. Тако jе било и са умрлим дете-
том њиховог комшиjе.
 За сахрањивање покоjника резервисана су 
углавном три места – кућна светилишта, огњишне 
конструкциjе и зачеља кућа. А зашто баш та три? 
У кућним светилиштима се налазе камени лико-
ви (приказуjу претке, вилењаке или „богове без 
тела“), чиjа наjприсниjа повезаност са огњиштем 
на ком се готови храна за живе и где се жртвуjе 
мртвима показуjе да суштину религиjе културе 
Лепенског Вира чини култ домаћег огњишта. То 
огњиште означава центар сакралног и световног 
простора, око ког се окупљаjу и живи и мртви. Ту 
се отвара пут у подземље, а преко пламена и дима 
успоставља веза са Сунцем и Небом.
 Лепенац jе са своjом супругом поделио 
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jедну не тако добру вест – четири човека у Влас-
цу су погинула. Не зна детаље, али то ће им рећи 
син када се врати са стрицем. Осам милениjума 
касниjе, тачниjе 1970/71. године, археолог Драго-
слав Среjовић проналази на Власцу четири скеле-
та распоређена готово у круг, и то тако да jедан 
другог додируjу рукама, а непосредно изнад њих 
постављена су два огњишта саграђена од већих 
камених плоча. Ова огњишта нису имала прак-
тичну, већ ритуалну намену.
 Сви су отишли на починак, али се усред 
ноћи зачула нека чудна бука. То jе био лавеж пса, 
а они на ту буку jош нису навикли. Припитомља-
вање пса jе била чудна поjава до пре неколико 
година, а сада jе неколико породица гаjило ове 

дивље вукове, тj. псе. Понекад су их чак и прино-
сили као жртве при ритуалима.
 Сетили су се шта им jе наjстариjи Лепенац 
говорио о своjим запажањима природе и света 
око себе; знање и искуство су били право богат
ство, али ово благо се стиче годинама, и зато су 
стариjе особе биле поштоване. Говорио им jе како 
могу jош боље и jош више да искористе природу, 
да могу на други начин да експлоатишу земљу и 
животиње. Нису знали да гледаjу будућности у 
очи – да ће земљорадња и сточарство бити jедан 
од наjважниjих корака у развоjу човечанства.

 Припитомљене су или селектоване од-
ређене врсте животиња и култивисане неке врс-
те дивљих житарица. Ово су две главне тековине 
велике економске револуциjе (тзв. неолитске ре-
волуциjе), коjа jе пресудно утицала на развоj кул-
тура у Подунављу. У култури Лепенског Вира до 
ових тековина ниjе се дошло ни случаjно ни тре-
нутно, тj. оне су резултат истраjног посматрања 
природе, систематизованих знања, брижљивог 
одабирања и дуготраjног неговања одређених вр-
ста биљног и животињског света.
 У слоjу овог наjмлађег насеља археолози 
су нашли посуђе од глине, нове врсте алатки од 
камена, костиjу и рогова (харпуни, коштани про-
jектили, тешки камени батови) и алатке за земљо-
радњу (мотике, будаци и садилице од jеленског 
рога), као и остатке домаћих животиња (говече, 
коза, овца, свиња), коjи поуздано документуjу 
нову, земљорадничкосточарску економиjу. Све 
ове иновациjе, на првом месту узгаjање домаћих 
животиња и производња керамичког посуђа, ка-
рактеришу културу првих подунавских земљо-
радника, тj. престанак културе Лепенског Вира. 
Ова нова култура, названа старчевачком култу-
ром, репрезентуjе прву етапу Млађег каменог 
доба (Стари неолит) у средњем Подунављу (око 
5500–4500. године пре н. е.). Живот у Лепенском 
Виру замро jе око 4500. године пре нове ере, када 
су становници старчевачке културе кренули у 
потрагу за већим обрадивим површинама.
 Ископавања археолошког локалитета Ле-
пенски Вир, смештеног на нискоj дунавскоj тера-
си, вршена су између 1965. и 1971. Године, у окви-
ру великих заштитних истраживања повезаних 
са изградњом хидроелектране „Ђердап“. Руково-
дилац овог проjекта био jе академик Драгослав 
Среjовић. На локалитету jе, испод насеља првих 
земљорадника и сточара, тj. старчевачке културе 
(5300–4800. године пре н. е.), констатовано седам 
сукцесивно подизаних насеља из мезолитског 
периода, коjи чине културу Лепенског Вира. Ова 
насеља карактеришу многоброjне плански поди-
зане грађевине: гробови коjи указуjу на посебне 
погребне ритуале, обиље алатки израђених од ка-
мена, костиjу и рога, разноврстан накит, плочице 
са урезаним знацима и монументалне скулптуре 
израђене од облутака. Археолошка истраживања 
су показала да jе Лепенски Вир центар jедне од 
наjкомплексниjих и наjинтригантниjих праисто-
риjских култура (7000–6000. године пре н. е, тач-
ниjе 6800–5400). Археолошка грађа коjа jе у овим 
насељима нађена показала jе да Лепенски Вир 
треба сматрати средиштем jедне особене и дуго-
траjне културе, коjа се данас у археолошкоj науци 
с правом назива културом Лепенског Вира.
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 „Ономе ко победи даћу да једе од дрвета 
живота које jе у раjу Бога мога. [...] 

Ономе коjи победи даћу да jеде од мане 
сакривене, и даћу му камен бели, и на камену 

ново име написано, коjе нико не зна 
осим онога коjи га прима“

(Откр 2, 7, 17).

ЛЕПЕНСКИ АДАМ  

Спавате као рибе у муљу,
сневате као коштице шљива,

мируjете у повоjу доба камена.
Али онаj коjег у риби сте знали,
у крупнозрном пештеру резали:

oнаj кога у катакомби Рибом су звали —
(Исус Христос Теос Сотир: ΙΧΘΣ)

уловиће и нас,
да волимо вас –

лепенске пчеле у модроj шљиви Дунава,
све док ви, у залеђу времена, ми,

икре изновљене
запливамо као искре Велике Рибе

и jош већег Рибара
 Ихтиса (ΙΧΘΣ)

преко сваке смрти
доба ледена доба камена доба без знамена

у вир сусрета синова и отаца
кћери и маjки

са Адамом и Евом
у Лепенском Виру сљубљени

као мрест риба. 

ЖРТВЕНИК 
Кад све сведе се,
крв кад слиjе се
и све ухлеби се

— пре клесања дубка сферног,
каменог

(колевке чедне звездама што лете упитно)
...

Кад све сабере се,
кад дланом обришу се

зноj сузе скрб,
све кад утка се у Ткиво

— пре облика и времена
прозирног

(узглавља слатког свему тварном што тиња у 
космичком пољу)

...
Кад све обрачуна се,
кад мине и jаче сине,
— пре воде и земље,
пре нетварног струjа

трептавих била:
Ти си био ништа друго

и у свему другом ништа друго
до Трпеза нашег Обеда

Жртвенику моj
Олтаре наш,
о брате, оче

о мајко и Боже...

Богдан Лубардић
Ђердап – Власац, 09. 06. 2006.



Чини се да jе током историjе Црква према 
позоришту заузимала амбивалентан став, 
за коjи се може рећи да постоjи и данас. У 

извесним аспектима, такав став се донекле може 
и разумети, имаjући у виду однос позоришта пре-
ма раном хришћанству. Оно што jе можда не тако 
позната чињеница jесте да су управо позориште 
и Црква били изузетно повезани током Средњег 
века, на начин коjи се током касниjих векова ниjе 
поновио.
 Заjедно са легендом о Средњем веку као 
добу мрака, окрутности и дивљаштва, историча-
ри књижевности су дуго прихватали и легенду о 
непостоjању средњовековног позоришта. Три-
десетих година двадесетог века теориjа књижев-
ности jе огласила да Источно римско царство, 
због своjе традициjе и обрачуна са хеленским 
наслеђем, ниjе имало драмско стваралаштво – 
сматрало се да до поjаве ренесансе на Западу 
практично ниjе било драмске уметности у окви-
ру хришћанске Цркве, и да jе све што се спора-
дично jављало више било део литургиjе и култа 
него права сценска уметност. Изучавању драме 
као књижевног жанра у епохи Средњег века гото-
во децениjама ниjе поклањана никаква пажња. У 
касниjим истраживањима од стране теоретича-

ра књижевности потврдило се да су готово сви 
књижевни родови, па и драмско песништво, на 
просторе Западне Европе дошли са Истока, из 
античке Грчке. Она jе, уистину посредно, везуjући 
се само за историjу сценске игре, указала да су 
театар и инсценациjа књижевног текста везани 
за божанске култове и њихово слављење, као и за 
велике народне свечаности у славу природе и жи-
вота дарованог човеку. Одатле се коначно може 
закључити да су ти књижевни родови, подразуме-
ваjући и драмски, кодификовани као уметничка 
норма од стране византиjских теолога и гности-
ка, и да су тек тада преузимани од цивилизациjе 
на просторима Западне Европе. На таj начин нас
тављена jе традициjа утемељена стварањем Рим-
ске империjе, да хеленски учитељи дух и културу 
Истока преносе на просторе данашње Италиjе, 
а преко њих и у Галиjу, Ибериjу, Германиjу, пре-
додређуjући да европ ска цивилизациjа почива на 
два званична jезика, грчком и латинском.
 Након пада Константинопоља у руке Ла-
тина, Византиjа више ниjе могла да шири своj 
утицаj, и тада jе почео обрачун између две цркве 
и две традициjе, Истока и Запада. Примат и ути-
цаj преузима Западна црква и њени учени људи, 
коjи су до пада Византиjе у турске руке изгради-
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ли свест о римокатолицизму као о носиоцу свих 
знања.
 Европска цивилизациjа jе своjе схватање 
традициjе везала за баштину Грчке и Рима, смат-
раjући да тиме, преко хришћанства, обнавља 
„историjско сећање“ сваког свог грађанина на 
времена моћне империjе, коjа jе при преласку 
Старог у Средњи век обjедињавала просторе три 
континента. То jе сва истраживања у уметности 
на европским просторима предодредило на тра-
гање за коренима у античкоj хеленскоj и њеном 
наjвећем подражаваоцу, римскоj цивилизациjи, 
на стварање слике да jе све потекло из света грч-
ког полиса.

Узроци нетрпељивости хришћана према позориш-
ту у првим вековима хришћанства

 Од самог почетка, хришћанска религиjа 
jе на позориште гледала намрштена лица, и пре-
ма њему ће током читаве историjе заузимати 
амбивалентан став. Царски Рим jе управо позо-
риште искористио као пропагандно оружиjе про-
тив ране Цркве, и направио спектакл од њеног 
прогона.
 Велика мржња хришћана према позо-
ришту jе наjпре оправдавана погрдним прикази-
вањима хришћанских мученика за време Нерона, 
затим преко навике коjу су имали пагани, да ис-
меваjу на сцени хришћане и њихову веру у пред-

ставама мистериjа Христове религиjе. Управо jе 
за време владавине Нерона свирепост отишла 
наjдаље – осуђени хришћани увођени су у арене, 
костимирани у богове или jунаке, како би своjом 
патњом дочарали наjтрагичниjе сцене из грчке 
митологиjе, и били заиста осуђивани на смрт, 
усред  сцене.
 У то доба, народ jе више волео jедан други 
тип забаве, коjи jе водио порекло из Грчке, а коjи 
jе био секуларан и невезан за верске свечанос-
ти. Глумци нису носили маске и били су одеве-
ни у савремену одећу. Жене, често проститутке, 
поjављивале су се наге на сцени. Прељуба jе била 
популарна тема, а неки од римских императора 
су наређивали да се оне пред њима изводе. Ни-
мало не изненађуjе што су глумце сматрали за не-
моралне и друштвено инфериорне. Оваj облик jе 
имао збуњуjући назив „пантомима“, „имитирање“, 
мада то ниjе било оно што ми данас називамо 
пантомимом, jер у римским верзиjама глумци су 
говорили. То jе био наjпопуларниjи позоришни 
жанр у Риму. Чак jе у 6. веку jедна пантомимичар-
ка, Теодора, постала царица у Константинопољу.
 Учесници у спектаклима, извођачи по 
циркусима, уметници коjи су глумили у комедиjа-
ма и представама без речи, у пантомимама, били 
су они коjи су обезбеђивали забаву широм Рим-
ске империjе. Када jе Рим прогонио хришћане, 
пантомиме су правиле пародиjе на њихове обре-
де и исмевале верске чинове попут крштења. За-
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узврат, рана хришћанска Црква жигосала jе пан-
томиму као неморалну. Па ипак, сусрет између 
позоришта и нове религиjе ниjе био потпуно не-
приjатељски, а Црква jе нарочито упамтила jедну 
причу.
 Године 287, у време када jе Диоклециjан 
владао Римом, префект египатског града Анти-
ноjа Ариjан наредио jе прогон хришћана. Један 
човек, ђакон, оптужен jе да jе пригрлио нову веру. 
Очигледно неспреман за мучеништво, направио 
jе план да спасе своjу кожу тако што jе убедио 
славног пантомимичара Филимона да заузме ње-

гово место у обреду у ком би он носио ђаконову 
одежду и принео уобичаjене жртве паганским 
боговима. То jе требало да ослободи грехова jад-
ног ђакона. Филимон се сложио с тим преруша-
вањем, али када jе дошао да стане испред Ариjа-
на, повиjене главе и с капуљачом, њега jе обузео 
дух коjи jе требало да буде ђаконов. Уместо да 
принесе паганске понуде, Филимон jе рекао: „Ја 
сам хришћанин и нећу приносити никакве жрт-
ве“. Пустио jе да му капуљача спадне, тако да су 
сви могли да виде да то ниjе био плашљиви ђакон, 
већ њихов популарни миљеник. Ариjан и гомила 
преклињали су га да оповргне оно што jе рекао, 
али он jе одбио. Радосно jе отишао у смрт, и за ње-
гову верност Црква га jе прогласила светим.
 Прича о светом Филимону jе значаjна 
зато што су у њоj заступљене све снаге: паганска 
прошлост, хришћанска будућност, позориште и 
Црква. Без обзира колики jе био таj очити анта-
гонизам, религиjа и драма биле су неизбежно jош 
jедном споjене.
 И после Константиновог едикта паган
ство тешко умире. Не само у последњим столећи-
ма Царства, него и у првим вековима Средњег 
века његови ће остаци jош дуго траjати у оби-

чаjима и у духу. А по многим аспектима, jедна од 
наjизразитиjих и наjмоћниjих институциjа биће 
позориште, у првом реду по религиозном аспек-
ту. У међувремену, у петом веку су све пантомиме 
биле забрањене, а у шестом jе хришћански импе-
ратор Јустиниjан затворио сва позоришта у цар
ству. Позориште jе изашло на улице.
 Тврдњу да jе драма неопходна за чове-
ково постоjање као да оповргава скоро хиљаду-
годишња историjа европске цивилизациjе. Са 
распадом Западног римског царства, сви трагови 
званичног, организованог позоришног живота су 
нестали. У раним вековима хришћанства ниjедан 
значаjниjи драмски писац ниjе стварао. Изгледа-
ло jе да jе драма мртва или, у наjбољем случаjу, у 
стању привремено заустављеног живљења.

Хришћанске светковине и њихов утицаj на развоj 
позоришта

 У првим вековима после Христовог вас-
крсења, Црква jе морала да пронађе политику 
коjа би апсорбовала религиозне импулсе пре
хришћанске прошлости и да, истовремено, угуши 
старе религиjе. Решење jе било храбро коцкање са 
могућношћу да то прилагоди своjоj заjедници. На 
пример, изградња цркава на местима на коjима су 
се налазили пагански храмови резултат jе срачу-

нате, рационалне политике, коjу jе jасно изразио 
папа Григориjе Велики у инструкциjама коjе jе из-
дао блаженом Августину у Кентербериjу:
 „Уништите идоле: прочистите зграде све-
том водом; тамо поставите реликвиjе; и нека то 
постану храмови правог Бога. Тако људи неће 
осећати потребу да мењаjу места своjих окупљања, 
и где се некада давно од њих тражило да жртвуjу 
стоку демонима, тамо им допустите да наставе да 
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Хросвита из Гандерсхаjма

долазе на дан свеца коме jе црква посвећена, и да 
тамо више не убиjаjу своjе животиње ради жрт-
вовања, већ за друштвени обед у част Онога кога 
сада обожаваjу“.
 Не само да jе требало користити паганска 
места окупљања, већ исто тако и паганске просла-
ве, па су тако поjедини дани светаца, хришћански 
празници и светковине били одређени да се од-
виjаjу у дане коjе jе обичаj увек препознавао као 
важне. Брак између хришћанског и паганског ка-
лендара сада постаjе наjважниjи за ову причу, jер 
хришћанске светковине, као и оне у древноj Гр-
чкоj и Риму, требало jе да одиграjу битну улогу у 
развоjу новог позоришта.
 Пролеће, коjе jе у сваком случаjу увек 
било годишње доба радости, природно jе пос-
тало доба васкрсења. Енглески хришћани су ову 
своjу пролећну светковину чак назвали по своjоj 
англосаксонскоj богињи Еос-
тре, а Васкрс (Еаster) било jе 
име коjе jе дато светковини 
коjа слави jедну хришћан
ску таjну, устаjање Христа из 
мртвих, пошто jе претходна 
славила паганску мистериjу 
семена коjе устаjе из хладне 
земље. Слични обреди пос-
већени теми буђења живота 
некада су се изводили широм 
Европе.
 Један од отаца древ-
не Цркве, Августин, пос-
већуjе позоришту, ватреним 
речима, низ параграфа своjе 
Државе Божиjе. Необично 
непопустљиви апологета 
своjа образлагања темељи на 
чињеници да jе порекло по-
зоришта у идолопоклонском 
култу, да jе његов садржаj страст и злочин, да ниjе 
могуће присуствовати позоришноj представи, 
не учествуjући у неморалном збивању коjе се у 
њоj приказуjе, тj. не грешећи, затим да jе позори-
ште Венерино светилиште, занат свих могућих 
бесрамности.
 У одбрани позоришта, додуше на jедан 
посредан начин, поjављуjе се дело jедне изузетне 
жене, опатице по имену Хросвита, коjа jе живела 
у jедном манастиру у Гандерсхаjму у Саксониjи, у 
10. веку. Као студенткиња латинског jезика и пош-
товалац паганског Рима, она jе прочитала Терен-
циjеве комедиjе, дивила им се, и била надахнута 
да напише шест комада по узору на његове. Она 
се уjедно, може сматрати првом женом драмским 
писцем.

Драмски елементи у богослужењима

 На Западу, упркос свему, позориште коjе 
jе било уништено и труло поновно се рађа. Међу 
рушевинама раног Средњег века расцветава се 
и у обновљеном свету афирмише ново, велико 
хришћанско позориште. Временом jе и сама Црк
ва почела нехотице да посеже за драмом кроз 
своjу решеност да покаже свету таjну причешћа. 
Свети Григориjе описао jе наjсветиjи обред Црк-
ве као „jедину ствар коjа jе и видљива и невидљи-
ва“. Са секуларне тачке гледишта, и трагедиjа би 
се слично могла описати. У ствари, богослужење 
jе протумачено као драмска представа са запле-
том и чврсто подељеним улогама. Ево jедног 
обjашњења, коjе jе дао Хонориjе из Аутуна 1100. 
године.
 Зна се да су они коjи су рецитовали тра-

гедиjе по позориштима гес-
товима представљали радње 
противника пред људима. 
На исти начин трагички ау-
тор – то jест, свештеник коjи 
чита службу – представља 
своjим гестовима у позориш-
ту Цркве, пред хришћанима, 
Христову борбу и службу на 
земљи, и подучава их победи 
његовог искупљења.
 Хонориjева анализа ту-
мачи богослужење као ри-
туалну драму и даjе извесне 
неодољиве паралеле са грч-
ком трагедиjом: губитак бла-
годати, патње, обнављање 
живота. Христос се чак може 
сматрати за трагичког jунака 
у ког скуп верника, људи, по-
лаже своjу веру. Свештеник 

освећуjе хлеб и вино; они постаjу тело и крв Ису-
са Христа. Трансформациjа материjе, односно 
претварање дарова кроз свештениково служење, 
jесте само по себи чин велике драме, коjи захте-
ва публику, скуп верника, и потчињавање ономе 
што разум не може да обjасни. Они коjи се моле 
примаjу у уста освећену просфору и сjедињуjу се 
са своjим Богом.
 Свето причешће jе у славу Бога коjи jе 
постао човек. У намери да доследно пренесу ње-
гово значење, оци Западне цркве су посегли за 
позориштем као средством коjе би ту мистериjу 
отеловило. Требало jе учинити да и необразова-
ни схвате то чудо. Речено нашим jезиком, и они 
коjи врше службу, и скуп верника, привремено 
су морали да напусте своjа рационална уверења 

л о г о с2009/1

57НАСЛЕЂЕ



и практично понашање у материjалном свету, а 
то се наjснажниjе испољава када се уђе у димен-
зиjу драме, jедно узвишено стање свести у ком 
су наш дух и имагинациjа слободни да истражуjу 
оно што лежи иза свакодневне поjавности. У тоj 
свести, оно што jе ирационално у човеку може 
бити ограничено, а његово прихватање мистериjе 
поjачано.

Позоришна приказивања унутар Цркве

 Експлозиjа драме у Средњем веку разли-
куjе се од драме у другим временима у два важна 
вида: прво, она ниjе била ограничена само на jед-
ну земљу; друго, она ни у ком погледу ниjе била 
ексклузивна. Напротив, позориште jе у том пери-
оду, коjи се, грубо говорећи, протеже од 12. до 15. 
века, било несумњиво наjпопуларниjе у своjоj ис-
ториjи, обраћало се директно људима свих класа, 
jер се верно уклапало у ритам и покретачку снагу 
новог доба.
 Црква jе већ одржавала светковине како 
би обележила рођење и васкрсење Христово и ос-
нивање саме Цркве. Ови догађаjи су слављени као 
Божић, Васкрс и Духови и имали су своjе посебне 
драме. Међутим, при драматизациjи Христовог 
рођења, Црква се сусрела са jедном обеспокоjа-

ваjућом дилемом, оличеном у Ироду. Ирод jе био 
зао човек, и постављало се питање да ли зло треба 
да буде представљено у Божиjоj кући. Осим тога, 
да ли jе исправно да jедан свештеник представља 
такав лик? Оци Западне цркве су први пут поста-
вили поставили централно питање: да ли оно што 
jе зло уопште треба да буде драматизовано? Били 
су забринути због бласфемиjе и неморалности 
унутар драме, па jе антипатиjа према позориш-
ном спектаклу jош jедном избила на површину.
 Наново створен грех и „одиграно“ зло 
учвр стили су уверење да позоришно прикази-
вање има неморалан утицаj. Неприлике Цркве су 
се удвостручиле, jер jе драма деловала. Проблем 
за свештенство биле су драматизациjе коjе су се 
изводиле унутар цркве. Од броjних понуђених 
решења jедно jе било да контроверзну улогу Иро-
да игра неки обичан човек уместо свештеника. 
Но, овим jе бесмртна душа обичног човека била у 
опасности: неће ли он навући на себе вечно про-
клетство тиме што приказуjе грешност?! У из-
весном смислу, таj конфликт никада и ниjе могао 
бити решен. Године 1210. папа Инокентиjе Трећи 
издао jе едикт коjим се свештенству забрањивало 
да игра на jавним сценама. Искључење свештен
ства са списка учесника не означава никакав по-
себан расцеп, jер jе Црква прожимала средњове-
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ковно друштво, а комади су били усађени у њега. 
Ипак, управо jе Западна црква била та коjа jе по-
зоришту дала следећи подстрек да крене напред.
 Временом, постављање религиозних ко-
мада постало jе уобичаjени део урбаног живота. 
Њих jе подржавала Црква, коjа jе сматрала да они 
jош увек охрабруjу веру народа, а трговци су по-
магали у покривању трошкова. Грађанство, коjе 
jе посматрало комаде или учествовало у њима, са 
нестрпљењем их jе ишчекивало како би за трену-
так заборавило на тешкоће свакодневног живота. 
Покушаваjући да угоде свим интересима, пред-
ставе су почеле све више и више да занемаруjу 
садржаj зарад бљештавих и сложених поставки. 
Уведени су и спектакуларни ефекти коришћењем 
компликованих машина. Позорница и Црква 
биле су спремне да се растану.

Закључак

 Драмска служба била jе одувек нека врста 
редуковања свете драме. На Западу, са циљем да 
се учини да схвате религиjске истине они коjи не 
знаjу да читаjу и коjи ништа не разумеjу у латин-
скоj служби, црквена лица су се прихватила за-
датка да пред очима верника прикажу личности 
коjе се помињу у jеванђељима. На Истоку jе било 
обрнуто, мада jе циљ и даље подучавање: драмска 
служба jе наjпре рођена у позоришту, да би потом 
завршила у самоj цркви. Рађала се из свечаног 
слављења великих празника у играма свих врста. 
Те игре су се изводиле на отвореном, у дворишту 
цркве, током дугог низа векова, да би затим пре-
шле у саму цркву.
 Позориште jе у Средњем веку изразило 
друштвено и религиjско jединство, какво након 

тога ниjе постигнуто све до данашњих дана. Пре-
ма Умберту Еку, Средњи век jе велики део своjих 
естетских проблема извео из класичне старине. 
Али, тим темама он jе дао ново значење, укла-
паjући их у осећаj човека, света и божанства ти-
пичан за хришћанску визиjу.
 Важно jе jош jедном подсетити да нису 
постоjала средњовековна „позоришта“, зграде 
од камена и опеке, зато што седишта представа 
у Средњем веку нису биле грађевине стално на-
мењене том циљу. Снага средњовековног позо-
ришта била jе у његовоj бљештавоj театралности, 
његовоj свеобухватности и месту коjе jе задобило 
у срцима људи. Изнад тих, упркос свему споља-
шњих односа између религиjског и материjалног 
света, треба се подсетити да jе целокупно ос-
вешћивање Запада текло посредством религиjе и 
кроз њу – на нивоу духовности. Средњовековни 
менталитет могао би се безмало дефинисати као 
немогућност изласка изван верских ориjентира – 
и то све до у сржи религиозног 16. века.
 Упркос резервисаном ставу коjи jе Црква 
вековима имала према позоришту, њихов прожи-
маjући однос коjи jе обележио Средњи век вредан 
jе пажње и даљег осветљавања. И данданас, у цр-
кви, током служби, неизоставни су елементи дра-
ме. У првим вековима, док се ширило Европом, 
хришћанство се служило управо позориштем 
како би се учврстило и заживело међу људима. 
Средњовековно позориште, коjе jе у своjоj бити 
било религиозно, у извесним аспектима мање 
или више наставља класични театар, а у другим, 
неупоредиво важниjим, развиjа сопствене извор-
не особине, из коjих ће проистећи велики део мо-
дерног позоришта.
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 Петар II Петровић Његош (1813–1851) 
вероватно jе наjвећи српски писац, познат и као 
владика црногорски, „владар међу варварима 
и варвар међу владарима“, како jе себе у снис-
хођењу називао. Био jе и остао „знак против кога 
ће се говорити“ (Лк 2 34). Тумачен jе на разне на-
чине, често коришћен у дневнополитичке сврхе. 
У смутним временима комунистичке владавине 
било jе покушаjа да се Његош марксистички ту-
мачи и да се оспори хришћански темељ његовог 
стваралаштва, коjи несумњиво постоjи. Нажа-
лост, теолози су се ретко, готово спорадично ба-
вили Његошевом поезиjом. Пре свега треба схва-
тити да jе Његош песник, те да jе начин његовог 
изражавања поетски. Због тога у поезиjи владике 
Рада не треба тражити некакве колосалне бого-
словске системе; песницима морамо допустити 
слободу у изражавању, коjа ниjе допуштена ака-
демским теолозима. Морамо им допустити из 
тог разлога што се они крећу у сферама 
коjе су нама често недокучиве, oдносно 
сферама коjе се не могу описати строго 
дефинисаним и прецизним терминима 
академског богословља. У своjоj поезиjи 
Његош се jавља као аутентичан стваралац. 
Не као научник, ни као теолог, нити као 
учени философ, већ као песник слободан 
од икакве условљености и предрасуде. 
Самим тим, његовом стваралаштву тре-
ба приступити без предрасуда, отворено, 
и без претензиjа да се до краjа логички 
обjасни и рашчлани оно што функциони-
ше као компактна песничка визиjа.
 Његош jе веровао у Бога чиjа jе 
есенциjа светлост, плам, а акциjа поезиjа. 
Та поезиjа, та акциjа Божиjа наjочитиjа jе 
у природи. Све што постоjи, тако како постоjи – у 
савршеном реду и хармониjи – jесте поезиjа Пое-
те над поетама. Па због тога

„Ред свештени на свему царуjе“ 
(Луча микрокозма).

 На другом месту у Лучи Његош подроб-
ниjе обjашњава шта jе све поезиjа Божиjа:

„Све дивоте неба и небесах,
Све што цвиjетом лучам свештениjем,

Мирови ли ал’ умови били,
Све преласти смртне и бесмртне

Што jе скупа ово свеколико
До општега оца поезиjа?“

 Бог ствара као песник коjи саставља пе-
сму. Он пева, дакле ствара и ствара, дакле пева. 

Делање Божиjе jе поезиjа, а дело песма. Но, та пе-
сма ниjе довршена. На њоj Творац ради вечно. То 
што на њоj ради вечно, не значи да jе та песма не-
савршена. Она jе савршена, jер jе од Савршенога. 
Дух природе jе неизмењив; она има разне обли-
ке, али jе jедно у њоj увек постоjано, а то jе њено 
савршенство у сваком моменту.
 По Његошу, живот коjи постоjи у приро-
ди први jе дар Божиjи. Свети Григориjе Богослов 
у своjоj Другоj беседи о богословљу каже: „Чиме 
су доведени у постоjање и поредак небеско и зе-
маљско, оно што лети у ваздуху и оно што jе под 
водом? Ко jе све ово оживео и покренуо, и ко и 
даље руководи тиме у непрекидном и неомета-
ном животном току? Ниjе ли то Уметник свега, 
ниjе ли то таj коjи jе у све поставио одређену за-
конитост и уредбу на основу коjе се све креће и 
руководи? Ко jе таj Уметник? Ниjе ли то онаj коjи 
jе све ово створио и довео у живот? Такву силу не 

можемо приписати слепом случаjу... Ко jе то, ако 
ниjе Бог?“ На сва ова питања, коjа себи поставља 
свети Григориjе Богослов, Његош би сасвим уве-
рено одговорио да Бог jесте таj коjи jе све оживео 
и покренуо и коjи и даље руководи свиме. За њега 
по тим питањима нема двоумљења. Бог jе тво-
рац, али и одржитељ. Уметник коjи ствара и Отац 
коjи брине о добробити створенога. Но, природа 
jе свесна колику заслугу дугуjе своме творцу, па 
Његош у природи види слављење величанства 
Божиjег:

„Куд года се jа обратим 
величаство свуд ти видим: 
погледам ли кита, слона, 

погледам ли мравца, муху, 
погледам ли равна поља, 

разним цвjећем накићена, 
погледам ли горде горе 
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у зеленост обучене, 
или цв’jетак jедва видни, 
свуд т видим свемогућа; 

наjмањи те цв’jетак слави 
ка’ наjвишег свjетлост сунца“ 

(Црногорац Богу)

 Оно што природу чини лепом, поред жи-
вота, jесте светлост. То jе друго чудо природе коjе 
иде уз живот. За Његоша jе лепота нераздвоjна 
како од живота, тако и од светлости. Светлост 

jе веома чест мотив у Његошевоj поезиjи. У делу 
Луча микрокозма, Његошу jе путовођа

„Зрака сjаjна огња бесмртнога“,

коjа jе из „вjечног огњишта“ излетела.
 Вођен том „зраком“ дошао jе Његош:

„Међу сунца пламтеће свjетове,
Што богатством луча бесмртниjех

Потапаjу простор и мирове“.

 Када се читаjу ови и слични стихови, чи-
таоцу се чини да се налази усред пожара библиj
ских размера. Мотиви су веома снажни, описи 
реалистични, тако да при читању поменутих сти-
хова ниjе тешко замислити Његоша чиjи вид бива 
„свjетлошћу поражен“, а он пада затвараjући очи 
рукама.
 Тема поменутог спева владике Рада jе та-
кође повезана са светлошћу. Владика jасно зна да 
никад ништа ниjе постало само од себе, па самим 

тим ни човек. Он зна да човек, земља и васељена 
имаjу свога творца, али се пита како jе земља пос-
тала „jудол туге и жалости“. Пита се како се вечна 
искра у човеку одаљила од свог вечног дома. Опи-
суjући душу на почетку спева, каже:

„Душа људска jесте бесамртна,
Ми смо искра у смртну прашину,

Ми смо луча тамом обузета“.

 Па поставља питање самоj лучи, откуд та 
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искра бесмртности у човеку:

„Поj ми, дакле бесамртна твари,
Страшно твоjе с неба падениjе

И времено твоjе заточење
У jудоли туге и жалости:

Каква те jе сила нечестива 
Да сагрjешиш Богу преластила,
Да вjечнога потиреш законе?“

 Његош тежи светлости – Божиjоj светло-
сти. Светлости коjа jе нестворена и коjа долази 
од онога коjи спасава. Тежио jе Богу читавог свог 
живота, желећи да обитава у незалазноj светло-

сти лица Божиjег. Оваквим обраћањем Богу, он 
започиње своj тестамент: „Благодарим ти, Госпо-
де, што си ме ти удостоjио дићи на jедну из виси-
на твога свjета и благоволео напоjити ме лучама 
твоjе свjетлости, твог чудесног сунца; благодарим 
ти Господе, jер ти си ме над милионима узнео и 
духом и тиjелом. Колико ме jе из дjетињства мога 
твоjе непостижно величанство погружавало у 
химне, у химне божанске радости, удивљења и 
твоjе више љепоте, толико сам jа с ужасом гледао 
на биjедну судбу човjечjу и оплакивао“. Уздизао jе 
своj ум и срце ка Богу, желећи да обитава у ње-
говоj близини. Цетињски боговидац jе, као троjи-

ца апостола на Тавору, знао да му jе у близини 
Божиjоj „добро бити“. Због тога у своjоj поезиjи 
толико инсистира на светлости, њеноj снази и 
победи над тамом – на светлости коjа испуњава 
душу човечиjу и коjоj душа тежи.
 Његош jе био итекако свестан људске ми-
зериjе и Божиjе величине. Та два контраста не-
престано су била присутна у његовом духу. Ово 
високо сазнање ниjе га водило срећи, али га jе уз-
дизало Богу, уздизало га jе над његовом сопстве-
ном мизериjом. Он jе видео светлост Бога, коjа jе 
другима била недоступна; он jе осећао себе близу 
ове светлости, и благодарност jе испуњавала пес-
никову душу заjедно са похвалом и дивљењем.
 Погрешно jе мислити да jе Његош прези-
рао човека. Када се, условно речено, негативно 
изражава о човеку, он то чини са позициjе небес-
ких висина, док се напаjа божанском светлошћу. 
Његош види да jе човек распет између срца и ума 
коjи га вуку нагоре, и страсти и слабости коjе га 
вуку надоле. Распет jе човек између сила коjе га 
воде у бездан пропасти с jедне стране, и оних 
сила коjе га афирмишу с друге стране. Зато Вла-
дика саветуjе:

„С точке сваке погледаj човjека,
Како хоћеш суди о човjеку – 

Таjна чоjку човjек jе наjвиша“.

 Видевши сjаjне фигуре небеских станов-
ника, Његошу се људско тело учинило бескраjно 
мизерно. Тело jе „мрачна владалица“ под коjом 
робуjе божанска искра људског ума, оно jе „не
про     зрачна смртности завjеса“ коjа човечиjем пог-
леду скрива небо.
 Писац истих стихова на другим местима 
пише похвално о човеку и материjи. Посебно се 
то види из Његошевих песама коjе су настале у 
ретким тренуцима одмора, током путовања у 
иностранство. У тим песмама владика Раде са 
пуно жара описуjе људе са коjима се среће, дивећи 
им се. У тридесет првоj години живота, у коjоj 
пише и Лучу, овако описуjе првакињу тршћанс-
ког театра:

„Скупа смо се ми сви веселили,
Гледаjући грациозну Флопу,

Сjаjну звиjезду трестанског театра,
Коjа одмах зефирним полетом
И погледом своjим очараним
Пака’ у раj може претворити,
Ка’ даница иза мрачне ноћи

Што засмиjе сводове Уранове“ 
(Три дана у Триjесту).
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 Пажњу проучавалаца Његошеве пое-
зиjе привлачило jе и питање да ли jе Његош за-
ступао идеjу преегзистенциjе и дуализма у свом 
стваралаштву, пре свега у Лучи. Луча jе настала 
за време Великог поста 1845. године. Оваj пода-
так jе важан за разумевање тематике дела, коjа jе 
превасходно библиjска – борба добра и зла. Та 
тематика jе веома заступљена у Старом завету, 
нарочито у Књизи пророка Исаиjе, чиjи се одлом-
ци читаjу на богослужењима током Великог пос-
та. Наравно, на стварање овог дела утицала су и 
друга знања коjа jе Владика поседовао. Његош jе 
био образован човек коjи jе пратио, колико су му 
могућности дозвоља-
вале, савремене књи-
жевне, философске и 
научне токове. Био jе 
упознат са европском 
културом и књижев-
ном традициjом, што 
jе морало оставити 
трага у његовом делу. 
Но, ништа од овога 
ниjе пресудно утица-
ло на коначан изглед 
Луче, па чак ни тео-
лошка знања коjа jе 
поседовао, jер се он у 
њоj поjављуjе као ау-
тентични стваралац. 
Ниjе згорег напоме-
нути „медвеђу услугу“ 
коjу jе Владики учи-
нио Јован Скерлић, 
прогласивши Лучу 
копиjом Милтоновог 
Изгубљеног раjа. То 
не може бити тач-
но, jер, иако постоjе 
слични мотиви, Луча 
jе ипак оригинално 
дело. Међутим, не-
тачна Скерлићева 
(пр)оцена довела jе 
до тога да оно не буде преведено на руски.
 Иако Луча микрокозма има у основи 
упориште у Библиjи, она одступа од библиjског 
тумачења стварања човека. Постоjање и сагре-
шење Адама у анђеоском свету чистих умова, 
пре него што jе створена земља, непознато jе 
хришћанском откривењу. То jе такозвано учење 
о преегзистенциjи.
 Сагледаваjући човека са сваке тачке, Ње-
гош jе видео немоћ људске природе и колико jе 
снажна сила зла у овом свету. Питао се Владика jе 

ли оваj живот расадник духовног блаженства или 
jе казна човеку. Одговор коjи Његош даjе, сличан 
учењу коjе jе заступао учитељ хришћанства из 
раног периода хришћанске ере – Ориген, jесте 
да се човек мора вратити Оцу од кога се удаљио, 
односно да се мора вратити бољем свету. Такав 
став, изнесен у Лучи, повезуjе га са нечим што jе 
изван библиjског контекста, тj. са већ поменутом 
идеjом преегзистенциjе.
 Било jе више покушаjа да се одговори на 
порекло идеjе преегзистенциjе код Његоша. Те 
идеjе су ишле од тога да jе Његош преузео идеjу 
од Платона (Исидора Секулић), до тога да jе, за-

право, извор те идеjе 
Ориген (слависта А. 
Шмаус). Православ-
ни теолози су имали 
другачиjи одговор 
на ово питање. Све-
ти Николаj Жички у 
свом делу Религиjа 
Његошева испитивао 
jе последице коjе jе 
та идеjа оставила на 
његов философско
религиjски поглед на 
свет. Митрополит 
Амфилохиjе Радовић, 
у делу Његош наш 
савременик, износи 
своjе одреднице: „До-
ста се говорило о Ње-
гошевом дуализму, 
међутим немогуће jе 
jедног Његоша само 
на основу дуализма 
сасвим обjаснити. 
Његошево схватање 
п р е е г з и с т е н ц и j е 
човjекове душе (како 
jе он описао у Лучи), 
као и његова поет-
ска интерпретациjа 
ф у н д а м е н т а л н и х , 

првенствено теолошких проблема и поетских 
одступања од Библиjе, нису толико важни, коли-
ко jе важно његово лично продирање у дубине 
зла и адске силе пада човjекова, чиjом слиjепом 
енергиjом jе прожето циjело наше земаљско, ис-
ториjско постоjање. Немогуће jе видjети зло у 
свиjету, у историjи и људима, не осврнувши се на 
извор зла, а Његош jе заметке зла тражио у мета-
физичком, умjесто у моралном окружењу. Зато jе 
он био принуђен да се из адских дубина и земних 
тjеснаца, на крилима поезиjе уздиже ка небу, како 
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би открио невидљиву страну ствари, тj. другу 
страну природе човjекове“. Ова митрополитова 
оцена ниjе апологиjа православности Његошеве 
поезиjе, већ апсолутно тачно схватање интенциjе 
коjу jе цетињски мудрац имао пишући Лучу.
 Материjа код Његоша ниjе сапостоjећа 
Богу. Природа носи почетак Божиjи на своме 
лицу. Она ниjе Бог нити jе по себи, jер, како стоjи 
у Лучи:

„Бит’ по себи ништа не може,
Јер jе против закона природе,

Коjа почетак моj на лице носи“.

 Законодавац jе у закону природе jасно 
назначио да ништа што jе постало ниjе, нити ће 
без Њега постати. Ваља напоменути и оно што jе 
Његош написао у свом завештању: „Твоjа риjеч 
jе створила све ни из чега и Твоjем закону jе све 
покорно“.
 Када смо код речи Божиjе, свети Ни-
колаj Жички каже: „Никад ниjедан свештеник 
хришћански ниjе рекао мање о Христу, од овог 
цетињског првосвештеника. Но ипак, у тоj крат-
коj христологиjи могу се сагледати све основе 
црквене христологиjе“. Како то фино запажа отац 
Кирило Боjовић у своjоj докторскоj дисертациjи 
Митрополит Пëтр II Петрович Негош как христи-
анский философ, Његош се обраћа Христу готово 
уздишући: „О, преблаги, тихи учитељу!“ Само те 
три речи, тако изречене, биле би довољне да нам 
посведоче љубав коjу jе Његош имао према Хрис-
ту. На краjу свог путешествиjа у Лучи, вапаj пес-
ника jе коначно услишен. Бог се оваплотио! Бог jе 
постао човек да би човек постао Бог:

„Гле дивнога сада видjениjа:
Сунце правде и земљу огриjа,

Храм се мрачни засjа заточниках,
Робовима олакшаше ланци!

Син достоjни оца превечнога,
Обука се у человjечество“.

 Дошао jе Господ да ослободи људе своjе и 
да остане са њима у Цркви. Земља више ниjе „jудол 
плачевни, jудол туге и жалости“, а ни човек више 
ниjе роб своjе природе и тела. Човек се сада може 
радовати, сада када jе и последњи неприjатељ по-
ражен – смрт. Његош се радуjе и славослови:

„О преблаги, тихи Учитељу!
Слатка ли jе света бистра вода

Са источника твога бесмртнога!
Од твога су свиjетлог погледа
Уплашене мраке ишчезнуле;

Од твога су хода свештенога
Богохулни срушени олтари;

Воскресењем смрт си поразио,
Земља слави свога Спаситеља!“

 Иво Андрић у студиjи Његош као тра-
гични jунак косовске мисли фино примећуjе да 
jе свети Николаj Жички у своjоj књизи Религиjа 
Његошева потврдио сложеност Његошевог ми-
саоног света, и да jе он сасвим у праву кад говори 
да jе Његошев поглед на свет и живот био у првом 
реду „христолик“. Заиста jесте тако. Као што смо 
рекли на почетку текста, не можемо код Његоша 
тражити колосалне богословске системе, али jе 
он у категориjама и на начин коjи му jе био бли-
зак хвалио и славио Господа и његову творевину 
читавог свог живота. Хвалио jе све створено, не 
заборављаjући наличjе, или, тачниjе речено, сен-
ку коjа jе прекрила човека у коjем jе природа воз-
глављена након Адамовог пада.
 Његош jе хвалио Бога као идеал свега 
онога што jе за њега било значаjно, а што jе он сам 
у себи осећао у малим деловима. Ови мали од-
ломци идеалнога, коjи су одломци само у одно-
су према целом идеалу, Богу, сачињавали су оно 
своjство коjим се песник осећао сродан са „оцем 
поjезиjе“ и коjе га jе ка овоме привлачило.
 Кад год говоримо о владики Раду не сме-
мо сметнути с ума да смо се страшно огрешили 
о њега. Наша генерациjа не директно, али генера-
циjа наших родитеља jесте. То сагрешење спрам 
Његоша односи се на место на коjем jе сахрањен. 
Ми се огрешуjемо индиректно, jер ништа не чини-
мо да исправимо неправду и испунимо последњу 
владикину жељу. Не чинимо ништа, допуштаjући 
да вероватно наjвећи српски поета, црквени и 
народни поглавар – хришћанин, почива у паган-
ском маузолеjу. У грађевини достоjноj паганских 
жречева, а не хришћанског епископа. Таj маузолеj 
jе мрачан споменик jедне нехришћанске идеоло-
гиjе, супротне ономе у шта jе Његош веровао и, на 
краjу краjева, супротне ономе чега jе Његош био 
представник. Сам Његош jе више пута наглаша-
вао да жели да буде сахрањен у цркви на Ловћену, 
чак и много година пред смрт, о чему сведочи Љу-
бомир Ненадовић у књизи О Црногорцима. Нат-
пис коjи стоjи на гробу Његошевог брата по перу 
– Шекспира, требало jе поставити и на владикин 
гроб: „Приjатељу добри, за љубав Исусову не ко-
паj по праху што jе ограђен овде. Ко оваj камен по
штеди, благословен нека jе од мене, а проклет да 
jе онаj коjи ми кости покрене“. Све док jе владика 
Петар II Петровић Његош сахрањен у асирском 
споменику на духовном брду Црне Горе, Ловћен 
ће бити у сумраку, као на Лубардиноj слици.
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Цетињски манастир
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Страшно племе, доклен ћеш спавати?

Неки jедан то jе кâ ниједан,

нâко да jе више мучениjа.

Вражjа сила отсвуд оклопила;

да jе игђе брата у свиjету

да пожали, кâ да би помогâ.

Помрчина нада мном царуjе,

мjесец ми jе сунце заступио.

Ух, што мислим, куд сам запливао?

Младо жито, навиjаj класове,

пређе рока дошла ти jе жњетва!

Дивне жертве видим на гомиле

пред олтаром цркве и племена,

чујем лелек ђе горе пролама.

Треба служит чести и имену!

Нека буде борба непрестана,

нека буде што бити не може,

нек ад прождре, покоси сатана!

На гробљу ће изнићи цвиjеће

за далеко неко покољење!

Петер II Петровић 

Његош
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 Звук ветра jе допирао кроз до-
траjала врата. Напољу су се прави-
ли мали ковитлаци прашине. А Марта 
мора по дрва. Све лепо да исецка, 
да Мариjа може да спреми рибу што 
jе донео Лазар. Мрзовољно изађе на-
поље. Поче да узима грање са гомиле 
да га сече за ватру. Наjедном ис-
трча миш коjи се ту сакрио. Марта 
врисну, али се у тренутку прибра, 
и секиру коjа jоj се нашла у руци 
стисну чвршће. У два-три наврата 
безуспешно покуша да њоме докраj-
чи миша. Брзина jе победила снагу. 
„Како ме jе само прешао!“,  помисли 
она у себи и бесно настави да удара 
по гранчицама. Прошле зиме су jоj 
мишеви прогризли jедну хаљину. Она 
покупи што jе насецкала и затим уђе 
у кућу.
 – Марта, шта ти jе? Што си се 
задихала? – упита jе Мариjа.
 – Ма, побеже ми jедно ђубре.
 – Какво ђубре?
 – Миш ми побегао. Нама мачка 
служи као украс. Благо људима што 
имаjу мачке. Лепо сам ти говорила 
да нам ниjе потребна – одбруси jоj 
оптужуjућим тоном – Ниси ме слуша-
ла! Па ти, ти мене ништа не слушаш?! 
Мариjа!
 – Извини, замало да ми загори 
ово овде. Мислила сам да ће да буде 
корисна. Можда jоj треба мало вре-
мена.
 – За шта времена? Да се jош 
мало нагоjи?
 – У реду, ниjе баш претера-
но вешта, али хаjде да се сада не 
свађамо. Учитељ треба убрзо да стиг-
не. Јеси ли нахранила стоку?
 – Нисам. Не знам куд ћу пре. 

Ево идем. 

 Након што jе козицама дала од-
ређену порциjу, Марта се врати у 
собу и поче да размишља о томе како 
учитеља Исуса прошли пут и ниjе баш 
потпуно разумела. Како се у кући 
осети неки посебан мир кад он дође. 
Сигурно jе његова наука божанска. 
Никада ниjе чула да обичан човек 
онако говори.

 Неко покуца на врата.
 – Сигурно jе Учитељ! – узвикну 
Марта и притрча да отвори.
 Учитељ их поздрави, уђе у кућу 
и седе. Био jе стварно уморан. Ту 
краj његових ногу седе и Мариjа, а 
Марта оде по послужење.
 – А где вам jе Лазар? 
 – Отишао у риболов – одговори 
Мариjа. – Био jе до скоро баш бо-
лестан. Ни сад ниjе баш наjбоље, 
али мора нешто да се ради. Мучна 
jе то душа. Kолико се он труди, то 
ретко где има да се види. Ниjе што 
нам jе брат, стварно jе тако.
 – Па како му иде?
 – Тешко – рече Марта – Да има 
неки већи чамац или новиjе мреже 
много би лакше било. Сваки други-
трећи дан jа крпим мреже. Или jе 
слабиjи улов, или кад наиђе нешто 
боље мреже се поцепаjу. Ма нема ваj-
де... Не дв нам се, па то ти jе!
 – Ниjе страшно када немате 
блага коjа брзо пропадаjу. Брините 
се, дакле, да стекнете блага коjа 
мољац и рђа не кваре, и где лопови 
не поткопаваjу и не краду.
 – Разумем jа све то, али не 
тражим да имам много.

БРИНЕШ СЕ И УЗНЕМИРАВАШ 
ЗА МНОГО аутор: Младен Маринковић



л о г о с2009/1

69НАРАЦИЈА

 – Тражите наjпре Царство Бо-
жиjе и правду његову, а остало ће 
вам се све додати.
 – Коjе све?
 – Ко jе задобио Царство Божиjе 
он има све што jе потребно.
 – Како jе то могуће?
 – Што jе људима немогуће Богу 
jе могуће.
 – Како ?
 – Када бисте имали вере као 
зрно горушичино и рекли оном храс-
ту испред ваше куће да се ишчупа и 
баци у море, послушао би вас. Ако 
немате вере, немате ни сигурности. 
Наjлакше jе не поверовати. Вера jе 
оно што чини могућим да сви постану 
jедно. Неверовање распарчава чове-
ка и убеђуjе га да jе свако довољан 
за себе.
 – А зашто би нам неко помагао 
ако не мора?
 – Где jе љубав ту не постоjи 
морање. Неверовање сеjе страх и 
убиjа љубав. Ако љубави будете има-
ли међу собом, по томе ће се позна-
ти да сте ученици моjи.
 – Тешко jе наћи људе коjи живе 
у љубави. Сви желе само да приба-
ве корист. Много jе зависти међу 
људима. Тешко им пада свака туђа 
радост. Знам да се свету не може 
а и не треба угађати, али опет ми 
сметаjу те ствари. Стално се плашим 
да ће неко да нас опљачка, покраде 
и узме и то мало што имамо. Како да 
избегнем злобу других људи?
 – Чула си да jе казано: „Љуби 
ближњег свог, и мрзи неприjатеља 
свог“. А jа вам кажем: љубите не-
приjатеље своjе, благосиљаjте оне 
коjи вас куну, чините добро онима 
коjи на вас мрзе и молите се Богу 
за оне коjи вас гоне. Јер, ако љу-
бите оне коjи вас љубе, какву плату 
имате? То, дакле, не би била љубав, 
него дуг. Не чине ли то и цариници? 

Љубав не познаjе дуг. Она не тражи 
ништа, а даjе све.
 – Ако jе тако, ко ће онда 
стварно поверовати и спасити се?
 – Веровати ниjе лако. Тешко jе 
стећи, а тешко и одржати веру. Шта 
мислиш, због чега су пророци крити-
ковали свештенике у храму? Не, они 
нису били против служења Богу. То 
су касниjе сви увидели.
 – Па, зашто онда?
 – Зато што су почеле да се 
приносе жртве без вере! Жртве коjе 
не очишћуjу грехе и коjе вређаjу 
Бога. Јер ниjе онаj Јевреjин коjи 
jе споља Јевреjин. Нити jе обрезање 
оно коjе jе споља на телу. Проро-
ци су се борили против неверовања. 
Неверовање jе оно што убеђуjе ваше 
суседе да и ви њима не бисте помог-
ле да можете. Неверовање хоће да 
прикаже да jе вера несигурна!
 – Господе, како мало вере има-
мо!
 – Ако можеш веровати, све jе 
могуће ономе коjи веруjе.

 Марта устаде и оде да донесе 
jело. Уто се у другоj просториjи 
зачу бука и прасак. Мачка излете 
напоље . Марта, бесна и љутита, пог-
леда Мариjу и покуша да се утиша.
 -Ова... ова твоjа љубимица jе 
успела да ме саплете и jа сам пала. 
И сада имамо jедну шерпу мање и не-
мамо шта да послужимо – само што 
jоj сузе не пођоше на очи.
 – Учитељу, зар не мариш што ме 
сестра остави саму да служим? Реци 
jоj да ми помогне!
 - Марта, Марта, бринеш се и 
узнемираваш за много, а само jедно 
jе потребно. Мариjа се више бри-
не за оно што jе наjпотребниjе. Ви 
сте ме већ угостиле. Не живи човек 
о самом хлебу, него о свакоj речи 
коjа излази из уста Божиjих.
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 Дан jе био кишан и сив, jесењи. У соби jе било топло. Зидови су упиjа-
ли зраке жуте електричне светиљке, а поспана атмосфера jе претила 
утонућем у дремеж. Тада, као и увек, довољна jе била само jедна реч да 
сломи идиличну атмосферу и покрене лавину дискусиjа коjе су, иначе 
често, потаjно тињале у мислима двоjице цимера. Овога пута била jе 
крива jедна липа коjа jе своjе натопљене гране савила тик уз прозор-
ско окно. Нeдељко jе размишљао о томе како jе смислено и дивљења 
достоjно то што дрвеће одбацуjе своjе лишће у jесен да би преживе-
ло зимске мразеве. Овакво устроjство ствари приписао jе небеском 

Устро jитељу, Творцу, и то наглас рекао. Миљан jе, не испуштаjући 
даљински управљач, смирено изговорио:

 – Пре бих рекао да jе природа током дугог низа година све устроjила 
како би се живот што даље и више одржавао.

 – Али природа онда одражава jедан врло мудар устроjитељски принцип, а пошто jе не-
могуће да природа саму себе створи, онда jе то печат jедног узвишениjег Ума.
 Сада већ узбуђен због разговора, Миљан одложи даљински у страну и погледа Недељка. 
Оваj, не сачекавши реакциjу, рече:
 – И даље тврдим да jе немогуће да су свет и природа само збир случаjности у свемиру... 

То би било исто као кад би из експлозиjе у штампариjи настала књига. Мора да постоjи по-
четни узрок.
 – Не мора, рече Миљан. Зашто никад не покушаш да посматраш свет без тог почетног узрока? 
Све jе као математички низ од минус бесконачно до плус бесконачно... И пре великог праска постоjи 
нешто, а пре тог нечег jош нешто, итд. Кажем ти, ниjе нужно да се постулира почетни узрок. 
 „Зар jе толико затворен и тежак?“, помисли Недељко. „Нема смисла убеђивати га даље. Ужасно 
jе то када се поjам о свеколикоj стварности растаче само на основу људске могућности да сваку мисао 
релативизуjе и посматра из контекста коjи jоj ниjе своjствен. Када би се свет сагледавао као дело Твор-
ца, схватили бисмо да смо овде гости, или боље, домаћини по допуштењу, кућеуправитељи. Ето, на 
пример, вероватно не би било толико еколошких проблема“. Истовремено, Миљан лагано узе цигаре-
ту, приближи jе пламену упаљача и отпухну неколико димова, размишљаjући: „Како jе само досадан са 
овим креационизмом!.. Понекад се питам да ли jе, поред тога што jе набеђен да jе у праву, истовремено 
и идеолог? Па, у име таквих схватања су хришћани прогањали научнике коjи су имали другачиjу визиjу 
света... И, што jе наjтужниjе, ти научни увиди су се испоставили као тачни“.
 – Ти, дакле, не веруjеш у Бога? – упитно изусти Недељко.
 – Тачно.
 – Зашто?
 – Зато што ниjе научно доказано да Бог постоjи.
 – Однос вере и науке се врло рђаво схвата – рече Недељко. – Наjчешће се сматра да се ове две 
области међусобно искључуjу. Напротив, сматрам да су и jедна и друга, као и философиjа, наравно, 
путеви ка истом циљу – спознању целокупне стварности. Мислим да jе историjа показала како теолог, 
философ и, рецимо, математичар или физичар треба да буду наjбољи приjатељи.
 – На основу чега то тврдиш?
 – Доказ jе поступак, метода у коjоj се у математици и осталим егзактним наукама потврђуjу 
одре ђени односи и законитости међу стварима и претходно постулираним поjмовима. Након изведе-
ног доказа, ако jе jасно и прецизно изведен, човеку не преостаjе ништа друго него да се нужно сложи са 
чињеницама. Докази су давали извесност, jедну сигурност човека у знање коjе jе открио. Тако се, то-
ком историjе човечанства, покушавало да се методима оваквих наука дође до извесног знања о човеку 
и свету. Пренебрегнута jе само jедна битна чињеница: да ли сфера целокупног постоjања припада само 
сфери егзактног проучавања? Да ли jе свет описив и могућно изражен само математичким jезиком? 
Човек jе такво биће да, чак иако jе нека чињеница доказана, он има слободу да каже: „Не, jа то нећу да 
прихватим!“ Имаш низ примера у западноj хришћанскоj традициjи у коjоj се износе докази о постоjању 
Божиjем, ето, на пример Анселмо, Тома или Декарт, а са друге стране постоjи и низ примера људи коjи 
су доказивали да jе свет само сплет међусобно повезаних узрока, и то као плод случаjности... Па ето, 
ни jедан од тих увида ме не обавезуjе. Е сад, можда jе онима коjи се декларишу као верници тешко да 
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прихвате да не постоjи доказ за постоjање Бога. Но, да ли би такви поjединци заиста припадали онима 
коjи веруjу? Веровати значи имати другачиjи начин постоjања. Вера у откривену истину jе став, слобод-
но изабран. Као такав, он се успешно брани од свих скептичких мислених насртаjа.
 – Сад се лепо извуче! Мада, овако дефинисане ствари остављаjу простор за другачиjе односе. 
Чини ми се да онда ви, хришћани, ако будете тако размишљали, нећете олако и поносно убеђивати 
друге људе како сте у праву за све. Знаш, често ми се дешавало да, кад хоћу да отворено разговарам са 
неким, наиђем на став: „То jе тако речено, и нема шта ти ту да се питаш!“ Или: „Свети оци су рекли ово 
или оно“. А ако то не прихватиш тачно онако како jе неко некад рекао, онда озбиљно доводиш у питање 
своjе „спасење“. Када неко наjчешће износи велике приче и звучне термине, истовремено криjући се 
под велом праведности и побожности, обично се иза тога криjе инфериорна личност коjа често и не 
схвата то о чему говори. Иза препричавања великих прича криjу се мали људи.
 – Може бити, али као што jе вера слободно одабран животни став, тако jе и однос према другом 
човеку, ма како он био различит од нас, такође плод слободе: да се буде човек или нечовек.
 – Да л’ сумњаш ти икад?
 – Наравно да сумњам. Али никад не допуштам сумњи да ме одвуче на пучину са коjе не могу да 
допливам до обале. Сумња треба да буде конструктивна, а не деструктивна.
 – Хаjдегер jе рекао да свака вера коjа се не излаже сумњи представља ограниченост.
 – Да... Али то ме подсети да jе jедан наш философ додао: „И свако неверовање коjе се не излаже 
могућности вере такође jе ограниченост“. Поента jе: треба истраживати, испитивати и, додао бих, тра-
жити.

 Целодневно седење у соби изазвало jе осећаj неприjатности код Недељка. Навикао на физичку 
активност, Недељко jе jесењу тромост тешко подносио. Поjави се спасоносна идеjа. Узе jакну, лако обу 
ципеле и рече:
 – Приjала би ми шетња. Хоћеш са мном?
 – Да. Сjаjна идеjа.

 Из студентске собице у центру града изађоше две занимљиве прилике и упутише се ка Београд-
скоj тврђави. Било jе jош увек влажно и свеже од jутрошње кише, али киша ниjе падала. Парк jе био ско-
ро пуст. Недељко изненада застаде и, погледавши на реку, примети игру одраза насталих од градских 
светиљки на површини воде. Дубоко уздахну, а затим рече:
 – Миљане, не знам да ли сам ти икад поменуо да сваки искрени човек када поверуjе у Христа 
добиjа искуствену потврду своjе вере? Целим своjим бићем осећа да jе оно у шта веруjе заиста истина 
и да се његова душа коначно скрасила после многих лутања и тражења. Тад каже: „То jе то!“ У Цркви то 
зовемо благодаћу Духа Светога.
 – Ма то jе чист психологизам – рече Миљан, одмахнувши руком.
 – Не можеш да говориш о томе док то не доживиш. А тако кад кажеш, ужасно ме вређаш. Каjем 
се што сам ти уопште и рекао.
 Миљан застаде за тренутак и додаде нервозно:
 – Сва та осећања за коjа ми причаш да их доживљаваjу верници плод су аутосугестиjе. И неки 
феномени, као, на пример, излечења путем вере и слично, такође су плод аутосугестиjе.
 Недељко седе на клупу и скрену поглед од Миљана. Ниjе могао више да поднесе његове речи. 
Љутито рече: 
 – Да видим што би неко аутосугестиjом могао да устане из гроба... Јалово jе... Нећу више да при-
чамо о овоме. Промени тему или нећемо ићи даље заjедно.
 Миљан ниjе више говорио. Затражио jе опроштаj за своjе грубе речи.
 – У реду jе. Нећемо више о овоме – рече Н.
 – Још jедном, опрости. Ниjе требало да будем овако оштар. Устани да кренемо, хладно jе.

 Вративши се, затекли су собу прилично хладну. Просту греjалицу jе било опасно оставити укљу-
чену након изласка из собе. Стара зграда ниjе била прикључена на централно греjање, а стара госпођа се 
ниjе трудила да набави неко прикладниjе греjно тело. Не скинувши jакне, припили су се ближе скром-
ном извору топлоте. Завладало jе ћутање, али не и тишина. Хипнотишући глас из звучника телевизиj
ског апарата скренуо jе мисли обоjици, као и поглед ка екрану.
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 Укочена фигура телевизиjског гласноговорника са извештаченим изразом лица говорила jе не-
што о великоj проневери државног новца. Неко из државног предузећа оптужен jе за проневеру путем 
офшор компаниjа, а многи радници остали су без посла. Осумњичени jе оптужен, међутим, само ме-
диjским путем. Не и правно. Битно jе да се о њему говори да jе он лош човек, али правни процес, ако 
и почне, тешко да ће се завршити. На екрану се виде уплашена лица незапослених коjи покушаваjу да 
скрену пажњу државе на своj проблем. Безуспешно. Спикер затим наjављуjе да ће незапослени опет 
морати у Немањину улицу. Видно узнемирен, Недељко проговори:
 – Како цивилизациjа може да функционише иоле складно ако ниjе заснована на узвишеним 
моралним начелима, а ови пак на истинама откривења?
 – Може, потребни су само jаки закони и строга примена.
 – Миљане, хаjде да уопштимо ствари. Замисли jедног човека коjи jе читав живот чинио злодела. 
Једини циљ у животу био му jе, рецимо, да влада. Докопавши се моћи, стекао jе богатство и удовољавао 
своjим наjнижим прохтевима. Насупрот томе, постоjао jе човек коjи jе био jедан од многих његових 
поданика. Трудољубив, бавио се простим занатом и заjедно са породицом живео скромно. У рату коjи 
jе његов владар изазвао, таj човек изгуби руку у борби. Убрзо изгуби и кућу и породицу, jер ниjе могао 
да обезбеди ни наjскромниjи живот. Ствари се тако устроjе да се, након пар година, истог дана упокоjе 
и jедан и други. Гробна тишина прекриjе њихова тела. Ако се све ту завршава, где jе онда правда? Зашто 
желимо правду, а ње нема? Зашто има тако много оних данас коjи су гладни и жедни правде?
 – Управо ту треба да се покаже зрелост човечанства! Сада jе ситуациjа лоша, али боља jе него 
што jе била, рецимо, у Средњем веку. Постепеним jачањем закона, такви поjединци у друштву ће лага-
но нестаjати. Погодним образовањем и истицањем вредности толеранциjе и конкуренциjе градићемо 
олимпиjски дух. Имаjући у виду економски прогрес, требало би убрзо да буде хлеба за све. Боља време-
на су неминовна.
 – Ти, дакле, сматраш да ће бољи дани на земљи доћи jош већим напретком науке и еволуциjом 
човечанства, а самим тим и jедно праведниjе друштво?
 – На томе мора много и систематично да се ради, и... да, веруjем да ће тако бити.
 – А ако ти кажем да су ти поjединци коjи треба да законом буду санкционисани због своjих не-
дела махом они коjи закон кроjе? Ако ти кажем да jе расподела богатства у свету краjње неjеднака? Ако 
тврдим да нам знање постаjе оружиjе самоубиства? Да jе теориjа еволуциjе, са своjом причом о при-
родноj селекциjи, била jедан од утемељивача нацистичке биополитике, будући да су ти људи сматрали 
да су „природно селектовани“ да владаjу? Тврдим, штавише, сигуран сам да у оквирима овога света не 
постоjи нити може постоjати правда као правда. Земаљска правда jе релативна. Страшни суд, непот-
купљиви, некорумпирани, апсолутно компетентни и тачни, jедини jе гарант правде.
 – Једно су научне чињенице, а друго jе њихова кобна интерпретациjа – рече Миљан, мислећи на 
паралелу између нацизма и природне селекциjе. Миљан jе jако ценио теориjу еволуциjе.
 – Брате, и да се успостави праведно друштво о ком говориш, ко би могао у њему живети срећно 
ако се сети историjе? Ако се сети крвавих ратова и револуциjа, неправедно страдалих људи. И даље би 
то била само релативна срећа...
 Миљан погледа на телевизиjски екран. Овога пута ређале су се у низу особе са видно поремеће-
ним стилским и музичким укусом. Била jе то емисиjа тзв. музичког карактера. Згрожен овим приказа-
ма, а потпуно неповезано са приказима телевизиjе, Миљан изговори:
 – Ви хришћани веруjете jер се плашите смрти.
 – Веруjемо, прво, зато што хоћемо да веруjемо. Друго, веруjемо jер се трудимо да волимо дру-
ге.
 – Каква демагогиjа!
 – Једино jе хришћанство човеку дало ту висину достоjанства. Назвало jе човека „сликом Бога“. 
То значи да други има велику вредност. Да ли си некад размишљао о томе колико jе сваки човек не-
поновљив? Умирање човека jе трагедиjа за разумна бића, бића коjа схватаjу смрт. Сваки човек jе непо-
новљив свет, а нама свакога дана нестаjу ти микросветови и микрокосмоси. Ниjе смислено да човек 
живи и да умре, тj. да потпуно нестане, кад већ jедном постоjи. Зашто нешто живи ако ће да умре? Зашто 
нешто рађе jесте него да ниjе?
 – Ту се тек види колико ти мало цениш дар живота. Уместо да га прихватиш као такав, као 
чињеницу, ти се непрестано оптерећуjеш мислима о смрти. Па, живи кад ти jе дат живот! Учини нешто 
од њега. Овако се стално припремаш за смрт.
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 – Гледаjући све у светлу вечности, тек сад схватам колико су први хришћани у ствари презира-
ли оваj живот...
 – Живимо тако што нас надживљаваjу деца и што сећање на претке постоjи у свечаностима и у 
делима коjе су ови оставили пре њих. Људи опстаjу, врста постоjи.
 – Шта нам вреди кад ми као личности нестаjемо...
 Било jе касно. Миљан зевну и протегну се, а затим рече:
 – Хаjде да спавамо, овоме нема краjа.
 – Стварно, хаjде...
 Расправа их jе обоjицу исцрпела. Разместивши постеље припремили су се за спавање. Миљан jе 
пио велике количине воде пред спавање. Недељко се крстио три пута пре него што се спуштао у кревет. 
Пожелели су jедан другом лаку ноћ, али нису могли тако лако да заспу. Мисли су биле усковитлане 
и тешко jе било смирити ту олуjу. Миљан се врпољио и окретао у жељи да пронађе повољан положаj 
за спавање. У себи jе мислио: „Талентован jе човек оваj Недељко. Његово незадовољавање превише 
уобичаjеним причама створило jе у њему отвореност за туђе мишљење. У стању jе да добро и стрпљиво 
разлаже неки проблем, а посебно ме радуjе што се слажемо по неким дневнополитичким питањима. 
За разлику од многих хришћана, он jе у стању да отворено разговара и да оно што му говорим не про-
глашава a priori сатанском доктрином. То отвара могућност, уколико се хришћани тако профилишу, да 
мање трзавица буде у jедном народу и држави и да, без обзира на нека неслагања, учинимо доста ствари 
на обострану корист. Било би, некако, боље да jе Недељко одлучио да се бави филологиjом или психо-
логиjом“.
 Покривен дебелим jорганом, Недељко jе помно посматрао облике ствари (онако како се они 
нама поjављуjу) обасjане само бледуњавом светлошћу уличне светиљке, коjа jе допирала кроз омањи 
прозор. Мислио jе: „Жао ми jе што jе Миљан затворио своjе срце за jедну интегралну истину, за истину 
коjа ниjе фрагментарна и противречна као позитивнонаучна када се у целости сагледа. Он би био бољи 
хришћанин од мене, и то какав! Штавише, и сад се труди, чини добра дела више од мене, надмашуjе ме 
у међусобноj увиђавности. Сетих се да jе говорио jедан мудри калуђер да постоjе људи коjи само на 
основу логоса од Бога нам датог увиђаjу велике истине. Он каже да се за њих моли и да ће такви лакше 
препознати живог Логоса Христа онда када нам се буде, по други пут, jавио у слави. И он ће их, уколико 
то желе, тада пригрлити, без обзира на њихово земаљско неверовање. Мислим да jе и Миљан jедан од 
њих. Ја, заправо, не бих ни могао замислити раj, а да и Миљан не буде у њему“.
 Миљан jе наставио мисао у глави: „Мада, он губи време на тим црквеним службама и чита коjе-
какве побожне списе. Можда он и воли таj систем правила коjих се придржава и коjи му даjу вредност, 
самозадовољност. Жао ми jе само што не може да прихвати да jе свет и живот jедна пролазна катего-
риjа: добио си живот као прилику да га аутентично проживиш, да осетиш и искористиш чињеницу да 
постоjиш. Ако веруjеш у ,онаj свет‘, онда се пренебрегава дар овоземаљског живота. То не значи, на-
равно, да треба у уживањима страћити цео век. То само значи да треба схватити да смо смртни, а да то 
превазилазимо само тако што, иако схватамо да смо смртни, и даље живимо по добру и боримо се да 
они после нас живе jош боље. Моjа визиjа света jе, у неку руку, песимистична, али у моjоj причи човек 
jе увек хероj. Ниjе биће коjе се мора некоме или нечему повиновати, већ слободно, упркос своj тежини, 
поносно и стоички одолева. Прометеjски окован свешћу о сопственоj коначности, он и даље живи и 
чини дела коjа ће носити његово име у будућа покољења“.
 Недељко jе, сада већ склопивши очи, но и даље будан, размишљао о следећем: „Веруjем у Цар
ство небеско. Веруjем да ће сви они коjе волим, а коjи су умрли и коjи ће умрети, бити живи, и не бих се 
у овом свету могао помирити са чињеницом да они више не постоjе. Не зато што бих превише очаjавао 
или што не бих могао да живим ако нема ,онога света‘, већ зато што их волим. А за љубав jе неопходан 
однос у љубави коjи jе у смрти прекинут. Смрт jе раздвоjеност, а живот као раздвоjеност наличи смрти 
и ниjе живот. Зато не могу да мислим као Миљан. Можда би се моjа визиjа света могла назвати наив-
но оптимистичном, али мени jе други битан. Када jе моjа смрт у питању то ниjе ,проблем‘ jер, као што 
Миљан каже, кад умрем, онда више нисам жив па да осећам неке последице, тj. мене не боли. Но, сама 
чињеница да ће неко због тога патити ужасно обесмишљава постоjање. И зато, ако нема васкрсења, 
онда нема ни смисла.
 Нећемо се више расправљати. Моjа дела треба да сведоче моjу веру. Не може се град сакрити 
кад на гори стоjи. Са онима коjи не веруjу у Бога не треба се расправљати. Треба их просто волети“. 
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1. Спиритистичка или хемиjска благодат

Трагање уметности за спиритистичком или 
хемиjском благодаћу припада типу наjопас-
ниjих и наjнеизвесниjих експеримената. 

Психоделична уметност или уметност коjа екс-
плоатише наркотике почива на проширењу свес-
ти ради поjаве праслика и митова; или, опет, ради 
емитовања несвакидашњих односа уживо; ради 
прожимања човекових психосоматских, с jедне 
стране, и космичких и митолошких процеса, с 
друге стране. Према томе, смисао и сврха психо-
деличног времеплова били би у томе да психо-
наут допре у перфект-тенсу до предачких облика 
мишљења, осећања и менталитета. И опет, да 
допре у футуру до емулзиjа боjа и врела звукова 
коjе очеса и ушеса у презент-тенсу иначе не пер-
цепираjу. Циљ таквог путовања би такође било 
допирање до давно заборављених и потиснутих 
искустава, а коjа се под утицаjем дроге поjављуjу 
у пуноj разиграности и слободи. Иначе, тамо се, 
као у неком неукрадивом скровишту, откриваjу 
похрањена сва искуства душе.
 Психоделични филм и психоделична 
уметност искрсаваjу пред нашим очима као Бод-
леров покушаj напуштања свога брлога бар на 
неколико часова, ако не и као чежња за бескраjем. 
Процеси измењене свести у правцу праслике (код 

Боша и Броjгела, на 
пример, надреалис-
тичке карикатуре у 
колору, код Дирера 
апокалиптички цр-
нобели хорор, а код 
енергумена и прела-
шћених подвижни-
ка, пак, сами они као 
медиjуми) вратили 
су зле пророке Мо-
дерне – ствараоце 
са интелектуалним 
напитком или небес-
ним отровом у себи. 
Тако, рецимо, Бод-
лер и Едгар Алан 
По су представници 
свих оних визионара коjи су икада закорачили у 
хашишклуб. Бодлерови Вештачки раjеви, опет, 
парафраза су Де Квинсиjевих Исповести jедног 
уживаоца опиjума и Suspiria de profundis. Хакс-
ли се такође огласио манифестом психоделиjе 
пошто jе стигао до мескалинских капиjа перцеп-
циjе, док jе Анри Мишо излагао Мескалинске 
визиjе. Федерико Фелини, опет, кинестетичким 
транспозициjама човековог унутрашњег света и 
комплексношћу свести одређуjе елементе за над-

„Срце ми чисто саздаj, Боже, и дух прави обнови у мени!
Не одбаци ме од лица свога, и Духа свога Светога не одузми од мене!

Подаj ми радост спасења свога, и Духом владалачким укрепи ме!
Богу jе жртва дух скрушен,

Срце скрушено и смирено Бог неће презрети!“
(Псалам 50 11–12, 17)

Питер Броjгел, Старица

Алан Фрид

Хиjеронимус Бош, Ношење крста
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реалистичко илустровање подсвести, и при том 
тумачи њену симболику и осветљава кошмар сно-
ва (Осам и по). Иначе, он jе Хакслиjев опис стања 
свести изазваног LSDем сматрао сjаjним, те га 
jе и сублимирао овим речима: „Симболика зна-
чења губи смисао, предмети се потврђуjу своjом 
ништавношћу, своjим одсуством–присуством; 
то jе блаженство. Али изненада, биће истргнуто 
из стања поjмовног посредовања строваљуjе се у 
провалиjу неподношљиве море; одjедном оно што 
jе jедног трена била екстаза, сада jе пакао. Језиве 
форме без смисла и сврхе. Онаj грозни облак, 
оно ужасно плаво небо, оно платно коjе одвратно 
дахће, она столица за коjу не знаш шта jе, гуше те 
у ужасу без краjа“ (Федерико Фелини, Направити 
филм, Београд, 1991, 9).
 Психички аутоматизам омогућио jе бри-
сање противречности између сна и jаве и ства-
рање визиjа, у коjима се фантастично и реално 
равноправно удружуjу, при том материjализуjући 
ирационално, метафизичко и подсвесно. Психо-
аналитичка открића, нарочито Фроjдова теориjа 
ослобађања потиснуте подсвести, као и психоана-
литички принцип слободних асоциjациjа, изобил-
но коришћен у књижевности и сликарству првих 
децениjа прошлог столећа, баш у филму нашли 
су средство за обjашњавање сложених подсвес-
них процеса и њихове симболике. Тако су могућ-
ности и искуства церебралопловидбе, односно 
психосоматопловидбе потврдиле и оправдале 
заснованост Јунгових теориjских созерцања у об-
ласти архетипског и колективно несвесног, чиjе 
нам jе ретроспективе он и приређивао у своjим 
делима (Сећања, снови, размишљања, 
Београд, 1995, 193; Седам проповеди 
мртвима, Ниш, 2002; Психологиjа и ал-
хемиjа. Симболика духа. Аjон. Човек и 
његови симболи).
 Структура радова и дела пси-
хотичних болесника и психоделика 
насталих под утицаjем псилосибина 
открила jе да су сами психотични бо-

лесници васпитани у дезинтегришућем окру-
жењу. Они у своjим радовима теже за религиj
ском и митолошком интеграциjом. То jест, они 
имаjу потребу да просеку спољашње наслаге гре-
ха и да зароне ка своме jезгру, коjе jе остало цело 
и нескрцано.
 На LSDсеансама потврђено jе деj ство 
сумњивих сила. Чаробни штапић и ваљак, цевчи-
ца и игла, или, опет, мала златна пушка и лов на 
змаjа постали су оруђа за ослобађање од оба-
везе да се мора ревновати, бити трудољубив и 
 синергичан–синенергичан. На сами ефекат се-
анси – усисавање душе уметника – размишљаће 
се тек доцниjе. Од класичних примера у вези са 
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тим, у области рок–блуз–џез музике издваjамо  
музику Морисонову, Хендриксову, Баретову 
и  Кол треjнову; или, опет, у случаjу рокванда-
ла и енергумена, музику Xегерову, Куперову и 
Озборнову, бенда „ACDC“ и њувеjв музичара 
Јана Дjуриjа... У вандалским рокмасовкама, пак, 
препознатљиво и упадљиво jе присуство анђела 
таме коjи су оце подвижнике ометали на молит-
ви ефектима расвете и боjа, илузиjама мириса и 
обећањима харизми. Последњи, пак, планетар-
ни психоделични перформанс, Кастанедин Дон 
Хуан, може се сматрати романтичним и застаре-
лим у поређењу са тренутним стањем на вулгар-
ноj психоделичноj сцени надахњиваноj арсена-
лом разноврсних опиjата.
 Трустови мозгова и картели магова аме-
ричке филмске индустриjе чине све да нам до-
веду и да нам представе – ванземаљце. Какви ће 
нови метаморфи jош искакати из њихових лабо-
раториjа и студиjа, свакодневица нам то увелико 

показуjе. У стварности, пак, и на терену поjављуjу 
се нове генерациjе хуманоида и нове врсте младу-
наца, као резултати, тачниjе породи нуклеарних 
деjстава водећих суперсила. Оне, суперсиле, чак 
дизаjнираjу своjе воjне производе код филмских 
продуцената, чиме и легитимизуjу своjе ратне 
проjекте као медиjске и уметничке догађаjе. Вес-
терном, кримићем и трилером давно jе остварен 
american dream; каубоjи апокалипсе освоjили су 
сама пространства васионе. Зато jе свако од не-
виних у опасности да буде ухапшен, осуђен и упу-
цан. Зато смо сви осумњичени и сви у процедури 
„wanted“. Да ли jе и по приказивању филма Ши-
ром затворених очиjу расписана потерница за ау-
тором Стенлиjем Кjубриком, jеднога дана ће се и 
то сазнати! Да ли ишта што се налази изван круж-
нице ракетнога кишобрана сигурности има шансу 
да опстане? Сазнаће се у будућим театарским и 

филмским ратним остварењима о нашем добу и 
нашим животима. Само би светитељи могли да 
нас заштите, под условом да их ми непрестано 
призивамо у помоћ.

2. Масовна хистериjа и безблагодатни плач

 Проjава масовне хистериjе и плача на 
рокконцертима jесте замена за масовну испо-
вест грехова са сузама покаjања; и опет, она jе 
надомештаj за свети богослужбени литургиjски 
догађаj. „Битл си“ и „Ролингстоунси“ су утемељи-
вачи тог сурогата. Попартизам роксцене ниjе 
отишао даље од попкубизма и рокпротестан-
тизма; од настоjања да се постоjећа слика ствар-
ности човека засени перформансом нове, поп и 
рокблаговести. Покушаj нове проповеди, међу-
тим, изведен jе са експлозиjом частохлепља и 
похотлука, због чега jе и толико привлачан свима 
коjи су се нашли на широком путу.

 Замаjац целог проjекта инициjациjе у 
спиритистичку благодат и промоциjе Нове ере 
– Водолиjе биле су и остаjу халуциногене дроге 
и опиjати што обећаваjу неспутане перцепциjе. 
Плодови несагледивог утрошка људске енергиjе у 
том правцу били су и остаjу истискивање учесни-
ка и конзумената перформанса из живота (само 
jеданпут датога као шанса) и њихово повлачење у 
изолациjу.
 Говорећи о дрогама, али без личног нар-
коискуства, Стенли Кjубрик самоуверено насту-
па у корист употребе истих, на jедан интелиген-
тан начин; jер оне, само тако употребљене, могу 
бити драгоцен водич ка новим границама свести. 
Кjубрик опет лично, само као уметник, анализи-
ра употребу дроге у уметности, док употребу ван 
ње категорички одбацуjе: „Мислим да илузиjа jе-
динства са универзумом, удубљеност у значаj сва-
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ког обjекта у сопственом окружењу и прожетост 
ауром мира и задовољства не представљаjу иде-
ално стање за jедног уметника. Дрога успављуjе 
креативност коjа почива управо на конфликту 
чиjи jе резултат превирање идеjа“ (Стенли Кjуб-
рик, Београд, 2004, 96). Фокусираjући се, пак, на 
димензиjу трансцендентности уметника, Кjубрик 
упозорава на чињеницу да се она може досегнути 

само кроз дела, дакле без LSD бариjере између 
себе и главних побуда своjе подсвести: „Једна од 
ствари коjа ме jе окренула против LSDа jесте 
чињеница да сви људи за коjе знам да га узимаjу 
на чудан начин нису у стању да разликуjу заиста 
интересантне и стимулативне ствари од оних 
коjе само тако изгледаjу када сте у стању општег 

блаженства изазваног дрогом. (...) Чини се као да 
су потпуно изгубили критичке способности и ис-
кључили се из неких наjстимулативниjих области 
живота“ (исто, 97).

3. Жеђ за благодаћу

 Наjдубља замислива жеђ свакако jе жеђ за 
благодаћу. Све док смо ње лишени, ми хрлимо за 
оним што jе бар приближно равно њеноj снази и 
моћи обузимања. Иначе, ми хрлимо за митовима, 
суjеверjем и идолопоклонством, за страстима и 
опиjатима. Степени те жеђи наjлакше се прате 
на примеру дваjу покрета: хипиjа и Ливинг-те-
атра. Њихов обострани експеримент се заснива 
на спаjању дроге и тантризма, мантри и северно-
америчких племенских ритуала. Мирча Елиjаде 
сматра да они имаjу потребу за нечим солидним 
у новом свету у коjи су бачени. Нашавши се под 
утицаjем шарма хипиjа, Елиjаде jе у њима видео 
модеран облик религиjског друштва створеног из 
реакциjе на одсуство смисла, на празнину jедног 
отуђеног и обесвећеног индустриjског друштва.
 Коjим то садржаjима Ливингтеатар хрли 
у сусрет свима? Садржаjима адамовског раjског 
стања, архаичне жеље за регенерациjом помоћу 
враћања у раjско време протологиjе. Ливингте-
атар валоризуjе извесне темељне архетипове око 
коjих и сам Мирча Елиjаде заснива митску мисао: 
центар, круг, космичко дрво, оса света, средиште, 
пупак (Сретен Марић, Архаjски човек и мит, у: 
Замак културе, Врњачка Бања, 1980, 123). На мо-
дерноj сцени, пак, стварност изгледа прилично 
противречно. Њу Елиjаде зналачки анализира.
 Сви смо, с jедне стране, погођени експло-
зиjом окултног у рокмузици, карактеристичним 
за културу америчке младежи коjа jе наjавила 
свеопшту обнову постаквариjусова доба. С дру-
ге стране, сведоци смо открића у мањем обиму 
– традиционалне езотериjе коjа се експанзивно 
прихвата на начин Ренеа Женона: да треба одби-
ти наду у космичку и историjску обнову без ка-
таклизме коjа претходно треба да погоди савре
мени свет. Овим двама супротним схватањима 
окултне традициjе Елиjаде прилази као истори-
чар религиjа, историчар коjи с правом не би смео 
да предвиђа догађаjе у блискоj будућности, него 
само као неко ко покушава да упореди данашње 
стање са оним коjе jе владало у 19. и с почетка 
20. века. И тада су уметници испољавали велики 
интерес за окултно. Па ипак, данас jе уметничка 
машта одвећ сложена да би се о њоj говорило ан 
женерал. Научна фантастика jе толико еволуира-
ла да су њене везе са окултним традициjама пос-
тале нераздвоjиве! На основу хришћанских уви-

Стенли Кjубрик
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да о томе jе могуће говорити, и то баш тамо где 
Елиjаде ставља велики упитник – иза два култна 
дела: Розмарина беба и Одисеjа у свемиру 2001. 
Одустаjемо од давања одговора на месту на ком 
Елиjаде оставља простор за сам одговор (Окултно 
и сувремени свиjет, у: Мирча Елиаде, Окултизам, 
магиjа и помодне културе, Загреб, 1981, 93; такође 
90–92). Ми то чинимо из принципиjелних разло-
га, не само када jе филм Поланског у питању – jер, 
са чиме би га пре требало довести у везу, ако ли 
не са окултним? – него и ремекдело Кjубрика, 
а коjе пледира на гностичке одговоре на вечна, 
егзистенциjална, односно протолошка питања. 
Одговоре коjе сâм он опет изриче као велики маг 
и демиjург Стенли. Међутим, ми смо о томе већ 
расправљали на другим местима (у студиjи Циви-
лизациjа слике – симбол, слика, знак, у огледима 
Компjутер и нове виртуелне галаксиjе и Поглавља 
о библиjско-химнографскоj екологиjи и генетици, 
биоетичкоj технологиjи и генетскоj хирургиjи са 
виртуелним дизаjном).

 Па ипак, тешко jе одолети изазову. Фан-
тастика данашњице и сутрашњице не може да 
оповргне митове, зато што су се они већ дого-
дили! Митови нису тековина SFа у визиjама о 
глобалном друштву, техновизиjи искуства, тех-
нопластици и пилулама. Њих SF jедноставно 
преузима као луче древности. Ни тренутачно се 
не сме сметнути с ума чињеница да, упркос свим 
променама, постоjи наше старо добро срце, „коjе 
пред Богом и пред људима, у налету осећања, 
чедно, сасвим безазлено, говори само оно што 
jесте – истину“ (Вито Марковић, Похвала срцу). 
Захваљуjући срцу, ми имамо обjашњење и за 
учестале мистичке поjаве савременог трагања 
за идентитетом у сфери дигиталних мутациjа. А 
право на идентитет, успешниjе jе рећи – на пер-
соналност, jош успешниjе – на ипостасност, и мо-
гућност да се он/оне постигне/у, мораjу да прођу 
кроз матрицу самог фанатичног времена, какво jе 

ово наше. Дакле, сви парови онтолошких подела 
стварности о коjима говори преподобни Максим 
Исповедник задржаваjу право на превазилажење 
и у милениjуму у коjи смо тек закорачили, миле-
ниjуму нових конфигурациjа индивидуалности. 
Слава Богу што нас Христос и у овоj ствари гледа 
из будућности превазиђености свих наших поде-
ла, и опет подела у вези са нама! Јер, у њему jе, а 
у вези са његовим обећањима, већ све постигну-
то jеданпут и за сва времена, па и његов други и 
славни долазак – наравно, оваj засад само у пар-
тиципациjи.
 Вратимо се миту. Зато што jе мит уте-
ловљен у култ, ритуале и церемониjе, продужуjе 
се могућност вршења нових видова интеркул-
туралности и демократиjе. Наравно, треба бити 
наиван па не упрети прстом на сатиратеље демо
кратиjа – моћнике корпорациjа. Тачно jе запа-
жање да jе наше време доба измешаних идентите-
та. Примерице, будистичка, шаманска и уопште 
сва магиjска учења активно се утеловљуjу у техно-

футуристички свет. Сходно томе, митови поново 
постаjу супермодерни антрополошки модели, са 
реjтингом свете слике. Наш свет изобилуjе иден-
титетима без лимита у смеру материjално–вир-
туелно. Плодови познања добра и зла jедењем 
плода са технодрвета засађеног у виртуелном, 
силициjумском раjу гомилаjу се, и познаjу се, на-
равно, као деконструисани идентитети. Срећом, 
ту су и наши свештеници са своjим духовним 
ушесима, спремни за слушање исповести, за да-
вање jеванђелске речи и поуке; речи истине као 
соли земљи и светлости свету (Мт 5 13–14); таjне 
jелеосвећења и евхаристиjе за здравље и живот 
света. И опет, реч Христос као – Реч Божиjа, он 
– као Личност у односу и у заjедници, нада целог 
света. До ње/њега већ стижу, и тек ће, из часа у 
час, стизати и корисници Мреже – саjберски ван-
земаљци – становници Интернетстеjта. По чему 
су они ванземаљци?! По томе што су власници 

Џими Хендрикс Битлси
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и конзументи jедног другог – виртуелног ега (уп. 
са Мирjана МариншекНиколић, Мит о пореклу, 
фантастика сутрашњости, у: Култура, наука, умет-
ност, Политика, субота 23. децембар 2006, бр. 37, 
14).

4. Стање обузетости опиjумом

Човек обузет опиjумом по први пут jе удаљен и 
одвоjен од буке живота. Метеж, грозница и борба 
заустављени су за тренутак. Његово срце jе ос-
лобођено своjих таjних терета. Празник његовог 
починка jе наступио, његов предах од људских 
напора раван jе блаженству. Овлађуjе осећаj да 
су наде коjе цветаjу на стазама живота измирене 
са миром коjи влада у гробу; покрети духа су не-
уморни као небеса, а сва страховања су замењена 
наjчистиjим спокоjством; ту осећаj смирености 
ниjе последица непокретности, већ jе плод моћ-
них и jеднаких супротности – бескраjне делат-
ности и бескраjног мира.
 Опиjум jе моћан да и сиромасима и бо-
гаташима доноси умируjући мелем за ране срца 
коjе никада неће зарасти, за болове коjи наводе 
дух на буну; он – речити, коjи своjим великим 
беседништвом отклања сврхе гнева; преступни-
ку за jедну ноћ поново даjе наде његове младос-
ти и руке опране од крви; док поносном човеку 
кратки заборав од неисправљених неправди и 
неосвећених увреда; он коjи на суд снова позива 
лажне сведоке да би омогућио победу невинос-
ти, а осуjећење кривоклетства и промену пресуде 
неправедних судиjа; он коjи на недрима таме и од 
нестварних слика духа гради градове и храмове 
коjи превазилазе уметност Фидиjе и Пракситела, 
градове и храмове коjи превазилазе сjаj Вавилона 
и Хекатомпила, Атине и Рима, Париза и Њуjорка, 
Београда и Ниша; да, он што из безвлашћа снова 
дозива на светлост дана ликове давно покопа-
них, предивних људи и жена, драгих покоjника, 
очишћених од понижења гроба.
 „Само опиjум даjе човеку те химеричне 
дарове; само он држи кључеве од врата вештач-
кога раjа; само jе он привидно правичан, диван и 
моћан – ОПИЈУМ!“ (Томас де Квинси, Исповести 
jедног уживаоца опиjума, Градац, Чачак–Београд, 
2005, 71–72). За jедну кинематографиjу опиjума, 
или за кинематографске снове опиjума, итекако 
су важна Де Квинсиjева сведочанства описана на 
странама 106–107 његове исповедне књиге. Важ-
на су као jедна кинематографиjа наркотираниjе 
што се врши над људским–дечиjим ликом, а што 
све треба да нас упозори, ако већ не може да нас 
све сачува, нарочито нашу децу.

5. Садржаjи безличнога веровања у психоделичне 
дроге

 О садржаjима безличнога веровања у пси-
ходеличне дроге говоре посвећеници, поштова-
оци и уживаоци! Говоре да доживљаj започиње са 
осећањем да се jа расплињуjе у неизмерно биће, 
и да jе таj процес праћен буjицом натприродне 
светлости (R. E. L. Masters и Jean Houston, Разли-
чити психоделични доживљаjи, New York, 1967, 
307, на енглеском). Свуда око њих и кроз њих 
пролази светлост, трилион делића блиставих 

кристала заслепљуjуће сиjа, док они њоме биваjу 
ношени у екстазу над екстазама (исто, 307–308). 
Ту jе доживљаj ни топле ни хладне енергиjе што 
дотиче као бела и сjаjна ватра (исто, 309); или jе, 
опет, постаjање у томе налично расутом свет-
лу што се претвара у сjаjну, блиставу, трепераву 
ствар – коjа прасне у мноштво заслепљуjућих 
зрака – безброj боjа – златну, црвену, смарагдно
зелену, рубиновоцрвену – што своj ток зрачења 
блиставом светлошћу испољава као екстазу. При 
том се не осећа ни време ни простор, него само 
биће (исто, 310–311).

Федерико Фелини
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6. Мртва природа са бочицом отрова

 Ако се историjа страсти обелодањуjе ли-
тературом, наслађивање страстима обелодањуjе 
се музиком. Музичко згуснуће свих страсти опет, 
иде до опорости, као, на пример, код Брижит 
Фонтен, Катрин Соваж и Жака Дитрона; или до 
урбане класике, као код Брасанса, Брела и Азна-
вура, Пол Енке и Синатре, Арсена Дедића и Ти-
хомира Петровића; али и до трагизма окултног, 
спиритистичког, до плача сирена, као код Мори-
сона и Хендрикса, Кjубрика, Линча и Бадаламен-
тиjа.
 Сажели бисмо то своjим речима:

Драгон се шири без међа
свести би дао да претраjе

портал похотлуку он отвара
аними нуарне прохтеве броjи и даjе

у каиросу он се запатио
па хаjе пакао да траjе

пакао да траjе
да траjе

и он
траjе.

7. Музика ритмова и (не)преображеног ероса

 У религиjскоj музици блуза jедни су моли-
ли Бога да их ослободи, а други су молили човека 
да их пусти. У рокмузици jедни су захтевали од 
Бога да их остави, а други су молили човека да 
их ухвати. У техномузици jедни се клоне Бога, а 
други се клоне и Бога и човека. И jедни и други, 
међутим, хрле стерилноj, декадентноj естетици; 
хрле да уђу у психоделични триjер. А Господ, док 
смањуjе терет законског морала, истовремено до-
пушта терет слободе и одговорности. Човек, док 
повећава терет законског морала, истовремено 
и све чешће одбиjа терет слободе и одговорнос-
ти. На љубав, пак, сви, свуда и увек гледаjу као на 
озебло сунце. И њихово достоjанство кубански 
грађанин и грађанка имаjу своjе песме, игре и vita 
krusigrama; док у њоj, у животноj укрштеници, они 
имаjу љубав дубоку и fortunu горку.
 Исто се може рећи за архаjске плесове и 
песме афричких племена, коjи су нарочито били 
изложени британском и француском колониjа-
лизму 19. века. Бавити се темом њихове душе и 
њиховим песмама Вернер Херцог (Кобра верде) 
jе сматрао посебном чашћу. Исто се може рећи и 
за перуанског плесача опиjеног запретаном енер-

гиjом Маjа, чиjа флаута изаткива jедан горопадни 
фолклор, а Гибсонова монтажа апсолутну кинес-
тетику (Апокалипто).

8. Рок-протестантизам

 Универзална музичка група „Пинк Флоjд“ 
jе постала идеjни творац целокупног рок-протес-
тантизма, промотор бунтовништва усмереног 
против англосаксонског друштвеног устроjства, 
начина живљења и вођења унутрашње и спољне 
политике; политике влада Велике Британиjе и 
Америке. Ови музичари никада нису опростили 

своjим владама што оне никада нису дозволиле 
домицилним генерациjама студената и раднич-
ке класе да конституишу своj поредак ствари, то 
jест, да иживе своjу потребу за католицитетом 
(The Wall). Наиме, уместо властитог идентите-
та и праве демократиjе, ове владе су своjоj ом-
ладини на америчком и европском континенту 
подметнуле хипиидентитет и обмануле jе гуру-
измом и наркоспиритуалом. Чаплин jе неустра-
шиво исмевао америчке моделе капитализма и 
прагматизма што су их модератори милионима 
своjих грађана–заточника постављали као гвоз-
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дене барикаде на сваком њиховом кораку, и то-
ком траjања пута њихове социjализациjе. Неко 
из круга Хенриjа Милера изразио се да су моде-
ратори неприродним прохтевима потискивали све 
природне прохтеве, па онда и прохтев америчког 
народа за мирољубивом опциjом спољне полити-
ке; политике коjу иначе воде и каналишу магнати 
и њихови клубови. Међу заговорницима миро-
љубиве опциjе, пак, нарочиту улогу одиграли су 
фолкветерани потпомогнути катализаторима – 
домаћим музичарима; у ствари, музичарима свих 
антиратних боjа.
 А поруке музичара су биле jасне и опо-
ре: у центру свега jе насиље и смртна казна, што 
иначе слови за мачоизам и патриотизам. Владе 
су сачињене од група шоња и шмакова што се 
служе насиљем ради престижа у териториjама и 
новцу, док цео ствар-
ни проблем облаче у 
рухо верског фунда-
ментализма. Зашто?! 
Само зато да би га 
замаглили и учинили 
непрепознатљивим. 
Зато су млади били 
одсечени од културе. 
Тек ће им рокмузи-
ка омогућити да се 
организуjу, и да ка-
ко–тако приђу про-
блемима. То jест, да 
се пробуде и да одмах 
учине нешто. Тако се 
студентски покрет 
обликовао кроз му-
зику, и то пре него 
што ће постати кадар 
за масовно испоља-
вање своjих ставова 
према унутрашњоj 
и спољноj политици 
своjих гуруистичких и молоховљевских влада. У 
исто време, гвоздени слонови или голиjати поли-
тике све су више и више махнитали. Хм! Они мах-
нитаjу до овог тренутка, и они ће махнитати све 
док их Давидова праћка jедног дана не скрши! Зар 
сумњамо у таj дан?! До тада, пак, треба стискати 
зубе, бити стрпљив и протестовати! Зашто да не? 
Зар наше главе не падаjу посвеминутно због њи-
хових хирова и вихорова?! А они немаjу чега да се 
стиде! Зар тако?! А сви ми сада већ добрано озра-
чени?!
 Током те епохе, творци другог, паралел-
ног урбаног музичког класицизма, коjи jе деловао 
као музичка превентива, седатив и антибиотик 

свима обмањиванима, манипулисанима и под 
упалама, били су Нет Кинг Кол, Брасанс и Брел, 
Азнавур, Синатра и Клинт Иствуд, Арсен Дедић 
и Тихомир Петровић...

9. Рок-богомољачке песме

 Свети владика Николаj Охридски и Жич-
ки може да важи за преиначитеља српског епа 
у црквену поему. Музички проjекат Архиепис-
копиjе црногорско–приморске Изнад Истока и 
Запада спада у чин надахнуте и успешне инкул-
турациjе владичине хришћанске и jеванђелске 
поезиjе, коjи jе извела галаксиjа домаћих твора-
ца модерног звука. Од колике jе важности било 
ово остварење, видело се и на примеру чланова 
jедне избегличке породице са Метохиjе, коjи су 

га редом оцењивали. 
„Да продуже са ства-
рањем такве музике“ 
(старица Д, 71 год.). 
„Текстове духовне 
а музику недухов-
ну уво не прихвата“ 
(њен стариjи син М, 
46 год.). „Нови пра-
вац у музици; духов-
но освежава и ук-
лања тензиjу. Музи-
чари складниjе звуче 
као рокери башти-
ници неголи као ро-
кери кописти“ (њен 
млађи син Д, 42 год.). 
„Наjлепше што се до 
сада чуло. Настави-
ти!“ (његова супруга 
М, 38 год.) „Боље од 
добре музике. Мно-
го лепих и племени-
тих песама. Кад би 

инструменти били мало мекши. Препоручуjе се 
свима“ (њихов стариjи син, графичар С, 12 год.). 
„Препоручити свима за слушање. Наставити са 
снимањем таквих CDова“ (њихова ћерка, музи-
чар Т, 11 год.). „Молите се Богу, честити Срби!“ 
(њихов млађи син А, 8 год.)
 Овоj галаксиjи маjстора звука сродна jе 
музичка путуjућа школа Јегора Стрељникова. 
Она тренутно дочарава целу jедну руску боготра-
житељску калокагатиjу, и постиже терапеутичке 
резултате.
 А то jе оно што смо од почетка овога тек-
ста прижељкивали да чуjемо. Исцељење од стре-
сова!



О Фjодору Михаиловичу Достоjевском и 
о његовом стваралаштву много jе писа-
но. Пише се и данас. Вечне теме коjе jе 

оваj гениjални мислилац сеjао по свакодневици 
своjих књижевних jунака, коjи немаjу важниjе 
занимање од потраге за смислом постоjања, 
представљаjу разбукталу ватру коjа пече, али и 
осветљава и греjе све коjи jоj прилазе. Дубина и 
загонетност коjу оне у себи носе нису лак терет. 
Ту нема лажног осмеха и лицемерног тапшања 
по рамену. Садржаj њихов ниjе успаванка, већ 
позив на двобоj очи у очи са сопственим живо-
том. Ниjе нимало чудно то да jе Н. К. Михаjлов-
ски назвао Достоjевског „суровим талентом“. 
Заиста, он jе то и био. И шта ту има лоше? Само, 
човек ниjе навикао на приjатеље коjи му уместо 
опуштања нуде вртоглавицу. Онда, зашто и има-
ти таквог приjатеља? Можда jе поменути Михаj-
ловски био у праву када jе написао да jе Достоjев
ски „злонамеран човек“? Све зависи како се узме. 
Ако за добронамерне сматрамо само оне коjи 
нам уместо истине причаjу баjке и „чешу нас по 
ушима“ (2 Тим 4 3), онда jе Достоjевски наjзло-
намерниjи човек ког смо могли упознати. A шта 
ако проблем постоjи у нашем схватању приjатељ
ства и добронамерности? Ту већ све добиjа нову 
димензиjу. Критички осврт на сопствени живот 
и довођење у питање онога што нам jе пружало 
„мир“ ниjе нимало безболан посао. Ипак, увек jе 
тако са лечењем тешких болести. У супротном, 
можда се на нама испуне пророчке речи из При-
ча Соломонових: „Јер ће луде убити мир њихов, и 
безумне ће погубити срећа њихова“ (ПСол 1 32). 
Свим срцем и снагом измученог епилептичара 
Достоjевски се борио да до тога не дође. Борио 

се он за себе, али и за све нас. То и jесте jедина 
спасоносна борба. У њоj jе победа радост многих, 
а пораз жалост многих. У предстоjећим редовима 
оваj рад ће имати за циљ да покаже како jе код До-
стоjевског текла та драматична борба за човека. 
За сталног саговорника имаћемо Лава Шестова, 
jош jедног величанственог Руса и борца за право 
човека да буде човек. Његово дело Достоjевски и 
Ниче, заjедно са делима Достоjевског, представља 
извор за тематику коjа следи.
 „Гвоздена нужност“, коjа нормалним смат-
ра само оно што jе у складу са савременим погле-
дом на свет, представља главну мету Шестовљеве 
критике. Ова нужност jе плод монистичког схва-
тања света утемељеног на тадашњоj науци. Иако 
идеализам постоjи хиљадама година, 18. и 19. век 
представљаjу колевку „чистог идеализма“. Он jе 
„бич“ коjи прети свакоме ко покуша да се ослобо-
ди власти свемоћне статистике. Нико нема право 
да другачиjе мисли. Ипак, постоjи jедна област у 
коjоj се другачиjе мисли. То jе област трагедиjе. 
Она захтева велика одрицања од оних коjи jоj 
приступаjу. Основна карактеристика jоj jе стање 
„обескорењености“. Ту више нема сигурности у 
психолошким архимедовским тачкама. Над гла-
вом jе „оштрица гиљотине jавног мњења“ (Апо-
теоза обескорењености). Фjодор Михаилович До-
стоjевски и његово стваралаштво представљаjу 
сведочанство тежине подношења оваквог стања. 
Због тога Шестов сматра да jе основно питање 
коjе садрже дела Достоjевског: има ли наде за 
оне људе коjе су одбациле наука и етика, то jест 
да ли jе могућа философиjа трагедиjе? Користећи 
се хронологиjом у погледу настанка књижевних 
дела Достоjевског, и упоређуjући их са важним 
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догађаjима из пишчевог живота, препознао jе две 
различите философиjе. То су „философиjа наде“ 
и „философиjа робиjе“.
 Лав Шестов као полазну тачку и оправдање тезе 
о две различите философиjе код Достоjевског 
узима реченицу из Дневника писца за 1873. го-
дину. Она гласи: „Било би ми веома тешко 
да испричам историjу препорода своjих 
схватања, утолико више што тако не-
што, можда, и ниjе много занимљи-
во“. Први део ове реченице има 
важност сведочанства, док други 
представља израз пишчеве скром-
ности. Постоjи мишљење да jе До-
стоjевски имао намеру да напише 
роман Живот великог грешника, 
до чега ипак ниjе дошло. Себи у 
задатак Шестов ставља да исприча 
историjу препорода схватања код 
Достоjевског, и да на таj начин ис-
пуни оно што jе наjављено. Свестан 
тежине задатка коjи jе на себе преузео, 
изjављуjе да jе могуће погрешити у тума-
чењу поjединих места у делима Достоjев
ског, али и читавих романа. Ово ниjе нимало чуд-
но ако у виду имамо речи оца Јустина Ћелиjског: 
„Нема сумње да jе Достоjевски наjзагонетниjе X у 
врло компликованоj jедначини словенског живо-
та“ (Философиjа и религиjа Ф. М. Достоjевског). Са 
искреношћу своjственом људима строгим према 
себи, међу коjе jе несумњиво и сам спадао, Шес-
тов исповеда да ће као херменеутички принцип 
имати самовољу, коjа „и ниjе тако самовољна и 
произвољна“. Да ово правдање самовоље ниjе ту 
тек тако, увераваjу нас броjна указивања на од-

ломке из готово свих дела Достоjевског, коjима се 
поткрепљуjу оштроумна тумачења. Због оваквог 
приступа и истицања везе између уверења До-
стоjевског и jунакā његових дела, Михаил Бахтин 
ће у Проблемима поетике Достоjевског оптужити 
Шестова заjедно са Розановом и Мерешковским 

за „философску монологизациjу“. Никола 
Милошевић jе, у свом стилу, изнео приго-

вор на неке аспекте Бахтинове теориjе 
полифониjског романа код Достоjев-

ског, и на таj начин био опрезни апо-
логета Шестовљевог тумачења дела 
Достоjевског.
 Период књижевног стварала-
штва Достоjевског, коjи почиње 
са Бедним људима и завршава са 
Записима из мртвог дома, припа-
да подручjу „философиjе наде“. У 

овом периоду Достоjевски jе био 
одушевљен Висарионом Бjелин

ским и његовим величањем идеала 
западњачке хуманости. Вредности 

слободе, братства и jеднакости коjе jе 
Француска несебично извозила, примани су 

са одушевљењем код великог броjа умних Руса. 
Бjелински jе био jедан од њихових наjватрениjих 
проповедника. На почетку, Достоjевски му се 
само дивио читаjући чланке обjављиване по раз-
ним часописима. Лично познанство jе донело jош 
веће симпатиjе и уважавања. Очаран идеалом ху-
маности, Достоjевски пише Бедне људе и гуши се 
у сузама над сиротим Макаром Дjевушкином. Ри-
даjући над његовим тешким животом осећа „да jе 
и наjбедниjи, последњи човек – ипак човек, и да 
ти jе брат“. Шестов овде уочава веома занимљив 
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и антиномичан, али у исто време и индикативан 
психолошки моменат. Наиме, како то да До-
стоjевски плаче због Макара и истовремено, по 
властитом признању, осећа наjвећу срећу? Мож-
да jе већ овде проjављен „сурови таленат“ коjи ће 
касниjе створити ону потресну сцену из Записа 
из подземља где подземни човек истеруjе из ста-
на сироту Лизу над коjом jе претходно jадиковао, 
да би на миру могао да пиjе своj чаj. То jе проjа-
ва талента коjи jе Достоjевски дуже време носио 
као лак терет, а потом, слично Николаjу Гогољу, 
осетио његову застрашуjућу тежину. Ипак, до 
отреж њења од опиjума коjи се зове хуманизам, 
Достоjевски ће доћи не тако брзо, газећи живот-
ном стазом са свих страна обраслом бодљика-
вим врежама. Исплакаће се он и над Наташиним 
горким животом у Пониженима и увређенима, и 
на више места исповедити солидарност са „пос-

ледњим човеком“. Шестов сматра да не би била 
велика штета да су први романи и приповетке 
Достоjевског остали само у ауторовоj глави – 
довољан би био Гогољ. Када су већ стављени на 
папир, заслужуjу пажњу само као вежба у прика-
зивању мрачних и мучних слика, и наслућивање 
„философиjе робиjе“. Овде се он као критичар 
супротставља Бjелинском, коjи ће Достоjевском 
због Бедних људи отворити врата књижевне сла-
ве, а потом их због нових „нервозних ситница“ 
(Бjелински) свом снагом залупити. Ова разлика 
двоjице критичара ниjе нимало безначаjна. Упра
во због ње ће Шестов раскид Достоjевског са 
Бjелинским и назвати првим искушењем коjе jе 
Достоjевски часно поднео. Друго искушење била 

jе робиjа због учешћа у кружоку Петрашевског. 
Време робиjе и њено разумевање код Шесто-
ва jе веома значаjно. Тумачећи Записе из мртвог 
дома, Шестов сматра да jе Достоjевски и на ро-
биjи сачувао идеале коjе jе са собом донео. Зато 
се супротставља онима коjи омаловажаваjу снагу 
хуманистичких убеђења Достоjевског. Поставља 
им питање: „Зар jе потребно да човек jош у пеле-
нама има целовита и за читав живот спремљена 
уверења?“ Сада на сцену ступа питање од великог 
значаjа: када ће настати та нова уверења? Ако смо 
пажљиво пратили Шестовљеву мисао, могли смо 
да уочимо да су ова уверења у Достоjевском заче-
та врло рано. У чудном споjу суза и усхићења над 
Макаром препознао jе Шестов семе за рађање 
философиjе робиjе. Како jе време одмицало, ово 
семе се развиjало. Већ у Записима из мртвог дома, 
коjи се завршаваjу трагичном исповешћу о про-

падању наjвредниjих Руса у прљавим 
и хладним тамницама, ово семе jе 
донело прве плодове. Ипак, и по из-
ласку са робиjе Достоjевски jе остао 
непоправљиви идеалист. Чуваjући 
философиjу наде, Достоjевски jе „чу-
вао срце од грубости“. Дочекавши 
ослобођење, он jе то и посведочио 
у Селу Степанчикову и у низу пуб-
лицистичких чланака обjављених у 
часопису Време. Нарочито jе важно 
његово супротстављање словено-
филима поводом изласка часописа 
Дан. У оштроj полемици коjу води 
са њима преко jедног мало позна-
тог чланка из 1861. године, у коjоj их 
оптужуjе за погрешно разумевање 
западњака, Шестов види потврду 
за тезу о истраjном идеалисти. Чак 
овде доводи у питање често истица-
ни пророчки дар Достоjевског, иро-
нично постављаjући питање: „Какав 

jе то пророк коjи ниjе успео да предскаже своjу 
сопствену будућност – и то не ону наjдаљу?“ Та 
блиска будућност jесте наjављена „философиjа 
робиjе“.
 Разапет на крсту амбивалентности „ра-
зума и савести“ с jедне стране, и „психологиjе“ 
с друге стране, Достоjевски jе у породиљским 
боловима рађао философиjу робиjе. У општем 
слављу поводом триjумфа до тада глорификова-
ног идеала хуманизма, коjи jе шездесетих година 
19. века победнички марширао свим краjевима 
простране Русиjе, некадашњи убеђени хуманиста 
ниjе узимао учешћа. Уместо да кличе: „Осана!“ и 
баца цвеће ишчекиваном божанству хиљадуго-
дишњег царства на земљи, он се повлачи у под-
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земље. Овде jе, по Шестову, родно место руске 
„ере психологиjе“. Ако се присетимо Ничеове 
исповести, у коjоj jе признао Достоjевског за jе-
диног психолога од кога jе нешто научио, наведе-
на мисао добиjа на снази (наравно, без претензиjе 
на апсолутност, пошто jе Достоjевски изjавио 
да себе не сматра психологом, већ „реалистом 
у дубљем смислу“). Из подземља долази под-
смех прожет одвратношћу према некадашњим 
идеалима. Поезиjе Шилера и Њекрасова уместо 
похва ла добиjаjу изливе ирониjе пуне презира. 
Све до овог тренутка, раниjе наведена Шестовље-
ва примедба на рачун тезе о Достоjевском као 
пророку ниjе довођена у питање. Сада се ситуа-
циjа мења. Одбацивање хуманистичких идеала 
и повлачење у подземље можда нам могу дати за 
право да Шестова упитамо: ако Достоjевски ниjе 
био пророк као философ наде, зар ниjе могуће да 
jе то постао као философ робиjе? И 
зар ниjе и сам Шестов говорио да се 
на човека не ставља тачка док се jош 
налази у пеленама? Па ако jе то тако 
у контексту мисаоних способности 
и развоjа на пољу убеђења, зашто 
не би било и по питању пророчког 
дара? Сетимо се само старозаветних 
пророка. Они су наjчешће пророко-
вали у тренуцима лажног мира коjи 
jе потаjно оштрио ножеве. Ти оштри 
ножеви, и разна друга мучитељска 
помагала коjа су кована у временом 
усавршеним радионицама самозва-
них човекољубаца, нису ли недуго 
после смрти Достоjевског свирепо 
односила неброjене животе, чак и 
нерођене деце? Бар ми Срби не би 
требало да трошимо превише вре-
мена да бисмо потврдно одговори-
ли на ово питање (нажалост, доказе 
имамо и у наjближоj прошлости). 
Услед предвиђања потока крви, коjи ће протећи 
како Русиjом, тако и целим светом, криjући сузе 
у очима, подземни човек се ругао хуманизму са 
свим његовим идеалима. Он jе схватио да баjна 
љубав према човеку сведеном на ниво клавирске 
дирке нема чврст основ, и да се као њен коначни 
исход може са великом вероватноћом претпос-
тавити људождерство. Ово ће Достоjевски у пот-
пуноj jасности изнети на више места у разним 
делима. Претпостављаjући љубав према конкрет-
ном човеку љубави према апстрактном човечанс-
тву, Достоjевски нам даjе могућност да се, инспи-
рисани речима Светог Јована Богослова: „Јер коjи 
не љуби брата своjега, кога види, како може љуби-
ти Бога, кога не види?“ (1 Јн 4 20), запитамо: коjи не 

љуби брата своjега, кога види, како може љубити 
човечанство коjе не види? Павле Евдокимов jе то 
добро уочио. Осврћући се на атеистички хума-
низам и зебњу Достоjевског над њим, он каже: 
„Њихова (хуманистичка) апстрактна филантро-
пиjа према човеку уопште изопачуjе се у страст 
коjа уништава конкретног човека“ (Христос у рус-
коj мисли). О овоме ће и свети Николаj Лелићки, 
следуjући „свечовеку“ Достоjевском, Стословима 
о љубави светог Максима Исповедника, светом 
jеванђелисти и богослову Јовану, а поврх свега и 
свих Господу Исусу Христу, jедином човекољуп-
цу, извући из ума у срце спуштеног речи: љубав jе 
насликано воће коjе лажно лежи на уснама мно-
гих, или плод многих подвига. Не прихватаjући 
да свет љуби „љубављу као насликаним воћем“, 
подземни човек се попут миша криjе у своме под-
земљу. Лав Шестов, а и сам Достоjевски, коjи jе 

неуспешно покушао да се од њега огради у напо-
менама за Записе из подземља, окарактерисао jе 
стање у ком се нашао подземни човек као „стање 
обескорењености“. Као сасвим убедљив аргумент 
наводи речи подземног човека: „Не могу, не могу 
више да се претварам, не могу да живим у тоj 
лажи идеjа, а другу истину немам; нека буде како 
буде“.
 Стање обескорењености jе испуњено не-
извесношћу и страдањима. Због тога се од њега 
на сваки начин тежи побећи. Ретки су они коjи 
прихватаjу да се суоче са свим чудовиштима коjа 
излазе из неоткривених дубина егзистенциjалне 
обескорењености. На челу проређених редова 
тих неустрашивих витезова битке за аутентично 
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постоjање био jе Достоjевски. Он ниjе прихватио 
„бекство од слободе“ (израз и наслов књиге Ериха 
Фрома), већ jе храбро крочио у поље скептицизма. 
Лав Шестов у прелазу Достоjевског са подручjа 
философиjе наде у подручjе философиjе робиjе 
види одбацивање Кантове сигурности утемеље-
не на a priori судовима и прихватање Хjумовог 
скептицизма. То изражава речима: „Он ниjе ус-
пео да до краjа свог живота 
остане некакав жрец своjе 
младалачке вере. Њему jе 
био досуђен удес бегун-
ца, издаjника, дезертера“. 
Ако се запитамо шта jе то 
тачно издао и од чега jе 
дезертирао Достоjевски, 
одговор можемо пронаћи 
код подземног човека. Он 
каже да су му четрдесет 
година досађивали лепо и 
узвишено. Управо лепо и 
узвишено хуманизма од-
бацио jе Достоjевски као 
лажне богове коjима се 
клањао. Зар треба много 
размишљања па да се досе-
тимо да jе и Достоjевски у 
време писања романа За-
писи из подземља имао око 
четрдесет година? Сматра
мо да ово мало откриће 
ниjе без значаjа. Њиме се 
успоставља сигурна веза 
између аутора и његовог 
jунака (и износи приговор 
навођеноj Бахтиновоj тео-
риjи). У прилог овоме иде 
и запажање философа Ни-
колаjа Страхова, по коме 
jе Достоjевском од свих 
књижевних ликова коjе 
jе створио наjближи био 
човек из подземља. Да би 
се ова тврдња озбиљниjе 
схватила, треба напоме-
нути да jе поменути фило-
соф био можда и наjдражи 
приjатељ писца Записа из 
подземља. У светлу свега наведеног долази до 
изражаjа важност овог романа за разумевање фи-
лософиjе робиjе. Подземни човек претпоставља 
мучне истине утешним лажима. За њега jе сусрет 
са суровом стварношћу важниjи од свих поклон-
чића коjе нуди предусретљиви хуманизам. Он 
изjављуjе: „Боље су узвишене патње, него jефтина 

срећа“. То jе оно што Шестов назива „подземном 
истином“. Она не нуди мирно и угодно путовање 
кроз овоземаљски живот, већ дан без светлости 
и ноћ без сна. Може ли другачиjе и бити у под-
земљу? Достоjевски до подземне истине ниjе до-
шао лако, а ниjе безболно било ни остати jоj веран. 
У овом подвигу он jе истраjао не приклонивши се 
искушењу поновног поклањања старим идолима. 

„Кристални дворац“ (чес-
то употребљавани израз 
код Достоjевског), чиjи jе 
сваки делић представљао 
неки од наjвише велича-
них хуманистичких иде-
ала, ниjе га могао прима-
мити. Променио jе и учи-
теље. Уместо Бjелинског, 
Њекрасова и Тургењева, 
то су постали наjвећи зло-
чинци из Записа из мртвог 
дома.
 Сада jе потребно 
да се jош jедном вратимо 
на питање значаjа робиjе 
за духовни развоj До-
стоjевског. Видели смо да 
Шестов сматра да jе фи-
лософиjа наде наставила 
да живи у Достоjевском 
и по изласку са робиjе. С 
друге стране, и филосо-
фиjа робиjе се у заметку 
jавља већ у чудном споjу 
суза и среће над Мака-
ром Дjевушкином. Ана-
лизираjући психологиjу и 
философиjу Лава Шесто-
ва, Никола Ми ло шевић 
jе уочио промену става 
овог мислиоца по питању 
вредновања важности бо-
равка на робиjи за развоj 
философиjе робиjе код 
Достоjевског. Наиме, у 
делу Кjеркегор и егзистен-
циjалистичка философиjа, 
Шестов се враћа на оваj 
проблем и сматра да jе До-

стоjевски стекао нова уверења читаjући Библиjу 
на робиjи, jер на робиjи се „Библиjа друкчиjе чита 
него у радном кабинету“. Ово прожимање двеjу 
философиjа показуjе немилосрдну борбу коjа jе 
за мегдан имала срце Достоjевског. У њоj су као 
супротстављене стране учествовале воjска фи-
лософиjе наде (коjу jе чинила непрегледна маса 
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учесника са на заставама исписаним идеалом по-
верења у човекову способност заснивања раjа на 
земљи) и воjска философиjе робиjе (коjу jе чинио 
далеко мањи броj присталица са заставама испи-
саним идеалом трагичног осећања живота и не-
поверења у човекове апсолутне моћи). Колебљи-
вост Достоjевског по питању тога на чиjу страну 
треба стати, Лав Шестов обjашњава страхом да 
се одвоjи од сигурног тла и упусти у неизвесно. 
То одваjање би значило прихватити да нас „живе 
сахране“. Ипак, Достоjевски jе одлучио да крочи 
на несигурно подручjе 
трагедиjе и обеско-
рењености. Као упе-
чатљив пример тежине 
подношења стања обес-
корењености, Шестов 
предлаже лик Родиона 
Романовича Раскољни-
кова у Злочину и казни и 
лик Ивана Карамазова 
у Браћи Карамазов. Код 
обоjице долази до про-
jаве воље за моћ коjа се 
поставља са оне стране 
добра и зла. Сличност 
са Ничеом jе очигледна. 
Ипак, постоjи и огром-
на разлика. После при-
знања злочина Раскољ-
ников тражи од Соње 
да му чита одељак из 
Јеванђеља по Јовану коjи 
говори о васкрсењу Ла-
заревом (Јн 11). Избор 
баш овог места ниjе 
случаjан. Њиме се про-
jављуjе егзистенциjал-
на опредељеност До-
стоjевског за личност 
Господа Исуса Христа. 
Једино у Христу човек 
добиjа могућност пре-
вазилажења сопствене 
коначности и могућ-
ност новог живота. Вас-
крсење Лазарево пред-
ставља проjаву победе Господње над законима 
пале природе, и увод у догађаj васкрсења Хрис-
товог коjе jе залог свеопштег васкрсења. Шестов 
васкрсење Лазарево посматра као догађаj коjи 
даjе смисао Христовим речима коjе су „недо-
ступне и таjанствене за jадни људски еуклидов-
ски ум“. Управо на таj еуклидовски ум жалио се 
и многонамучени Иван Карамазов. Он му jе био 

препрека на путу вере у Бога и бесмртност душе. 
На овим двема истинама Достоjевски jе темељио 
љубав према свету и човеку. Једино кроз њих су 
добиjале смисао и вредност све остале „наjвише 
идеjе“. Без њих jе и наjочиглед ниjа и свима до-
ступна истина еуклидовског ума губила статус 
истине. Зато jе Достоjевски у свом страдањима 
искупљеном Символу вере и могао да каже да би 
он у одлучном тренутку дао предност Господу 
Исусу Христу у односу на свима познату матема-
тичку истину да jе два и два jеднако четири. Иако 

ниjе стигао да напише 
роман о Господу Исусу 
Христу, кроз целоку-
пан живот и књижевно 
стваралаштво он као 
да jе jедино и трагао за 
расветљавањем лика 
Христовог у човеку 
и обожењем човека у 
Христу. Темeљећи се 
на Камену коjи jе гла-
ва од угла (Пс 118 22), 
и са упереним погле-
дом у бескраjне долине 
вечности, успевао jе да 
повремено осети пове-
тарац Духа Светога, и 
у њему „тренутке савр-
шеног мира“ (из Сим-
вола вере код Достоjев-
ског). То jе било дели-
мично преовладава                                 ње 
трагич   не ситуаци    jе 
о бес                          корењености кроз 
фи      лософиjу љубави, и 
залог преданости ис-
поведању: „Чекам вас-
крсење мртвих и живот 
будућега века“.
 На краjу овог рада 
посвећеног Достоjев-
ском не преостаjе нам 
ништа друго него да 
свима пожелимо одба-
цивање „ноjевске по-
литике“ (израз Семjона 

Франка) и прихватање борбе са животом за Сми-
сао живота. За искреног приjатеља и саученика 
код jединог истинитог учитеља увек ћемо имати 
Фjодора Михаиловича Достоjевског, „световног 
аву Исака“ коjи, по речима архимандрита Васи-
лиjа (Гондикакиса), „све теме држи отворене, jер 
jош ниjе изречена последња реч Бога Логоса, коjи 
може и дужан jе да jе каже, jер он jе љубав“.
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 „Када машина организа-
циjе почиње да заузима велики 
обим, и кад они коjи око ње раде 
постану њени делови, онда се чо-
векова личност распршава у фан-
том; све што jе човек био претвара 
се у машину и окреће големи точак 
политике, без наjмањег осећаjа са-
милости или моралне одговорнос-
ти. Истина, може се догодити да се 
и у овом апарату морална природа 
човекова jош труди да себе изрази, 
али сва ужад и сви точкови шкри-
пе и праве хуку, конци људског 
срца заплићу се у точковима људ-
ског аутомата, и само с напором и 
с муком морална воља може да дâ 
блед и слаб одсjаj онога за чим jе 
тежила“ (Рабиндранат Тагоре).
 Поводом уводника из пера 
Александра Петровића обjављеног 
у броjу 9 Флогистона, насловљеног: 
Историjа науке – дивна могућност за подвиг или 
слика Дориjана Греjа, коjи на критички начин 
покреће проблеме историjе и савремене на-
уке, желим да изнесем jедан, сазнаjно 
можда неуобичаjен, али етички засно-
ван поглед на однос човека и техно-
логиjе. Намера ми jе да укажем да се у 
природи развоjа машина и нових тех-
нологиjа налази сасвим другачиjа ло-
гика догађања него што се то обично 
сматра. У питању jе озбиљан проблем 
човековог односа према свету у ком 
делуjе. Назвао бих то, надахнут сре-
дишњом идеjом античке трагедиjе, 
проблемом препознавања. Недоста-
так свести и савести код већине у 
људскоj популациjи главни jе разлог 
претераног развоjа технологиjе, од-
носно тога што се створило опште 
убеђење да смо ми реални субjекти 
развоjа машина и нових технологиjа, 
у циљу општег задовољства, хуманог 
интереса и практичне сврхе. Но, та сли-
ка jе очигледна заблуда.

 Покушаћу укратко, кроз jедну 
метафору, неку врсту Kолумбовог 
jаjета, да образложим наведено 
тврђење. Када jе човек стигао на 
Месец, поставио jе заставу, како 
се и чини у приликама када се не-
што осваjа по први пут. Закључио 
jе да jе „ово мали корак за човека, 
али велики за човечанство“. Међу-
тим, на Месецу jе већ неко био пре 
њега. Таj неко ниjе био „господар 
тамне стране Месеца“,већ jе ма-
шинаракета прва и без нас била 
на Месецу. А када jе човек стигао, 
учинио jе то уз њену помоћ. То 
звучи тривиjално, али само зато 
што оптерећени властитим пред-
расудама превиђамо чињеницу 
да jе човеков производ заиста пре 
њега био тамо. Подсетићу да jе 
Колумбо заjедно са своjим бро-
дом допловио у Америку, и да тада 

брод–производ–машина ниjе имао ни релатив-
ну аутономиjу. Мала jе утеха одговарати да смо 

и свемирски брод ми конструисали и да jе 
он „наш производ“. Да се тиме не можемо 
утешити jасно jе jош од француског фило-
софа из 17. века Ренеа Декарта, па све до 
нашег Николе Тесле, у чиjим делима нала-
зимо убедљиве аргументе за тврђење да jе 
наш свемир jедна моћна „метамашина“ 
(израз Луиса Мамфорда), коjа савршено 

функционише. Њен основни принцип 
jе производња нових машина. Од 

тада до данас постало jе очито 
да „метамашина“, ослобађаjући 

сопстве ну „машинску експре-
сиjу“, производи (између ос-
талог) и „човекамикромаши-
ну“, са програмским задатком 
да он даље производи, вођен 
неидентификованом експре-
сиjом своjих производа.
 Пошто jе произведен, сва-
ки производ (машина) има 

своj „егзистенциjални ин-
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терес“. Разлике коjе постоjе између производа 
„микромашина“ нису изражене у капацитету од-
носно квалитету, већ само у „егзистен-
циjалним“ ниjансама. Једнос-
тавно речено, произвођач 
и производ имаjу исти 
задатак: непрекидна 
производња но-
вих машина. Сва-
ки произвођач, 
пре или касниjе, 
постаjе производ 
бившег „сопстве-
ног производа“, 
губећи при том 
легитимитет да jе 
он узрок „своjим про-
изводима“, док узрок 
и последица непрекидно 
смењуjу своjе улоге.
 Разматраjући идеални случаj пећинског 
човека, видимо да његов задатак постаjе jасно де-
финисан у тренутку када jе произвео своj „први 
примитивни производ“. Већ самим своjим пос-
тоjањем, „први примитивни производ“ преузима 
одговорност за сопствену судбину, тако што на-
води свог произвођача да га усавршава. Борећи се 
да усаврши сопствене производе, пећински човек 
постаjе свестан узаjамне зависности. Резултат те 
„свесности“ jе ослобађање силе коjа га примора-
ва да „убрзо“ произведе точак (транспонуjе круг), 
а одмах потом и завртањ (транспозициjу спира-
ле). Сада „завртањ–микромашина“,  као и раниjе 
„први примитивни производ“, „свестан“ сопстве-
не еманципациjе, полажући пуно право на сопс-
твену „егзистенциjу“, усмерава човека (микрома-
шину) ка сопстве-
ним интересима. 
Тако вођен, човек 
производи ракету 
(микромашину), 
коjа jе производ 
свих претходних 
производа.
 Ракета, као 
и претходни про-
изводи, имплиц ит
но оспорава пра
во произвођачу 
(чо            веку) да jе он 
финални узрок ње-
ноj „егзистенци
jи“ ,  шта        више, ис
постав ља му но ве 
захтеве. Он jе за њу 

само извођач радова. Веома jе занимљива чиње-
ница да jе било потребно релативно дуго време 
(гледано из наше перспективе) да „први прими-

тивни производ“ прерасте у завртањ, 
у односу на временску релациjу 

завртањ–ракета. Наjвероват-
ниjе да jе томе разлог то 

што се и производи 
развиjаjу геомет-

риjском прогре-
сиjом. Када по-

седуjемо jедну 
информациjу, 
онда jе она 
само то – 
jедна инфор-
мациjа. Када 

поседуjемо три 
инфор- мациjе, онда jе 

то више од три. Када поседуjемо више од 
милион информациjа (што jе већ одавно случаj), 
онда су оне свет за себе, коjи се неограничено и 
необуздано развиjа. Један потпуно неприступа-
чан и неидентификован свет.
 Желео бих jош jедном да нагласим: про-
извод води „игру“ само док jе у улози произво-
да, тако што провоцира свог произвођача да га 
усавршава, не дозвољаваjући свом творцу да и 
сам себе усавршава. Погрешна jе претпоставка 
да смо, усавршаваjући своjе производе, уз њих и 
сами напредовали. За последњих 50 000 година 
ми се нисмо битно променили, док jе „наш произ-
вод“ – ракета (микромашина), уз огромне транс-
формациjе, за последњих неколико децениjа већ 
ван Сунчевог система!!!
 Стрела jе претходила атомскоj бомби, чип 

– микрочипу, уз 
сталну тенденциjу 
да нови произво-
ди (микромашине) 
буду jош бољи. Али, 
за кога?! За нас си-
гурно не. Добро 
jе познато: да jе 
данашњи аутомо-
бил сасвим добар 
(као и многи други 
производи), да га 
производимо ис-
кључиво ради себе 
(како нам се путем 
медиjске машине 
сугерише), онда не 
би било потребно 
да се усавршава и 
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прави jош бољи.
 Ако jе све ово jасно, и уколико прихва-
тимо ове поставке, поставља се питање: да ли се 
можемо, као свесне „микромашине“, ослободити 
тако понижаваjућег положаjа, и коначно радити 
на сопственом усавршавању? Ово питање лежи 
на савести оних коjи би могли наjвише, а у ствари 
наjмање раде: научника и њихових финансиjера. 
Они су као произвођачи дозволили, са веома пов-
ршним оправдањима, сопственом производу да 
се неконтролисано шири и пред собом све више 
гази већ прилично изнемоглу цивилизациjу. Ба-
нално схваћен „комфор“ коjи нам пружаjу произ-
води сада скупо плаћамо. Постали смо зависни 
од наших производа, док су они све мање зависни 
од нас. Наши производи не само да су нас пони-
зили „интелектуално“ (jер као робови служимо 
њима), већ нам припремаjу и 
замену. Оваj морбидни сцена-
рио остваруjе се наjпре кроз 
модификациjу људи (за 80% 
људског тела – податак од пре 
пет година, GEO, Немачка – 
већ су произведени „резервни 
делови“), а потом, како увиђа 
Гинтер Андерс, проглашавањем 
„застарелости човека“ као так-
вог и његовом заменом новом 
генерациjом префабри-
кованих „сарадника“. 
Етички и људски 
н е п р и х в а т љ и в о 
jе   да већина врло 
ком         петентних на-
учника сматра да 
у различитим пре-
фабрикациjама чо-
века, његовог при-
родног и духовног 
света „лежи будућ-
ност“ и да ту треба 
дићи заставу напрет-
ка. Сви су већ чули за силиконске груди, ако не и 
за клонирање, микрочипове за кичму или очи, или 
за вештачку интелигенциjу коjа савршено обавља 
идиотске задатке... Прича увек почиње банално, а 
завршава се трагично. Весели научници нам jавно 
саопштаваjу да уградњом микрочипа у око слеп 
човек може да прогледа. Необавештени би могли 
да се расплачу над тим како наука помаже слепим 
људима. Али, већ у следећем моменту стиже нова 
идеjа, такође од научника – да би и они коjи већ 
добро виде, могли уградњом микрочипа у око ви-
дети jош боље, а новинари са лица места извешта-
вати са камерама уграђеним у очи (Таjмс); само 

треба одабрати микроскопски или телескопски 
хоризонт посматрања. У почетку се прича раз-
виjа преко наводног хуманог аспекта, да би потом 
инфицирала оне коjи у то лакомислено поверуjу, 
као и оне коjи у томе виде профит. Завршница jе 
МАСОВНА ПРОИЗВОДЊА. Да бисмо смирили 
евентуалну „побуну савести“, утешићемо себе од-
говором да jе сличне „поправке“ већ урадила нека 
филмска звезда, или колега са посла, или било 
ко...
 Међутим, судећи по многим наговештаjи-
ма, тривиjални филм у ком и сами учествуjемо 
ближи се свом краjу. Сценариста jе била „МЕТА-
МАШИНА“, режисер „први примитивни произ-
вод“, споредне улоге су играли људи произвођачи, 
а главне улоге већина научника, коjи нису схвати-
ли моћ и интелигенциjу било ког производа (про-

извод ниjе пуки обjекат, како учи Декарт), 
или су се продали за сигурну пен-
зиjу. Остало jе занемарљиво мало 
могућности да ће преплашени и 
понижени човек преузети конт-

ролу над своjим помахнита-
лим производима. Разлог 
свакако не би било то што 
jе одjедном постао свестан 

„тривиjалног филма“, већ 
вероватноћа да и сами про-

изводи праве грешке. Желим 
да веруjем да ће се то десити 

пре него што роботи 
преузму последње 
сазнаjно упориште 
човека – ИНТУИ-
ЦИЈУ. Али, с друге 
стране, да бисмо 

искористили грешке 
своjих производа мо-

рамо препознати слику 
Дориjана Греjа – што jе она 

млађа, ми смо стариjи; што jе она 
лепша, ми смо ружниjи; што jе она савр-

шениjа, ми смо безумниjи. Треба упокоjити До-
риjана Греjа, да бисмо остали живи.
 Ниjе ли сваки текст управо оно што од-
воjено од нас живи? Ниjе ли интенциjа аутора 
неког текста била другачиjа? Када помислим ко-
лико муке има jедан обичан читалац Библиjе да jе 
разуме макар мало, питам се да ли би jе Марко, 
Матеj или Лука икад написали. Не почињемо ли 
ми своjеврсно робовање тексту? Више не пишемо 
због интеракциjе, већ да бисмо jедним обjаснили 
други текст. Ето хиперпроизвода! Текст сам по 
себи има интеракциjу. Наш продукт живи неза-
висно од нас самих, невероватно и страшно!
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 „Понекад се човек пита да ниjе дух већи-
не балканских народа заувек отрован и да, можда, 
никада више неће ни моћи ништа друго до jедно: 
да трпи насиље или да га чини“ (Иво Андрић).
 Запитаjмо се колико трпимо неправду, а 
колико jе, заправо, чинимо? Колико jе свако од 
нас заиста спреман на комуникациjу, на разуме-
вање, на љубав? Свето писмо упозорава: ,,Ако љу-
бите оне коjи вас љубе какву плату имате? Не чине 
ли тако и незнабошци?“ (Мт 5 46). Да ли прихвата-
мо ту чињеницу да смо различити, а опет исти, да 
смо „наши“ а не „туђи“? Разматраjући ова и многа 
друга питања и тражећи одговоре на иста, чини 
нам се да jе, некако, у нашем менталитету ово дру-
го – да чинимо неправду.
 Живимо у веома конфузном и стресном 
времену. Мало коjе време у историjи може у тако 
кратком року донети толико промена, драматич-
них сукоба и озбиљних проблема на пољу култу-
ре, друштва, религиjе и политике, као претходно 
столеће на просторима Балкана. Такво време 
изискуjе и jедан теолошки приступ вредновања 
времена и догађаjа у њему. Време коjе jе човеку 
понуђено да кроз њега прође, понуђено jе са од-
ређеним циљем. Човек, наиме ниjе биће коjе би 
требало само да проживи живот, већ живот треба 
да осмисли и употпуни односима коjи ће га учи-
нити слободним и креативним у свету. Живот 
му jе дарован од самог Бога, а животни задатак 
предложен. Бог, имаjући у виду датости коjим 
обдаруjе сваког поjединца као непоновљиву лич-
ност, свакоме даjе и могућност да себе оствари 
као слободно биће. Теологиjа, зато, прихвата са 
наjдубљим поверењем да jе свачиjи живот непо-
новљив, jединствен, али jеднако тако тврди да jе 
свачиjи живот планиран, али не детерминисан, 
него позван на сарадњу са Богом. Шта jе рели-
гиjа? Колико jе она, заправо, за нас битна? Шта 
jе толеранциjа, и колико смо толерантни према 
друштву у коjем живимо? Наиме, религиjа, уопш-
тено говорећи, припада битним човековим пот-
ребама. Она религиозним људима ниjе само пот-
реба, већ и смисао живота. Због тога jе њен значаj 
веома велики за друштво и државу. Тамо где се 
води рачуна о њеном значаjу и улози смањуjу се 
могућности за неспоразуме, оспоравања и сукобе 
међу људима. Ми, хришћани, не можемо назвати 
хришћанство „религиjом“ у буквалном смислу 

речи, jер хришћанство ниjе култска вера већ от-
кривењска вера, вера у живог Бога коjи се откри-
ва људима.
 Два су велика средства коjа могу моћно 
да утичу на суживот различитих религиjа на ис-
том простору – диjалог и толеранциjа. Диjалог jе 
битан због тога што омогућава контакте између 
људи, односно упознавање са њиховим слич-
ностима и разликама. Диjалогом се откриваjу 
људска виђења света и себе, људска мишљења и 
размишљања, деловања и понашања. Диjалогом 
се размењуjу и граде људски односи. Диjалог ис-
правља наше мишљење о нама и другима, наше 
заблуде и предрасуде, ограничења. Када се не раз-
говара, хладе се односи, продубљуjу проблеми, 
отвараjу сукоби, прошируjу кризе. Бити спреман 
за сусрет и разговор значи спремност за друкчиjе 
мишљење, виђење и суочавање са новим аргу-
ментима. Само из сусрета различитих мишљења, 
виђења, уверења, убеђења могуће jе побољшати 
себе и зближити се са друкчиjим од себе. Бити 
толерантан значи прихватање разлика, схватање 
да живот без разлика не може да функционише. 
Прихватањем разлика човек, према томе и вер-
ник, прихвата плурализам мишљења, погледа, 
уверења, убеђења, деловања и понашања. Међу-
тим, човек, прихватаjући разлике, не треба само 
да мења себе, већ и онога према коме jе толеран-
тан. Тачниjе, толеранциjа не значи само прихва-
тање туђег мишљења, већ и чување свог мишљења 
и свог идентитета, jер прави диjалог jесте онаj у 
коjем су обе личности равноправне. Да би диjа-
лог и толеранциjа били утемељени у односе из-
међу верских заjедница и верника, потребно jе 
васпитавати вернике у духу диjалога. Диjалог и 
толеранциjа између верских заjедница и њихових 
верника пружаjу шансу за веру и наду да се може 
у миру живети у заjедници. Међутим, шта пред-
ставља главну препреку у људском диjалогу? На-
име, у животу постоjе извесне „константе нашег 
менталитета“, коjе се показуjу као сметња разуме-
вању, поверењу и помирењу између народа, вера 
и култура. Данашњи „модеран човек“ заборавља, 
пре свега, на своjе порекло, прошлост и културу. 
Болесни дух нашег времена нема ни правог одно-
са према прошлости, нити исправног става према 
будућности. Да бисмо упознали сами себе треба 
да упознамо нашу прошлост. Ко смо, шта смо, 

Религиjа и толеранциjа
аутор: Бранка Петровић
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чиjи смо, одакле долазимо и куда идемо? Ми да-
нас имамо толико збркану свест, да не можемо да 
одговоримо на то ко смо и шта смо, а камоли куда 
идемо, односно коjи jе наш смисао постоjања овде, 
на земљи. Сва наша наука, философиjа, уметност, 
религиjа jесу покушаjи да се у пролазности уста-
нови нешто траjно, да се нешто отме од времена 
коjе све гута, да се изгради поредак коjи се чврсто 
држи насупрот дневноj пролазности. Данас пос-
тоjи низ нерешених проблема у Цркви коjи се не 
могу решити ћутањем, већ диjалогом, jер Црква jе 
пре свега диjалог. Човек jе биће диjалога, створен 
да остваруjе диjалог, заjедницу са другим чове-
ком, да се остваруjе и изграђуjе кроз другог чове-
ка. Човек jе и слободно биће, али ту своjу слободу 
не треба да злоупотребљава, већ да jе проjављуjе 
на прави начин. Као што поштуjемо своjу слобо-
ду, тако треба да поштуjемо и туђу. Слобода jе дар 
Божиjи, и ако слобода не постоjи, нема ни истин-
ског постоjања ни диjалога. Да jе другачиjе, човек 
би био попут jедне чаше. Стављам jе где желим, 
овде, тамо, празним jе, пуним, користим. Та чаша 
не сарађуjе са мном. Да чаша има свест, рекла би 
да jе мучим. Но, човек ниjе чаша. Он jе мислећи 
субjекат, боголико створење Божиjе, икона Бо-
жиjа, jер jе слободан и створен по лику и подобиjу 
Божиjем.
 Постоjи низ проблема коjи се намећу 
као препрека за разумевање истих, коjи су дубо-
ко усађени у наш менталитет и представљаjу, да 
тако кажемо, „константе нашег менталитета“. 
Први проблем у свести људи jе традиционали-
зам, односно традиционални начин мишљења. То 
jе jедна идеологиjа коjа потомцима намеће идеjе, 
веровања, вредности и норме њихових предака – 
да их следе без поговора или приговора, не оба-
зирући се на промене у спољашњоj средини или 
унутрашњем искуству. То jе jедна затворена свест 
коjа стоjи као препрека успешноj комуникациjи. 
А комуникациjа jе могућа само ако обе стране као 
учесници диjалога схвате себе као отворене, не-
довршене и несавршене. И само тако могу jедна 
другу да употпуне, оплоде и усаврше. Свесни смо 
да не можемо прошлост да вратимo, jер jе она иза 
нас; то што jе прошло не може поново да се врати. 
Наравно, не треба jе заборавити, али се не треба 
враћати уназад, него тежити ка будућности. На-
име, када људима других култура, цивилизациjа, 
вера постављамо наша питања, ми очекуjемо да 
добиjемо њихове одговоре, jер jедино jе тако мо-
гућ диjалог. Наша свест jе данас развиjениjа него 
што jе била раниjе, али, опет, неке ствари коjе су 
се десиле у прошлости не могу да не утичу на нас. 
Да не набраjамо само колико су зла донели со-
циjализам, комунизам и други политички систе-

ми, коjи су дуги низ година наш народ тровали и 
вукли путем надоле. Али, и поред свега тога, наш 
народ се диже „као феникс из пепела“ и наставља 
своjу борбу кроз историjу, коjа ниjе била нимало 
лепа и лагодна, већ тешка и крвава.
 Низ генерациjа се развиjао у jедноj, да 
тако кажемо, ауторитарноj атмосфери (било у 
породици, било у држави као политичкоj орга-
низациjи друштва), па се не може очекивати да 
се оне преко ноћи преусмере на диjалошки начин 
мишљења, веровања и понашања. Можда велики 
утицаj на све то имаjу и предрасуде коjе су дубоко 
утемељене у свим друштвима и културама. Када 
нам jе нешто непознато, ми прво не желимо да 
то боље упознамо, већ га унапред одбацуjемо, не 
познаваjући га довољно. Исто тако се третира и 
особа коjу довољно не познаjемо. Ту особу смо 
склони да зовемо „странцем“, и она се доживљава 
као сумњива и опасна, што jе само посебан облик 
боjазни од непознатог и непредвидљивог. Сам 
корен речи „странац“ упућуjе нас на то да ниjе по-
жељан, jер jе човек без корена. Странац ниjе као 
некада „одвоjен“ у просторном и правном смислу, 
али jесте у психолошком, зато што се према њему 
гаjи jедна доза неповерења.
 Разговори о потреби и нужности толе-
ранциjе у етичким и верски мешовитим заjедни-
цама веома су корисни и делотворни када jе реч 
о укла њању заблуда. Како побољшати комуника-
циjу међу људима? Шта значи бити толерантан? 
На нетолеранциjу и нетрпељивост наилазимо 
свуда: у банци, пошти, на улици, у трговини, у 
свакодневном диjалогу. Иво Андрић у Знакови-
ма поред пута истиче да сви ми патимо од осећаj-
ног и мисаоног нереда „сирових и сурових људи“. 
Свакога дана се уверавамо како понека лаж и глу-
пост постаjу наша стварност, и како се на њу на-
викавамо. Данас политичари и њихови политич-
ки системи „управљаjу светом“, одређуjу норме и 
критериjуме понашања. Сувише причаjу, а мало 
говоре. Овде политика не води, већ заводи, или 
jош горе – води, ни сама не знаjући куда. 
Морамо да схватимо да нас наш индивидуализам 
никуда не води. Све док будемо мислили само 
на себе и на задовољавање своjих сопствених 
потреба, интереса, нећемо успети. Да бисмо кре-
нули напред треба да се трудимо да непрестано 
исправљамо дубоко укорењене идеjе, веровања, 
вредности, навике и склоности, коjе jе jедан на-
род створио о себи и другим народима током 
дугих векова. Наиме, ако смо хришћани, ако смо 
људи, треба да признаjемо непоновљивост сваке 
особе и сваког времена, и морамо признати раз-
личитости и разноликости. Прихватити другога 
другим и другачиjим ниjе лако. Склони смо уок-
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виривању, поjедностављивању, груписању, селек-
циjи, па онда и одбацивању других и другачиjих, 
по неким унапред припремљеним категориjама. 
Међутим, баш та чињеница и та опасност чове-
ка данашњице мора подстаћи на размишљање 
да jе други, зато што jе другачиjи, за њега извор 
обогаћења, а не осиромашења. Истина мора увек 
бити приоритет, а човек мерило истине. И са тим 
захтевом истине мора се ићи до краjа. Дакле, диjа-
лог треба наставити и поjачати – ниjе ли то закон 
jеванђеља? Да не бисмо само причали, и да се не 
би само на тоj причи и теориjи увек све завршава-
ло, морамо да делуjемо, да се отварамо према све-
ту, народима свих вера и култура. Морамо да их 
прихватимо, jер jе то предуслов разумевања. Сам 
Господ нам о томе сведочи. Чиме почиње овап-
лоћење? Прихватањем. Бог jе прихватио нашу 
палу природу. Стога ми, бранећи наш теолошки 
исказ, треба и да прихватамо туђи, у том смислу 
да га не потцењуjемо, већ да га саслушамо и дамо 
своjе мишљење о њему, никада не заборављаjући 
на главну заповест Божиjу – да љубимо jедни дру-
ге, и да не будемо никоме ништа дужни осим да 
љубимо jедан другога, „jер љубав не чини зла бли-
жњему; љубав jе, дакле, пуноћа закона“ (Рим 13 10).
 Диjалог jе, дакле, принцип постоjања и 
живота. И сам Бог Логос–Реч jе диjалог, заjедница 
три личности. Човек као икона Божиjа jе позван и 
призван да постоjи на начин на коjи Бог постоjи. 
Односно, диjалог у љубави jесте остваривање чо-
века у слободи и постоjању на начин Бога. Свако 
удаљавање од диjалога jесте смрт и раздељеност. 
Где нема диjалога нема ни истинског живота, jер 
живот jе тамо где jе заjедница личности, односно 
тамо где jе диjалог. Диjалог личности подразу-
мева међусобну љубав и искреност. Без истине, 
односно диjалога у истини, нема правог диjало-
га. Jер истински jе диjалог онаj коjи подразумева 
слободу обе личности коjе се међусобно поштуjу, 
коjе поштуjу међусобно различита мишљења, коjа 
не даjу повода за сукоб, већ су управо она та раз-
личитост коjа покреће на диjалог. Различитости 
нас чине посебнима и непоновљивима, стога се 
религиjска толеранциjа заснива на поштовању и 
уважавању другог, на спремности да се мењамо, 
али и да мењамо друге, jер jедино jе то доказ да jе 
љубав на делу – када се обе стране мењаjу и жрт-
вуjу. То jе сведочанство да jе диjалог жив и искрен. 
Стога, следимо Христа и наш диjалог водимо у 
Христу, коjи сам за себе каже да jе „пут, истина, 
и живот“. Jер, управо ове три особине нас воде ка 
одговору шта jе диjалог: да jе то пут коjим jе свако 
од нас позван да иде, истина коjу свако треба да 
следи, и живот коjим свако треба да живи.
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 Црква, као живи организам, има своj жи-
вотни циклус, односно себи своjствен ритам жи-
вота. Да се сви jедним Духом крстисмо и да смо 
сви jедним Духом напоjени (1 Кор 12) не значи 
ништа друго до да нас исти Свети Дух спаjа и да 
тако, иако различите личности са различитим 
потребама и навикама, сви усклађено дишемо и 
заjедно живимо. Овакав начин изражавања ниjе 
симболичан, jер Црква jесте заjедница, сабрање 
народа Божиjег, и има своj конкретан поредак, jер 
живи конкретним животом. С обзиром да Црква 
у наjвећоj могућоj мери изражава поштовање пре-
ма целокупноj личности, човеку, и њен поредак jе 
тако уређен да, у наjбољоj могућоj мери, збриња-
ва потребе целокупне личности, коjе су неопход-
не за њено духовно усавршавање. То подразуме-
ва унутрашњи, духовни порив коjи се задовољава 
учешћем у молитви и богослужењима, и бригу о 
телу, коjе се наjбоље негуjе усклађеном сменом 
посних и мрсних дана. Циљ и врхунац свега jесте 
служба благодарења, тj. евхаристиjе (литургиjе), 
где причешћем остваруjемо и конкретно сjе-
дињење са Христом. Оваj ритам прате чланови 
Цркве, и зато можемо да кажемо да Црква живи. 
Црквени живот не подразумева наметање и при-
силу, већ jе израз слободе и љубави, односно сло-
бодне љубави.
 Многим људима jе тешко да схвате како 
се у jедном оваквом поретку уопште може при-
чати о слободи и, не покушаваjући да га про-
мисле, одбацуjу га 
као неприхватљив 
и неприjемчив за 
свакодневни живот. 
Нажалост, таj живот 
се погрешно схвата 
као други, одељени 
живот, коjи не обух-
вата световни. Чла-
нови Цркве заиста 
воде jедан, црквени 
живот, jер и ван хра-
ма они и даље jесу 
део народа Божиjег, 
где год били. Jош се 
превиђа да физио-
лошки ритам Црк-
ве, када се посматра 

огољен, у виду форми и правила – иако се он ни-
кад не може тако сагледавати и оделити од бла-
годати божанског откривења коjа jе стално при-
сутна у Цркви – може имати доста сличности са 
начином живота многих дисциплинованих људи. 
Парадокс слободе у Цркви за многе jесте Вели-
ки пост (тj. пост уопште). И не само то. Многи га 
сматраjу за нешто непотребно, што шкоди орга-
низму, исцрпљуjе га и слаби. Ипак, jедан сличан 
пост, наравно, другачиjе схваћен, постоjи у живо-
тима многих успешних и дисциплинованих људи, 
па чак постаjе неопходан и незаобилазан фактор 
за добро функционисање. То jе „пост“ сведен ис-
кључиво на световне елементе и световне циљеве 
– бити успешан, самосталан, независан, слобо-
дан.
 Jасно jе да су многа одрицања обавезан 
услов за успех у животу. Таj услов наjпре подра-
зумева интелектуални рад, али за здрав живот 
неопходан jе и физички рад, коjи jе увек праћен 
здравом исхраном. Болесним људима лекари 
преписуjу одређене диjете, али и здравима, ради 
превентиве разних болести, препоручуjу одређе-
ни режим исхране. Воће и поврће представљаjу 
основ исхране, као носиоци разних витамина, 
минерала, киселина и других храњивих састоjака, 
без коjих организам не може. Промисао jе очигле
дан у тим природним даровима коjи су кадри да 
очуваjу наш организам и регулишу његове функ-
циjе. Због моћног деjства воћа и поврћа (паприка 

спречава авитами-
нозу и друге озбиљ-
не биолошке проме-
не; кромпир сузбиjа 
киселост у желуцу и 
у ћелиjама организ-
ма; кукуруз jе добар 
за бешику; купус де-
луjе антисептично 
и спречава поjаву 
заразних болести; 
пасуљ се користи 
против запаљења 
мокраћних путева 
и смањуjе шећер у 
крви; бундева се ко-
ристи против псо-
риjазе и запаљења 
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танког црева; итд.), повремено из-
бацивање меса и месних прерађе-
вина може бити надомештено, а 
због разних еколошких загађења 
чак jе и пожељно, с обзиром да се 
ту могу наћи узроци и поспешива-
чи разних болести, па чак и оних 
канцерогених. Штавише, за здрав 
кардиоваскуларни систем лекари 
препоручуjу, поред воћа, поврћа, 
физичке активности, и црну чоко-
ладу (са великим процентом кака-
оа), и jедење рибе чак четири пута 
недељно! Не каже се без разлога да 
Кинези и Jапанци дуго живе због 
пиринча и рибе. Римски државник 
и књижевник Катон тврди да се 
jедном цео Рим спасао од куге ис-
кључиво због превентивне употре-
бе купуса, а наjновиjа истраживања 
доказуjу да jе, захваљуjући свако
дневноj употреби лековитог биља, 
успела градња историjских колоса, 
египатских пирамида, у наjприми-
тивниjим условима (без нужних 
хигиjенских потреба)! Овим се, на-
равно, не препоручуjе нити оправ
дава вегетериjански начин живота, 
jер jе Господ jасно благословио 
употребу животиња у исхрани 
(Пост 1), већ се указуjе на то да те-
лесни пост може бити врло здрав 
за организам, нарочито за његово 
прочишћавање.
 Многи људи, из жеље за са-
моконтролом и дисциплином, пос-
тављаjу себи одређени режим како би, испуња-
ваjући га, имали осећаj сопствене испуњености 
и били задовољни собом. Данас нема познате 
личности коjа себе ниjе подвргла jедном оваквом 
режиму како би своj организам, изложен свака-
квим стресовима, одржавала здравим. Савлада-
вање сувишних потреба чини карактер jачим, а 
то води и jачању самопоуздања. Међутим, лако 
се превиђа циљ jедног таквог „телесног поста“. 
Чини се да се карактером ослобађа од телесних 
прохтева и да се тако они превазилазе, али се ту 
обично ради о задовољавању сопствене естетике, 
а све ради потхрањивања сопственог егоизма, те 
се тако и даље зависи од тела и робуjе њему, као и 
свему ономе што до тог циља води.
 Други људи као услов успеха, поред ка-
риjере, наводе и важност унутрашњег мира. Они 
коjи имаjу породицу тврде да jе то оно што им 
таj мир одржава. Природно, заjедница умного-

ме утиче на нормалан развоj и функционисање, 
и човек, као биће заjеднице, ту налази смисао 
свог живота. То нам сведочи и црквена заjедни-
ца, тим пре што њу чине људи коjи своjом вољом 
ту заjедницу прихватаjу и у њоj живе. Ипак, лич-
ни терет многи људи сами носе, задржаваjући га 
за себе, мислећи да га могу издржати. Сведоци 
смо да друштво у ком живимо постаjе све суро-
виjе. Под сталним притиском и страхом од тога 
да ли ће основне егзистенциjалне потребе моћи 
да се задовоље, људи су спремни и приморани да 
учине много тога што у другачиjим условима не 
би учинили. Чак и такав разлог понекад ниjе до-
вољно добро оправдање. Анри Барик, француски 
психиjатар, говори да грижа савести, пренадра-
женост, огорчено оправдавање, па чак и мржња 
и, уопште, незадовољавање моралне свести може 
бити узрок правих психоза и неуроза, jер броjне 
патње управо одатле проистичу. Унутрашња не-
уравнотеженост личности у огромном степену 
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подстиче настаjање душевних поремећаjа. Добар 
пример jе меланхолиjа, коjа jе данас доста распро-
страњена, нарочито међу младима. Она ниjе само 
обољење нагона, како се мисли, већ и преосетљи-
вост моралне свести, па из тог разлога, као цену 
за ослобађање од тог бола, болесник самоме себи 
намеће броjне патње. Чак и да не идемо тако да-
леко и да изузмемо такве патолошке примере, не 
може се спорити да морална свест може изазва-
ти броjне друштвене сукобе. Из тог се разлога на 
Западу већ одавно одомаћио обичаj одласка код 
психолога. Такве терапиjе доприносе самопра-
жњењу и утичу на стање духа. Међутим, Барик 
напомиње да су многе психиjатриjске методе ле-
чења преуске и ограничене искључиво на област 
нагона, а да занемаруjу проблем моралне свести. 
Просто изношење своjих проблема и очекивање 
савета за њихова решења доводи до тренутног 
опоравка и задовољења. Стварни опоравак духа 
се мора одразити на став према животу, а самим 
тим и на став према људима у окружењу. Он мора 
бити очигледан, не може бити само унутрашњи, и 

мора се проjавити у заjедници. Ове терапиjе 
су свакако корисне и не треба их занемари-
ти, али ако се своде на суочавање са самим 
собом jедино ради постизања задовољења 
сопствене савести, и ако нас затвараjу опет 
у круг сопствене личности у коjоj налазе 
циљ, не могу нам помоћи да победимо себе. 
То ниjе она слобода личности коjу човек 
тражи. Докле год jе самом себи циљ, дотле 
човек не престаjе да зависи од своjих потре-
ба.
 Дубок jе смисао и значаj слободе. Често 
ни не знамо шта она стварно значи и како се 
остваруjе. Иако се на први поглед не чини 
тако, ипак, до праве слободе личности се 
може доћи животом у Цркви, а поредак (Ве-
ликог) поста нам указуjе на неговање такве 

слободе. Пост jесте духовна и телесна припрема 
за надолазећи празник, а у случаjу Великог поста, 
то jе припремни пут за Васкрс. Зашто jе он потре
бан? Сваки празник jесте радост у Христу, али 
и духовна реалност заjеднице са Христом. При-
чешћивањем телом и крвљу Христовом спаjамо 
се са њим, али и са свима осталима коjи се при-
чешћуjу, и тако остваруjемо заjедницу. За jедан 
такав догађаj неопходно jе одређено стање духа, а 
и тела, како бисмо духовно били што спремниjи. 
Цео пост изражава време припреме и очекивања 
те благодатне радости празника. Припрема теле-
сним и духовним постом подразумева превазила-
жење сопствене природе и ослобађање личности 
од стега разних потреба, нагона, пожуда, страс-
ти. То jесте врста самоконтроле, с тим што пост 
има виши смисао и дубљи значаj. Пост не пред-
ставља окретање личности према себи самоj, 
коjа одређеном дисциплином прибавља снагу и 
смирење, чиме долази до успеха у друштву, у виду 
егоистичне глорификациjе сопствене личности. 

Тако се често долази до гордости, коjа се 
нерадо констатуjе и лечи. Циљ поста jесте 
смирење срца, у тоj мери да љубављу заиста 
превазиђемо себе и своjу природу и у потпу-
ности се окренемо ка другом. Када задобиjе-
мо такву љубав, ми не можемо да jе не иска-
жемо другима, нарочито онима коjима смо 
потребни. То значи љубити Господа, љуби-
ти ближњег, изграђивати Цркву (1 Кор 14). 
Jован Лествичник говори да пост ниjе веж-
бање воље, већ да се тиче срца. Не ради се о 
егоцентричноj самоконтроли, већ о исправ-
ном ставу целокупног човека према Богу, 
па самим тим и према ближњима. Телесни 
пост, иако jесте уздржавање од одређене 
хране, па тако и борба тела против своjих 
страсти, за циљ нема тело само по себи. Уз-
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државање представља телесно учешће у послуш-
ности човека вољи Божиjоj. Оно омогућава да 
цео човек активно учествуjе у ишчекивању праз-
ничног испуњења. Духовни пост jе доста захтев-
ниjи. Он подразумева самоосвешћење и увиђање 
своjих грехова, као и искрену жељу за променом 
и превазилажењем претходног стања, односно 
искрену жељу за покаjањем и преображаjем. Пра-
во покаjање изазива гнушање над своjом греш-
ношћу и буди жељу за променом и очишћењем. 
Оно не представља само формално исповедање 
грехова, како би се савест успокоjила, а жеља за 
грехом само тренутно умирила. Покаjање прева-
зилази jедан такав терапеутски метод и изражава 
отрежњење и прави шок увиђањем искварености 

сопствене природе, неизмерну тугу и искрени 
вапаj за надилажењем таквог стања. У том ду-
боком самоиспитивању помажу нам молитва и 
богослужење, коjи су поjачани за време Великог 
поста у ту сврху, а прављењем великих метаниjа, 
тj. великих поклона, као и читавим телом бого-
служења, изражавамо покаjање и самоспознаjу 
своjе грешности. Пост нам омогућава да схвати-
мо шта грех стварно значи и да увидимо да ли jе 
став целокупног нашег бића погрешан – да ли нас 
удаљава од Бога, односно од љубави према Богу и 
према целоj творевини. Покаjањем преусмерава-
мо наше биће и покоравамо га вољи Божиjоj, како 
бисмо, у заjедници са њим, поново изражавали 

икону Божиjу (по коjоj смо створени), тj. слику 
славе његове. Таква ориjентациjа захтева и про-
мену става према осталим људима, коjи су такође 
иконе Божиjе. Духовни и телесни пост доводи до 
целокупног преумљења, и тако нас чини спрем-
ниjима да причешћем прихватимо свете даро-
ве. То освећење светим даровима, опет, нема за 
циљ само индивидуално освећење, већ такви на-
стављамо да сведочимо славу Божиjу свету. Као 
такви требало би љубављу да проjављуjемо љубав 
Божиjу према нама и осталим људима, као и пре-
ма целокупноj творевини.
 Христос нам jе показао да су пост и мо-
литва неопходни у савладавању овоземаљских 
искушења и ослобађању од њих (Лк 4 1–14), и дао 

нам пример своjим животом на земљи како тре-
ба да изгледа савршени хришћански живот, пун 
љубави и праштања према свакоме. Он jесте ис-
пунио старозаветни закон, али jе дошао да успос-
тави нови, закон љубави, коjи ниjе jуридички и не 
подразумева jуридичке методе у борби против 
греха. Апостол Павле, када говори о пређашњем 
закону, каже: „Слово убиjа, а Дух оживљуjе“ (2 Кор 
3 6), а на другом месту, када говори о закону љу-
бави: „Носите бремена jедан другога, и тако испу-
ните закон Христов“ (Гал 6). То jе закон коjи љу-
бављу ослобађа од греха, а они коjи га испуњаваjу 
jесу „посланица Христова“ (2 Кор 3 3), „нова твар“ 
(2 Кор 5 17) у свету.
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 Професоре Jеротићу, пошто jе тема овога 
броjа часописа ,,Логос“ везана за стрес и стресне ситу-
ациjе, да ли бисте за почетак нашег разговора чита-
оцима могли да дефинишете поjам стреса и укратко 
представите проблеме коjи су узрочници и производи 
стреса.
 Према нашем познатом и цењеном пси-
хологу, проф. др. Драгану Крстићу (Психолошки 
речник, треће, допуњено издање, Београд, 1996), 
стрес jе дефинисан као ,,чинилац или група чини-
лаца коjи избацуjу неки систем из функционалог 
стања и коjи изазиваjу накнадни напор да се унут-
рашња равнотежа система поврати“.
 ,,Група чинилаца“ коjи данас проузрокуjу 
стрес (од енглеске речи stress – нагласак, удар) 
толико jе броjна и разноврсна да се тешко може 
именовати. Добар део човечанства (наjвише за-
падноевропског) већ одавно живи, бар од почетка 
20. века, а онда према садашњем веку све учеста-
лиjе, готово непрекидно под ,,стресом“ (ударом). 
Убрзан начин живота (коjи као да се све више за-
хуктава) делуjе на све људе коjи су таквом животу 
изложени ,,стресогено“. Шта се онда са човеком 
догађа? Он се после краћег или дужег времена, 
изгледа неминовне изложености ,,лудилу време-
на“ у ком живимо, разбољева. Телесно и душевно, 
тачниjе и душевно и телесно, психосоматски – 
каже савремена психосоматска медицина.
 Има ли помоћи? Зар се мораjу сви људи 
тако разболети? Не мораjу. Jедину заштиту, дели-
мичну или потпуну од психосоматског разбоље-
вања – било у ком добу живота, а данас у све ра-
ниjем– видим у очуваности човековог психоне-
уроендокриноимунолошог система. За религиоз-
не људе сумње нема да jе таj систем у непосредноj 
вези са човековим душевнодуховним начином 
живота.

 У коjоj мери превладавање стресних ситуа-
циjа подстиче човекову индивидуациjу, да се послужи-
мо поjмом Карла Густава Jунга?
 Наш народ има пословицу (да ли сличну 
имаjу и други суседни народи?) да ,,без невоље 
нема богомоље“. Да ли она важи за све људе коjи 
се нађу или дужи период налазе у невољи (невољу 

овога пута треба схватити као ,,стресну ситуа-
циjу“)? На жалост, не важи. Да ли ће неки човек 
(нека буде ,,наш човек“) разумети и доживети 
стресну(е) ситуациjу(е) као подстицаj за инди-
видуациjу, и jош више, за почетак хришћанског 
обожења, зависи од мноштва чинилаца: генетике, 
породичног живота у току првих пет година де-
тета, урођене jачине тзв. „принципа Jа“, душевног 
и духовног развоjа у адолесценциjи, открића вере 
у себи, итд. Мада К. Г. Jунг индивидуациjу сматра 
природним и спонтаним процесом у сваком чо-
веку, чињеница jе да не индивидуираjу сви људи.

 Психички притисци могу бити краjње де-
структивни по стваралаштво неког човека, али се 
могу кроз стваралаштво и компезовати. Имаjући 
у виду Ничеову философску мисао, реците нам до 
коjе мере се утицаj психичких притисака на неко 
дело може толерисати, а да дело опет поседуjе неку 
вредност коjа ниjе у потпуности одређена болешћу 
ствараоца?
 Велики ствараоци кроз историjу – умет-
ници, философи, научници – махом нису били 
душевно здрави. Неки од њих (Ван Гог, Рембо, 
Ниче, Гогољ, Шуман и др.) поклекли су у средини 
или на краjу живота пред болешћу коjу су носи-
ли (наjчешће душевном болешћу). Рекао бих да су 
,,психички притисци“, коjи долазе делом из унут-
рашњег психичког живота ствараоца, а делом су 
спољашње природе, потребни, чак неопходни не 
само за неко стваралачко дело, него и за просечан 
ток ,,индивидуационог процеса“ обичног чове-
ка, а сигурно су потребни и за процес обожења. 
Увек jе пресудно када ,,психички притисци“ пре-
стаjу да буду конкструктивни, а почињу да биваjу 
деструктивни.

 У Вашоj књизи ,,Неуроза као изазов“ правите 
разлику између ћутања као вида отпора на коjи наи-
лази психотерапеут док предузима терапиjу, и тишине 
коjоj придаjете позитивно значење. Шта све стање ти-
шине може да значи код уметника? Напослетку, коли-
ко jе такво стање потребно сваком човеку, ако знамо да 
су о тиховању говорили многи аскетски оци?
 Потребно jе правити разлику између ћу-
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тања и тишине, и ван психотерапеутског процеса. 
Људи ћуте из много разлога: немаjу шта да кажу, 
ћуте из ината и беса, из освете, из незадовољства 
своjом околином, прете другима своjим ћутењем. 
Има, наравно, и блажих облика ћутања, и оно 
не мора увек да значи отпор. Тишина, тиховање 
обећава смиреност код човека, нарочито на ње-
говом путу према обожењу. Вероватно да сваки 
човек у свом животу више пута доживи тишину, 
а да jе не примети, што jе штета, jер би могао да jе 
свесно понови, ако би схватио непосредан узрок 
изненадне тишине у себи. Тиховање се наjбоље 
може доживети у молитви, у природи, у музици 
(када jе човек стварно заволи), у невербалном 
односу љубави међу људима. Као и све истин
ски лепо у животу, и тиховање треба откривати и 
неговати.

 Године 1968 у Минхену излази књига Jохана 
Баптиста Меца ,,О теологиjи света“ (Zur Theologie 
der Welt), у коjоj се даjу основе тзв. политичкоj теоло-
гиjи. Не испитуjући позициjе овог аутора, реците нам 
да ли jе неопходно да православни мислиоци, суочени 
са савременим тоталитаризмом, развиjаjу концепт по-
литичке теологиjе? Колико jе нама познато, наjсисте-
матичниjе политичке теологиjе налазимо у радовима 
Владимира Соловjова и оца Сергиjа Булгакова.
 Требало би ближе разjаснити шта се све 
разуме под поjмом политичке теологиjе. Мени 
лично она ниjе блиска, што не значи да jе не це-
ним када успева да усклади политику и теологиjу 
(као што jе то био случаj код Соловjова, Булгако-
ва, можда пре њих код неких руских словенофи-
ла, касниjе код jужноамеричких католичких све-
штеника, код неких виђениjих протенстантских 
теолога у 20. веку). Тек истинити хришћански 
доживљаj код неког теолога или философа jамчи 
умерено и правилно бављење политиком. Jедан 
jунговски ориjентисани психолог каже: ,,Спири-
туалност има урођену тежњу да побегне од уза 
времена, док аутентична спиритуалност мора да 
буде повезана са политичким и социjалним зби-
вањима свога времена, мора да буде у току исто-
риjског процеса“.

 Jедан наш философ, Милан Брдар, у своjоj 
студиjи ,,Филозофиjа у Дишановом писоару“, духови-
то jе приметио да данас ,,ничег нема у уму или у духу 
роба што не би долазило из ума или духа господара“. 
Како Ви видите будућност духовних наука у контек-
сту чувеног проjекта „Uberwindung der Metaphysik“ 
(„превладавања метафизике“ – Дерида)? Да ли jе таj 
проjекат jедан нови, тоталитарни симулакрум?
 Нисам баш сагласан са Миланом Брда-
ром када он претпоставља да у робу има ,,ума и 

духа“, самим тим што се такав човек jош нала-
зи на ступњу роба (постоjи, према занимљивом 
средњовековном мислиоцу из 12–13. века, Jоа-
киму из Фиоре, три ступња развоjа човечанства: 
роба, наjамника и љубави). Докле год смо робови, 
слуге смо неког господара. Хришћани знаjу само 
за jедног господара – Господа.
 Не гледам песимистички на будући раз-
воj духовних наука. Господ неће оставити истин-
ски веруjућег човека без помоћи и подстицаjа 
на даљи духовни развоj. Наравно да ће се истин
ском и духовном развоjу увек и у будућности (као, 
уосталом, и у прошлости) супростављати неки 
симулакрум.

 Бавили сте се психолошким тумачењем срп
ских народних пословица коjе jе записивао Вук Сте-
фановић Караџић, а то jе и тема Ваше наjновиjе књи-
ге. Шта нам, на основу тих пословица, можете рећи о 
карактеру српског народа, ако прихватимо тезу да се 
о карактерологиjи народа може говорити уопштено? 
Наведите пословице коjе су на Вас оставиле наjjачи 
утисак.
 Доста дуго устаљено мишљење антропо-
лога – да постоjи карактерологиjа народа (Карак-
терологиjа Jугословена Владимира Дворниковића, 
на пример) озбиљно jе пољуљано последњих де-
цениjа прошлог века. Лично не мислим да се 
може до краjа одбацити свака карактерологиjа 
народа, али се морамо строго чувати устаљених 
стереотипа мишљења: Хрват, Србин, Енглез, итд. 
– такав jе и такав (обично са негативним обе-
лежjима карактера).
 Jедна од моjих последњних обjављених 
књига носи наслов: Психолошко тумачење Вуко-
вих пословица. Иако сам и раниjе знао њихову 
вредност, бавећи се пажљивиjе овим пословица-
ма стигао сам скоро до дивљења њиховоj древноj 
(архетипскоj?) мудрости. Мада не губим пове-
рење у своj српски народ, ове Вукове пословице 
(био jе то моj субjективни, мали избор, између 
неколико хиљада Вукових пословица) оjачале су 
у мени то поверење. Остаjе, наравно, загонетка 
њиховог порекла, њихове вишесмислености, или 
и двосмислености, могућег поређења са сличним 
пословицама суседних, али и од нас географски 
удаљених народа. Ево примера неколико изван-
редних српских пословица: „Поклоните се мах-
ниту, ка и свету“; „Чуваj ме, Боже, од крштенога 
ђавола“; „Препоштен – непоштен“; „Добар поп 
до смрти се учи“; „Увек по jедна бургиjа мора да 
врти“ „Мрдни собом – Бог ће тобом“.

Марко Делић
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 Професоре Jевремовићу, стрес jе често стални 
пратилац савременог човека. Да ли jе, и због чега, тач-
на теза да стрес погађа у већоj мери човека данашњи-
це него човека минулих векова?
 Свако jе време фасцинирано собом. Тач-
ниjе, свако jе време фасцинирано сопственим 
искушењима. Или, jош боље – невољама. Неко 
би чак рекао да jе свако време уплашено собом. 
Идеализациjа прошлости (од Хесиода до данас) 
почива на фантазиjи. У сваком jе времену тешко 
бити човек. У сваком jе времену лакше изгуби-
ти душу него jе сачувати. Искушења су, наравно, 
различита. Онтолошка инвариjанта коjа сапос-
тоjи са контингентношћу историjског jе дубина 
понора коjа нам прети. Истог оног понора у коjи 
неразумно (св. Максим Исповедник би рекао па-
ралогосно) срљамо. Смрт jе увек ту. Свака генера-
циjа jе смртна. Наши (понекад сасвим некритич-
ки идеализовани) преци нису ништа мање од нас 
бивали трауматизовани ни животом, ни смрћу. 
Трауматизам осмрћености jе иманентан човеко-
вом бићу. Хаjдегериjански речено, посреди jе не-
што што има статус егзистенциjалиjе. На сличан 
начин, боjим се, морамо размишљати и о зависти, 
вољи за моћ, агресивности, деструкциjи. Макар 
потенциjално увек претећа дисхармоничност 
практично свих (свештених и профаних, спон-
таних, обичаjних и симболички jасно детерми-
нисаних) система удруживања људи у овом свету 
– подсетићу, Фроjд jе jош веровао да се у наличjу 
динамике групе скриваjу неуротични механизми; 
ми данас (са приличном сигурношћу) можемо 
тврдити да групу (наравно, у мањоj или у већоj 
мери) детерминишу психотични механизми, коjи 
живот сваког смртника чине битно несигурним. 
Не постоjе jедноставна решења. Не постоjе ухо-
дани путеви. Уходаност коjу нуде наjразличитиjе 
могуће (теистичке или атеистичке) идеологиjе и 
демагогиjе, заправо, само су привид. Од време-
на праоца Адама до наших дана, живети у свету 
jе стресно. Тешко jе замислити прецизниjи опис 
стресности човекове егзистенциjе од (рецимо) 
Књиге постања. Омеђени хоризонтом сопствене 

смртности, истовремено се суочавамо са иску-
шењима (ништа мање сопствене) слободе. Какви 
год да смо, толико тога у нашим животима зависи 
од нас, и jош нешто... Контингентност нашег бића 
се огледа у (ништа мање израженоj) контингент-
ности бића другог. Тешко jе са собом. Ништа лак-
ше ниjе ни са другима. Од ближњег нам (ове речи 
традициjа jе приписала св. Антониjу Великом) 
долази и спасење и пропаст. Много jе jалових рас-
при и гложења међу нама, jедни од других прави-
мо свете краве и смртне неприjатеље, непрестано 
се боримо за примат, искушавамо друге, бивамо 
искушавани од истих тих других, губимо себе у 
испразним идеализациjама, обожавамо химере. 
Све ово, ван сваке сумње, додатно компликуjе 
чињеница смртности тог другог, са коjим и без 
тога имамо бескраjно компликован однос. Човек 
jе, дакле, да закључим, онтолошки осетљиво биће. 
Друго име за ту осетљивост може бити крхкост. 
Крхкост jе рањивост. Наше данашње име за све то 
jе подложност стресу.

 На основу Ваше психотерапеутске праксе, ре-
ците нам у коjоj мери се људи изложени jаком, парали-
шућем деjству стреса, могу изборити са последицама 
коjе из њега проистичу?
 У игри jе мноштво фактора. На првом 
месту, битна jе структура саме личности. Потом, 
важан jе контекст. Ништа се не догађа у вакууму. 
Коначно, ниjе небитно ни то каква jе природа са-
мог стресног догађаjа. Конкретно – шта jе то што 
погађа наше биће. Овоме треба додати и питање 
реверзибилности (односно иреверзибилности) 
последица самог стреса. Људима су потребне 
приче. По могућности – уверљиве приче. Вели-
ке приче. Симболичка регулатива оног у нашим 
животима (макар потенциjално) наративног чини 
нашу патњу (опет – потенциjално) смислениjом и 
комуникативниjом. Чинећи смислено комуника-
тивним, симболички поредак омогућава уцрта-
вање основних координата (религиjске или чак 
само обичаjне) ритуализациjе живота. Ритуали-
зовани живот ниjе сиров живот. Ритуализовано 
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стање ниjе сирово сање. Ритуализам, чак и онаj 
неуротичног типа, почива на посредовању. Што 
су структуре посредовања стабилниjе, тело jе за-
штићениjе. Мање су стрепње, мањи jе осећаj изо-
лованости и jош нешто... У тешким ситуациjама, 
у ситуациjама искушења, онолико можемо бити 
jаки колико смо током свог раниjег живота ус-
пели у себи да похранимо живе репрезентациjе 
нама блиских људи. Што jе више у нама сигурно 
похрањених трагова туђе љубави и доброте пре-
ма нама, то ћемо ми сами бити jачи. У овом смис-
лу, кад кажем jачи, првенствено мислим – отпор-
ниjи. Отпорниjи на различита могућа искушења. 
У противном, доћи ће до опасне синергиjе између 
патогених стања и процеса у нама, и патогених 
ситуациjа и односа око нас.

 Психички притисци могу бити краjње де-
структивни по стваралаштво неког човека, али се могу 
кроз стваралаштво и компензовати. Имаjући у виду 
Ничеову философску мисао, реците нам до коjе мере се 
утицаj психичких притисака на неко дело може толе-
рисати а да дело опет поседуjе неку вредност коjа ниjе 
у потпуности одређена болешћу ствараоца?
 Сваки стваралац ствара упркос себи. 
Стварати значи превазићи себе. Нисам склон 
свођењу (уметничког, философског и свако дугог 
креативног) дела на биографиjу аутора. Штави-
ше, то сматрам озбиљним хибрисом неосвешћене 
(неретко краjњим поjедностављивањима склоне) 
херменеутике. Веруjем у могућност херменеутич-
ког диjалога са креативним делом. Не веруjем у 
релевантност етиолошког приступа том истом 
делу. Херменеутички диjалог, по логици ствари, 
подразумева jедну двоструку отвореност. Отво-
реност ка самом себи (као ономе неком ко себе 
рефлектуjе у тексту) и ка тексту коjи тумачимо 
(коjи настоjимо рефлектовати у нама). Оно што 
називам етиолошким приступом, боjим се, увек у 
себи скрива некакву (мање или више експлицира-
ну) тенденциjу ad hominem. Управо та поменута 
ad hominem интенционалност суспендуjе отворе-
ност ка самом себи на месту оног коjи тумачи. Ње-
гова позициjа jе метафизички неспорна. Он има 
моћ. Начин на коjи упражњава своjу моћ много 
више одговара дисекциjи неголи тумачењу. Дело 
се третира као обjекат. Да ствар буде гора – нара-
тивна природа дела бива истиснута у други план. 
У првом плану jе (ипак само тобожњи) фактици-
тет дела. Аутор добиjа статус виновника тог нечег 
(тj. дела). Дело губи аутономиjу, аутор често бива 
лишен права на елементарно људско достоjанство 
и дискрециjу, тумач себи прибавља статус (како у 
односу на дело, тако и у односу на аутора) краjње 
асиметричне моћи. Помињете Ничеа. Колико jе 

само хартиjе и мастила (од разних анонимних 
пискарала, преко дубоко разљућених теолога, до 
људи попут Jасперса и Jунга) утрошено на (гото-
во опсесивно) рециклирање (временом све више 
похабаних) мотива везаних за пучку представу 
о трагичноj судбини философа посуновраћеног 
ума. И шта смо добили? То да Ничеа готово нико 
не чита, а да сви, тобоже, знаjу о чему се то ради 
у његовом делу. Ниче jе тиме дискредитован, а 
његово jе дело лишено права на диjалог у поретку 
симболичке размене. Причом доминираjу опш-
та места. Мишљење изостаjе. Сусрет (као сусрет 
са самим делом) изостаjе. Вредност дела ниjе у 
функциjи менталног здравља (односно болести) 
његовог творца. Историографски, тj. етиолош-
ки, наравно, ниjе незанимљиво ко jе аутор неког 
дела, те под каквим jе околностима дело настало. 
Историjска контекстуализациjа jе незамислива 
без актуалне ре контекстуализациjе. Херменеу-
тички интерес се не поклапа са историjским ин-
тересом. Херменеутички интерес примарно бива 
вођен питањем: шта све то данас неко конкретно 
дело нама може рећи? Ако jе патос историjско-
етиолошког пута сав усредсређен на оно (у ауто-
ру) пред постоjеће и за само дело (претпоставља 
се узрокуjуће), херменеутика своjе тежиште нала-
зи у динамичком међупростору између текста и 
читаоца. У првом плану ниjе оно већ било (дакле 
претходеће), у првом плану jе оно тек могуће. Реле-
вантност неког дела ниjе, дакле, у функциjи сте-
пена контаминираности тог истог дела (евенту-
алном) патологиjом самог аутора. Релевантност 
неког дела jе у функциjи могућности пружања ок-
вира за будуће плодне интерпретациjе тог истог 
дела.

 У своjоj књизи „Од марксизма ка идеализму“, 
обjављеноj 1903. године, Сергеj Булгаков ће бити на 
Спинозиноj позициjи да би и магнетна игла, када би 
имала свест, сматрала своjе кретање ка северу слобод-
ним. Слобода jе, по њему, ствар људског доживљаjа, а 
не реалитет. Како бисте Ви скицирали однос слободе и 
нужности?
 Личност ниjе нешто монолитно. Личност 
jе ефекат сплета сасвим хетерогених димензиjа и 
поредака. Ствар додатно компликуjе чињеница 
да се оквири нашег бића не поклапаjу са оквири-
ма наше саморефлексиjе. Углавном нико (вођен 
логиком сопственог здравог разума) не спори 
да jесте то што доживљава, то што за себе мисли 
да jесте, те што други (његово окружење) у њему 
препознаjу да jесте. Спорно jе, међутим, то што 
свако jесте и оно што не слути да jесте. Директна 
консеквенца оваквог стања ствари jе да се субjе-
кат не поклапа са самим собом. Увек нешто негде 
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штрчи, измиче и надире. Управо jе због свега тога 
краjње необазриво изрицати судове са претен-
зиjом на то да буду универзални, да своjом уни-
верзалношћу симболички (чак логички) захвате 
саму бит личности, тj. субjективитета. О слободи 
(односно о детерминизму), у поретку субjективи-
тета, немогуће jе говворити са становишта декла-
ративне универзалности. Парардоксално, свако 
од нас jесте динамички (заправо, диjалектички) 
сплет слободе и детерминисаности. Пре свега, 
бескраjно jе компликован однос између у нама, 
свакако, постоjећег природног супстрата (стари 
теолози би рекли природне ипостаси) и онога што 
нам се открива као свест свесна себе саме и свесна 
других. Контингенциjа jе наличjе детерминизма и 
обрнуто. Тешко jе говорити о детерминизму у ап-
солутном смислу. Ништа лакше ниjе ни говорити 
о слободи у апсолутном смислу. Много чиме смо 
одређени. Поменућу само jезик коjим говоримо, 
свет у коjем одрастамо, идеале коjи нас форми-
раjу, неприjатеље коjих се гнушамо. Наравно, ту 
jе и хоризонт телесности нашег бића. Базична 
сензомоторика искуства, сфера апетита, те до-
мен наших наjдубљих могућих стрепњи. Логос 
– то данас сасвим извесно знамо (првенствено 
благодарећи увидима до коjих jе дошла савреме-
на развоjна неурологиjа) – доиста ураста у тело. 
Истовремено, тело у свему томе ниjе тек пуки па-
сивни реципиjент утицаjа. И оно има нека своjа 
правила. Та су правила, генеалошки посматрано, 
буквално обавезуjућа чак и за сам логос.

 У делу „О начелима“, у поглављима у коjи-
ма разматра проблем стварања света и идеjу о непро-
мењивости Бога, Ориген ће на више места истицати 
да свет ниjе одувек постоjао, али да су у Сину Божиjем 
била оцртана сва потоња створења. Свети Максим 
Исповедник, разматраjући исту проблематику, напи-
саће да су у Сину Божиjем вечно постоjале воље или 
хтења да свет буде створен. Неки интерпретатори мис-
ли светог Максима становишта су да се у изразу ta. 
qelh,mata очитуjе diferentia specifica између Оригенове 
и Максимове теолошке концепциjе. Ако прихватимо 
терен антропологизовања на ком су и Ориген и Мак-
сим, можемо оправдано закључити да жеље и хтења 
да свет постоjи подразумеваjу нацрте и скице. Да ли 
онда можемо говорити о суштинскоj разлици или jе 
она само на нивоу jезичког облика?
 Важно питање. Упркос свему – а тог свега 
доиста ниjе мало – веруjем да постоjе могуће (ин-
терпретативно сасвим легитимне) перспективе у 
оквиру коjих нам се Ориген и свети Максим от-
криваjу готово као истомишљеници. Колико год 
разлике између њих биле значаjне, чињеница jе да 
су се они неретко (наравно, сваки на своj начин и 

у свом времену) бавили истим питањима. Питање 
на коjе указуjете – ако могу да поjедноставим – 
било би питање односа између твари и Творца, 
коjе се на различите начине открива у оквири-
ма (ипак релативно ране) преникеjске и (знатно 
позниjе) посхалкидонске спекулациjе. Ориген и 
Максим нису савременици. У различитим вре-
менима они настоjе мислити исто питање. Jош 
нешто. Морамо знати, пре свега, да Ориген ниjе 
био оригениста. Добар део патоса и смисла ориге-
нистичке контроверзе – нико озбиљан не спори 
Исповедниково значаjно место у њоj – суштин
ски jе био стран духу Оригеновог времена, па (не-
ретко) чак и самог Оригеновог мишљења. Што 
више читам св. Максима, то сам уверениjи да jе 
он сам (на неки само њему своjствен начин) свега 
овога био свесниjи од многих његових данашњих 
интерпретатора. Jедна од директних последица 
свега тога jе да ће се данашњи (неприпремљени) 
читалац Оригенових списа – дакле, онаj читалац 
коjи jе значаjно задоjен (идеолошки мање или 
више профилисаном) секундарном литературом 
– често бивати збуњен оним што га тамо (д)оче-
куjе. Ултимативност доктринарно успостављене 
антитезе Ориген – Максим Исповедник – а упра-
во jе она постала заштитни знак многих важних 
струjања у савременоj теологиjи – на нивоу ком-
паративног читања самих њихових текстова не 
функционише као апсолутна. Постоjе случаjеви, 
а управо jе ово (веруjем) jедан од њих, у коjима 
свети Максим, градећи сопствено мишљење, за-
право (посредно) креативно развиjа Оригенову 
интуициjу. Далеко од тога да светог Максима на-
стоjим свести на Оригена. То ниjе могуће. Моjа 
теза jе да би без Оригена свети Максим Испо-
ведник био немогућ. Уз неспорни (мада понекад 
можда наглашен, или бар одвећ поjедностављен) 
дисконтинуитет, постоjи и континуитет. Сетимо 
се, jош jе Шервуд (чини ми се сасим оправдано) 
тврдио да jе свети Максим, пишући своjу Амбигву 
уз себе управо имао Оригенову књигу О начели-
ма. Друго, по логици ствари, сам Ориген ниjе чи-
тао ауторе коjи су у значаjноj мери профилисали 
како теологиjу тако и терминологиjу светог Мак-
сима. Осим знаменитих никеjаца и постникеjаца 
(на челу са Кападокиjцима), те широко разуђене 
халкидонске традициjе – овде првенствено мис-
лим на ауторе попут Jамблиха, Порфириjа, Про-
кла, и (наравно) загонетног писца Ареопагитских 
списа. У овом конкретном случаjу, имаjући у виду 
питање коjе сте поставили, првенствено мис-
лим на значаj Порфириjа као евентуално могућег 
посредника између Оригена и Максима. Тема jе 
сложена, не могу улазити у детаље. Рећи ћу само 
то да мислим на релативно познату Максимову 
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реинтерпретациjу (заправо христиjанизациjу) 
метафизичке схеме, у традициjи запамћене под 
именом „Порфириjево дрво“.

 Колико патристичка херменеутика као саго-
ворник савремених херменеутичких научавања може 
да буде значаjна и да отвори нове хоризонте приступа 
тексту?
 Отачко наслеђе се нама данас открива 
као потенциjално значаjан корпус (нажалост уг-
лавном) непрочитаних текстова. Постоjе читања 

и читања. Ниjе свако читање дорасло тексту коjи 
бива читан. То важи за свако читање. Самим тим, 
то важи и за читање отачких текстова. Читање 
ниjе ствар пуке писмености. Читање jе ствар 
мишљења. Непрочитаност отачких текстова jе, 
заправо, друго име за одсуство њихове (овом вре-
мену саобразне) промишљености. Мислити, тj. 
промишљати неки (у овом случаjу отачки) текст 
– то, пре свега, значи тумачити га. Тумачење ниjе 
препричавање. Смисао тумачење ниjе своjим ре-
чима изрећи (тj. пре причати) туђу мисао. Сми-
сао тумачења jе изаћи у сусрет тексту. Отворити 

се. Тако нешто искључиво бива могуће ако смо 
спремни да самоj ствари текста – под тим подра-
зумевам оно у тексту (потенциjално) наjживље, 
наjотворениjе, у извесном смислу (чак) и наjне-
завршениjе – и сами нешто допринесемо. Прича о 
(условно речено) отачкоj херменеутици се, макар 
jа веруjем да jе тако, битно поклапа са хермене-
утиком самих отачких текстова. Без овог другог, 
оно прво jе немогуће. Морамо се чувати (разли-
читих могућих) мистификациjа и индоктрина-
циjа. Патос давно прошлих времена, идеологиjе, 

те слепа заљубљеност у манир коjи jе могуће 
подражавати, чини некротичним оно у неком 
(самим тим и отачком) тексту (потенциjал-
но) наjживље. Дубоко веруjем у истинитост 
Џоjсове тезе да jе судбина отаца у рукама њи-
хових синова. Потребан jе опрез. Дубока пос-
већеност и опрез. Хермнеутички опрез. Све 
то нарочито добиjа на специфичноj тежини у 
случаjу текстова за коjе, као што рекох, важи 
да су углавном непрочитани. Отачка традициjа 
уопште, а самим тим и традициjа отачке хер-
менеутике, за савремену херменеутику (или, 
jош боље, за савремено мишљење) може пред-
стављати (потенциjално) драгоценог саговор-
ника. Истовремено, беневолентно настроjен 
критички став спрам текста (дакле, спрам 
оног до данас jош увек нажалост непрочита-
ног), иначе карактеристичан за херменеути-
ку, може савременоj (православноj) теологиjи 
пружити (боjим се неопходно) отрежњење 
од опасне утопљености у високоидеализова-
ну егзотику прошлог, од (неретко) испразне 
осионости тобожњег знања, базираног на 
пукоj ауторитарности и на идеологиjом сус-
прегнутом мишљењу коjе (неретко) искључуjе 
стварно промишљање. Опасно jе од било кога 
правити свету краву. Опасно jе то чинити и са 
светим оцима. Они могу бити наши драгоце-
ни саговорници. То, међутим, никако не значи 
да jе у корпусу њихових дела похрањена сва 
сила нама потребне мудрости и знања. На-
против. Онтолошка позиционираност смис-

ла коjи проговара кроз дух и кроз jезик отачких 
текстова, упркос свим могућим анахронизмима, 
недореченостима и контекстуалним разликама, 
нуди нам се као нешто (поново морам употреби-
ти реч потенциjално) ново, друкчиjе, као нешто за 
нас саме (данас) бременито будућношћу. Хоће ли 
та потенциjалност прећи у актуалност, то више не 
зависи од отаца. То управо зависи од нас. Наивно 
jе веровати да постоjе дефинитивни одговори на 
вечита питања.

Марко Делић
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 У коjоj мери психотерапиjа може помоћи у 
превладавању фаталних стресних ситуациjа?
 Психотерапиjа може помоћи у превлада-
вању негативних последица патње. Нормално jе 
да човек пати за губитком вољене особе. Психо-
логиjа то зове процесом туговања, коjи траjе jедан 
одређени период. Када се процес туговања окон-
ча, то не значи да смо заборавили вољену особу 
или одређени губитак, већ да смо успели да се са 
тим помиримо и да смо спремни да наставимо 
живот, да увидимо његов смисао кроз реализо-
вање сопствених потенциjала за љубав и рад. На 
психотерапиjу људи долазе тек онда када таj про-
цес туговања не иде своjим нормалним током, 
због различитих осећања коjа се мешаjу у про-
цес туговања –кривице, агресивности коjа се не 
може изразити према особи коjа jе умрла, jер им 
jе тешко да признаjу да их jе оставила на такав на-
чин, итд. Реч jе о факторима коjи не дозвољаваjу 
нормалан процес туговања. Смисао психотера-
пиjе jесте у томе да човеку помогне да превазиђе 
последице губитка или трауматичног догађаjа 
и да настави живот са осећањем да он даље има 
смисла.

 Коjим се методима и принципима користите у 
вашоj психотерапеутскоj пракси? У коjоj мери то зави-
си од сусрета са конкретним проблемом?
  У своjоj пракси примењуjем jедан интег-
ративни приступ, комбинуjући све што сам до 
сада учио о психоанализи. Током времена раз-
вио сам сопствени приступ коjи називам ОЛИ 
метод. Скраћеница ОЛИ представља метод коjи 
се састоjи у откривању личне истине отклањањем 
лажних информациjа. Свака психотерапиjа има 
одређени циљ. Сходно томе, Фроjд jе сматрао да 
циљ терапиjе jесте у томе да оно што jе несвесно 
постане свесно.То значи да човек, у ствари, пре-
узима одговорност за нешто само када jе свестан 
садржаjа коjе прима. Према томе, ако jе несвес-
тан, он не може бити одговоран. Други психоте-
рапеути су сматрали да jе сврха терапиjе у томе 

да личност стекне аутономност, и сл.
 Тридесетогодишњи рад довео ме jе до 
сазнања да jе суштински циљ терапиjе у томе да 
човек постане бољи. Традиционална психоло-
гиjа jе поjмове попут добар и лош искључила из 
употребе, сматраjући себе емпириjском науком у 
коjоj морални поjмови као што су „добро“ и „зло“ 
немаjу место. Међутим, веруjем да се без тих поj-
мова и без разумевања доброг и лошег не може 
стварно помоћи човеку. Не желим да моралишем. 
Ја не судим, нити даjем савете људима шта jе доб-
ро за њих у животу. Једна од ствари коjе уче пси-
хотерапеути у свом образовању и обуци jе управо 
то: „Не суди!“ Уколико судиш, затвараш пут ка ис-
тини. Ако човек осети да га процењуjете, неће се 
отворити психотерапеуту, па тиме ни себи. Треба 
увек имати на уму то да у њему већ постоjи дис-
танца коjа jе створена на основу искуства са они-
ма коjи су га васпитавали и процењивали. Пре-
ма томе, он сам себи суди и на таj начин не види 
многе слоjеве у себи, било да су добри или лоши. 
У ствари, тек прихватањем и разумевањем себе у 
потпуности човек добиjа могућност да се слобод-
но опредељуjе. Шта jе, у овом случаjу, механизам 
потискивања о ком jе говорила психоанализа? 
Уколико потиснете оно што jе лоше у вама, а при 
том га нисте опазили, како можете бити увере-
ни у то да сте добри, премда нисте свесни онога 
што jе похрањено у вама? (Шта год да ми припа-
да, моjе jе да га увидим и прихватим такво какво 
jесте, а онда одлучуjем шта ћу jа с тим да урадим 
у животу). Један део психотерапиjског приступа 
састоjи се у томе да се људима омогући да упоз-
наjу све што постоjи у њима.
 У своjоj пркси користим управо те тер-
мине: добар човек, лош човек. Лош човек jесте 
онаj човек коjи ниjе остварио своjе потенциjале 
за добро. Веруjем да се корен свих људских про-
блема налази у неостварености сопствених капа-
цитета да се буде добар човек, да се оствари оно 
што нам jе дато. Веруjем да нам jе дат jедан прог-
рам капацитета коjи кроз живот треба да оства-
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руjемо. У свим животним узрастима задобиjамо 
потпуно нове способности. Оне су, у ствари, ту у 
нама, али су периоди за њихово испољавање раз-
личити. У првоj години живота развиjамо сопс-
твену способност за веру, животни оптимизам, 
поверење у односу са маjком и наjближом околи-
ном; у другоj и трећоj години развиjамо слободну 
вољу, а потом развиjамо способности за труд и 
рад, као и за преузимање инициjативе. Развиjање 
различитих способности догађа се постепено. 
У касниjем стадиjуму наступа развиjање спо-
собности за осамостаљење и аутономиjу, по том 
способност за интимност, за бригу о другима, а 
на краjу интегритет и животна мудрост. Све су то 
задаци коjе треба да остваримо. Ми поседуjемо 
потенциjале за остварење тих задатака. Међутим, 
кад год наиђемо на нови задатак настаjе криза. 
Све што jе ново изазива кризу. Уколико људи за-
стану на неким препрекамо и не остваре задато 
кад jе за то време, живот их због неразвиjености 
тих способности на неки начин „кажњава“. Па и 
у религиjи имате нешто слично – то jе, у ствари, 
грех. Јер, шта jе грех ако не неиспуњавање онога 
што нам jе дато?

 Коjе су позитивне а коjе негативне последице 
понашања по некаквом моделу наслеђеном из раних 
година?
  Наjзначаjниjу улогу у нашем животу 
одиграли су они људи коjу су били уз нас у вре-
ме када смо били слаби, тj. кад смо били деца. У 
зависности од тога да ли смо правилно формира-
ли своjе базичне потенциjале у раним годинама 
живота, док смо били деца, бићемо у стању да у 
касниjем раздобљу превазиђемо последице коjе 
jе одређена траума оставила на нас. Све моћи 
коjе смо стекли у току развоjа помоћи ће нам да 
превладамо трауму. Тада нећемо генерализова-
ти. Нећемо рећи да су сви људи лоши и да према 
њима треба да будемо агресивни само зато што 
нас jе неко повредио. Дакле, на нас наjвише делуjу 
они људи коjи су нам значаjни у периоду одрас-
тања. Такав утицаj се окончава адолесценциjом. 
То, наравно, не значи да и касниjе лош однос са 
људима или неки веома трауматичан доживљаj не 
може да делуjе негативно на психу човека. Али, 
ти рани утицаjи су пресудни. У раном периоду 
развоjа личности формира се база. Уколико сам у 
детињству имао родитеље коjи нису дозвољавали 
да слободно и спонтано испољавам осећања беса 
или туге, jа ћу се прилагодити. Испољаваћу само 
оно што ми jе допуштено. Чинећи то, jа сам по-
тиснуо друге потенциjале. Међутим, образац коjи 
ми jе тада био користан, уколико постане део 
мог карактера а jа га беспотребно примењуjем у 

односу са другима, постаће препрека за оства-
рење других потенциjала. У том случаjу, не могу 
да успоставим блиска приjатељства, не могу да 
успоставим блиске односе са моjом девоjком, да 
формирам породицу, jер увек користим jедан об-
разац коjи ми jе некада користио, али ми jе сада 
потпуно излишан. Као када бих зими навукао ру-
кавице, jер ми jе хладно а оне ме штите, па онда 
наставим да их носим и лети. Наравно, лети се 
зноjим и то смањуjе квалитет мог живота. Реч 
jе о томе да, уколико будемо примењивали неке 
механизме коjи су нам раниjе користили у спе-
цифичним ситуациjама, онда постаjемо нереал-
ни – губимо реални однос са људима. Психоло-
гиjа jе то назвала „одбрамбеним механизмима“. 
А шта су одбрамбени механизми? Одбрамбени 
механизми су, заправо, лажи. Због неспособнос-
ти да у узрасту када смо слаби поднесемо истину, 
ми морамо да лажемо себе да бисмо преживели 
или лакше поднели бол потискивањем. Шта jе 
потискивање ако не лаж. Сви психолошки меха-
низми су одређене лажи коjе су нам се показале 
корисним у одређеном периоду, али ми наставља-
мо да их користимо и даље у животу, плашећи се 
ризика да се отворимо и да проверимо да ли jе и 
даље живот такав каквим смо га тада доживели. 
У чему jе суштина психотерапеутског приступа? 
Суштина jе у отклањању лажи. Покушаваjући да 
подражавам законе физике, формулисао сам jед-
но психолошко правило коjе гласи овако: „Коли-
чина лажи утиснута у психу или ум истикуjе ону 
количину менталног здравља колика jе запремина 
тела“. Ментални проблеми су последице лажи. 
Ја не судим! Човек jе био принуђен да лаже. То 
jе део наше биологиjе. Када осетимо велики бол, 
падамо у несвест, да би наш организам могао да 
поднесе. Шта у том тренутку, у ствари, радимо? У 
том тренутку не видимо стварност тог бола. Тако 
се адаптирамо на тренутни бол. Али, шта ћемо 
ако се онесвестимо сваки пут када осетимо било 
какав бол? Тада злоупотребљавамо jедан механи-
зам коjи jе у jедноj ситуациjи био нужан, а сада jе 
бескористан. Зато своj психотерапеутски присуп 
називам „отклањање лажних информациjа“ коjе 
смо примили посредовањем неког утицаjа или да 
бисмо се заштитили. Откривање личне истине jе 
лековито, без обзира на то каква jе та истина. То 
су тврдили и Фроjд и Јунг.

 Како вреднуjете сва трагична догађања коjа 
су задесила наше друштво у последњих двадесет го-
дина? Да ли их треба вредновати као апосолутну тра-
гедиjу или, можда, као jедну прилику за преистпити-
вање и промену?
 Када бих рекао да у нешто веруjем, то би 
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свакако било да jе човек одговоран за оно што 
му се дешава. Чак и када jе у позициjи жртве, он 
jе, на неки начин, себе довео у ту позициjу. Када 
реално сагледамо нашу ситуациjу, постоjи много 
тога што ће нас довести до закључка да смо себе 
одговорно ставили у ту позициjу. Тачно jе да смо 
поднели тешке жртве. Често човек, с правом, 
поставља питање да ли jе то праведно. У ствари, 
наjнеправедниjе би било када бисмо обезвреди-
ли те жртве тако што ништа не бисмо схватили 
и нисмо извукли поуку. Ако ништа не схватимо, 
онда су оне биле узалудне, а могло их jе бити и 
jош. Да ли се ово што се нама догодило могло де-
сити другачиjе? Неки сматраjу да, ако ниjе могло 
да се догоди другачиjе, онда, схватили ми то или 
не, ништа ниjе било до нас. Како год да смо се по-
нашали десило би нам се исто. То jе теориjа пре-
ма коjоj смо ми само праведне жртве, а споља су 
неки окрутни неприjатељи. Међутим, jа, заиста, 
не веруjем у то. Нисам ни од оних коjи, са друге 
стране, сматраjу да нас jе задесила заслужена каз-
на. Убиjање не може бити заслужено, али смат-
рам да смо дужни да извучемо поуке. Несумњиво 
jе да су нас многе наше страсти, неразмишљање 
о будућности, и то што смо се у сопственом jаду 
бусали у груди – скупо коштали. Често смо изла-
зили са разним паролама и тражили решења коjа 
нису била могућа, а нисмо се бавили решењима 
коjа су била могућа. Само што су та могућа ре-
шења свакодневна и тешка. Када неко каже: „Ја ћу 
да погинем за своjу отаџбину!“, то jе инпулсивна 
и несврховита реакциjа, према мом мишљењу. Да 
– треба погинути од рада за своjу отаџбину. По-
гинути васпитаваjући своjу децу, изводећи их на 
прави пут. То jе рат коjи се не води неколико го-
дина, већ коjи траjе цели живот. Ако то у ближоj 
или даљоj будућности будемо извукли као jедну 

од многих поука, нећемо доћи у ситуациjу да нам 
се изнова дешаваjу такве трагедиjе.

 У нашем друштву млади људи се суочаваjу са 
страхом од несигурне сутрашњице. Они су све несигур-
ниjи у погледу запошљавања, завршетка студиjа, за-
снивања породице. Контексту несигурне будућности, 
поред светске економске кризе и несигурности свакод-
невне егзистенциjе, доприносе катаклизмичке слутње 
коjе се често провлаче у студиjама, одређеним филмо-
вима. Како карактеришете такав страх? Да ли jе он 
знак деградациjе или jе, можда, прилика за потпуниjе 
сазревање младих личности, за добре кораке на путу 
индивидуациjе, како jе Јунг то формулисао?
 Реално сагледавање тренутне животне 
ситуациjе воде човека у одређену стрепњу. Свет-
ска економска криза jе добар пример. Посао ниjе 
стабилан. Шта треба чинити? Неопходно jе, упр
кос свему, неговати здраво размишљање коjе до-
води до ангажовања резервних капацитета, коjи 
омогућаваjу jасниjе суочавање са проблемима. 
Постоjи неколико начина како се може реаговати 
на страх. Као што сам већ споменуо, здрав начин 
– суочавање састоjи се у мобилисању постоjећих 
енергиjа. Постоjе и други начин – залеђивање у 
страху, избегавање сваког ризика. Оно што видим 
као проблем данашње омладине jесте бежање од 
те будуће стварности у продужено детињство. 
И често чуjем од младих и од родитеља колико 
то продужено детињство може да траjе. Недав-
но jе освануо jедан чланак у Блицу: „До тридесе-
те године траjе продужено детињство младих“. 
Компjутери, игрице, касно излажење, студирање 
полако, помало, а онда долази jедна оштра пре-
кретница коjа се зове „живот“ – за неке потпуно 
фатална. Страх уме да потисне инициjативу и да 
то потискивање доведе до рационализиjе: „Зашто 
да се трудим када ме тамо ништа не чека, радио 
или не радио“. То jе као и ово предходно питање 
– ако се то претвори у националну особину или 
особину младих имаћете читаве генерациjе коjе 
ће у судару са стварношћу доживети неку врсту 
велике кризе. То ће се догодити када буду изгу-
били спонзоре зване „родитељи“. Тачно jе да се 
данас ниjе лако осамосталити, наћи посао. На 
десетине хиљаде људи месечно губи посао. Али 
jа познаjем младе људе коjи су у много лошиjем 
материjалном положаjу створили себи посао, из-
мислили су га. Они коjи су имали добру полазну 
основу нису учинили ништа, жалећи се на своjу 
судбину или живот, ропћући пред том стварно-
шћу са осећањем да су лишене нечега jер им jе 
живот нешто друго од онога што су очекивали. 
Реч jе о онима коjе су самосажаљење или неке 
емоциjе те врсте просто блокирале.
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 Заправо, наша стварност jе оно што ми 
од ње направимо, како jе видимо. Ако гледам на 
стварност са осећањем да се овде не може ништа 
урадити, понашаћу се у складу са таквим виђењем. 
Чак и када сам свестан да сам у стању да нешто 
учиним са своjим животом, jа ћу ипак решити да 
устукнем пред изазовом. Како каже изрека: „Ако 
веруjеш да не можеш, у праву си; ако веруjеш да 
можеш, опет си у праву“. Враћамо се, заправо, на 
уверење или веру, а то jе покретач свега. Ако ве-
руjем у себе, сам ћу себи потврдити то уверење. 
Они коjи веруjу свесни су да су шансе свуда око 
нас. Људи коjи су таквог уверења увидеће шансу 
и зграбити jе. Они коjи су чврсто уверени у то да 
не могу, или да се ништа не може учинити, неће jе 
ни видети.
 Апокалипса и апокалиптична очекивања 
– њих jе увек било. Међу моjим клиjентима има 
много оних коjи, када болуjу од неке болести или 
стекну неку фобиjу, кажу: „ Што да се трудим, кад 
могу сутра да умрем?“, или: „Можда ће се цео оваj 
свет сруштити или ће, можда, земља потонути“. 
А можете размишљати на следећи начин: „Може 
сутра да ме удари камион“. Али, да ли то живо-
ту одузима смисао? Јер, jа и данас развиjам неке 
од своjих способности. Слично се дешава када се 
људи суоче са неком неизлечивом болешћу. Неки 

се у потпуности депримираjу и кажу како ништа 
не вреди, „бацаjу се у бедак“, те ни то што им jе 
мало остало не проживе. А неки кажу: „Можда jе 
ово прилика да видим шта jе то у мени што нисам 
успео да изразим за све ове године“, те искорис-
те таj део живота. Не знам да ли сте гледали онаj 
филм Списак последњих жеља. Веома леп филм. 
То jе то размишљање. Па шта и ако ће дође Апо-
калипса?! Оваj живот jе леп, и jа желим да такав 
и буде. То jе оно питање: „Да ли jа радим за неку 
награду у далекоj будућности, да ли веруjем само 
зато што ће се догодити неки суд, или да ли се 
понашам и волим због тога да бих добио пропус-
ницу за раj? Па, не! Мени се то што радим свиђа! 
Ја веруjем у то и jа радим то само зато што се то 
мени допада, зашто што jа од тога одмах добиjам 
испуњење, осећам да испуњавам своjе људске ка-
пацитете. Не чиним то због награде. Исто вам jе 
и у љубави. Да ли треба да волим неког ко може 
сутра да ме остави? Да ли ћу због тога да затво-
рим срце? Да ли ћу због тога бити мртав цели 
живот? Ако човек никог не воли, шта ће да га ис-
пуни? Живот не можете контролисати. У томе jе 
његова лепота.

Ненад Божовић
Марко Јовановић
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Све jе почело 2006. године, када jе група сту-
дената Правног факултета Београдског 
универзитета, размишљаjући о тешком 

положаjу нашег народа на Косову и Метохиjи, 
дошла на идеjу да спроведе jедну хуманитарну 
акциjу, чиjи ће циљ бити прикупљање нового-
дишњих пакетића за децу из наjугрожениjих срп
ских енклава.
 Сваки почетак jе тежак. Сама замисао 
деловала jе савршено, и требало jу jе спровести 
у дело. А када млади људи, вођени срцем, имаjу 
довољно одлучности и позитивне енергиjе, свака 
препрека постаjе лако савладива.
 Знали су да деци не могу да даjу слободу, 
нити да им пруже сигурност; да не могу да из-
бришу лоша сећања, нити да им врате изгубљене 
родитеље; али оно у шта су били сигурни jесте да 
могу да на невина дечиjа лица врате осмех и учи-
не њихов свет мање компликованим. Знали су да 
могу да шире дечиjе осмехе. Из те жеље изродио 
се и логичан назив акциjе: „Осмех на дар“.
 Декан Правног факултета, одушевљен 
идеjом, изашао jе студентима у сусрет, и уследило 
jе неколико радних недеља. Дежурало се у холу 
факултета, разговарало се са осталим студенти-
ма, професорима, а људи добре воље доносили 
су слаткише, школски прибор и нове играчке. Те 
године студенти су у Ораховац, Велику Хочу, Го-
раждевац и Осоjане однели преко 500 пакетића. 
Следеће године били су успешниjи и сакупили 
преко 700 поклона, коjе су сами однели на Ко-
сово и Метохиjу (Церница, Прековце, Аjновце, 
Кметовце, Мелце).
 Са жељом да помогну и даjу своj допри-
нос, „Осмеху“ се 2008. године прикључуjу студен-
ти Православног богословског, Фармацеутског, 
Грађевинског, Филозофског и многих других фа-
култета Београдског универзитета. У оквиру те 
акциjе организован jе и коктел за познате у „Бона 
Фидесу“ (клубу Правног факултета), где су позна-
те jавне личности из света културе, спорта, глуме 
у нама препознале искрену намеру и прикључи-
ле се нашоj акциjи. Наташа Миљковић, Анђе-
лиjа Вуjовић, Маjа Оџаклиjевска, Неле Караjлић, 
Ђорђе Давид, Бора Ђорђевић, Игор Бракус, Сер-
геj Трифуновић, Вук Костић и многи други пока-
зали су несебично залагање за добробит других, и 
на таj начин дали пример своjим колегама.
 Краjем децембра, ови млади људи су мог-
ли да обрадуjу много више деце, jер су сви заjед-
но прикупили преко 1500 пакетића. Пут jе траjао 
два дана. Кроз прозор су се виделе срушене куће, 
напуштена огњишта, уништени споменици и 
манастири ограђени бодљикавом жицом. Без 
страха и колебања, одлучни и храбри, чекали су 
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долазак до прве школе. Ишло се у Прековце, Пра-
лово, Призрен, Прилужjе, Бабин Мост, Ранилуг, 
Пасjане, Церницу и Грачаницу. Приликом посета 
наилазили би на хладне просториjе, децу у jакна-
ма, али и на изненађење на њиховим лицима. У 
наредних неколико минута чуло би се само шуш
тање новогодишњих пакетића, и у суморноj учи-
оници више ниjе било места за тугу. Почела би 
граjа, раздрагани дечиjи смех, певале би се песме, 
и одушевљена деца би показивала играчке коjе су 
добила. Очарани призором помешаних осећања 
среће и туге, студенти су добиjали осмехе на дар, 
и били задовољни што су учинили да се бар на 
моменат заборави оно лоше.
 Нису се зауставили на претходним ак-
циjама. Почетком 2009. године, на основу пос-
тигнутих резултата, стеченог искуства и жеље да 
помогну наjугрожениjем делу српског народа са 
Косова и Метохиjе, студенти Правног факултета 
у Београду основали су први студентски фонд у 
Србиjи. Вођени новим идеjама, ови млади људи 
желе да прошире деловање и пруже помоћ своj 

деци коjоj jе она неопходна, независно од тери-
ториjе на коjоj се налазе. У први план се стављаjу 
наjугрожениjа деца са Косова и Метохиjе, као и 
сиромашна, болесна и деца са посебним потре-
бама, односно инвалидитетом. Планира се при-
купљање средстава за помоћ наjугрожениjима у 
енклавама на Косову и Метохиjи и избегличким 
центрима, обнова школа, болница, као и сви дру-
ги видови потребне помоћи. Такође, jедан од 
циљева jесте да, као млади људи, студенти и шире 
пропагираjу свест о заиста тешком положаjу на-
шег народа. Фонд ће настоjати да промовише кул-
туру, образовање, и да ступи у контакт са другим 
организациjама хуманитарног карактера, како би 
се на што бољи и ефикасниjи начин постигли по-
менути циљеви.
 Они знаjу да свет може да изгледа дру-
гачиjе, зато иду даље, улажу своj труд, енергиjу и 
знање, а за узврат добиjаjу осмех.
 Има ли лепшег поклона од тога?
 
                ШИРИТЕ ОСМЕХЕ!
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 Институциjа студента проректора на Уни-
верзитету у Београду постоjи дуги низ година. Соња 
Нектариjевић, актуелни студент проректор, петнаес-
ти jе по реду откад постоjи ова универзитетска функ-
циjа, први коjи долази са Фармацеутског факултета, 
и трећа женска особа на овоj функциjи.

 По Статуту Универзитета у Београду, сту-
дент проректор предлаже мере за унапређење 
студентског стандарда и прати стање у тоj облас-
ти, координира рад студената продекана, коор-
динира рад студентских организациjа на Универ-
зитету и обавља и друге послове коjи се односе 
на студентска питања. У Пословнику о раду Сту-
дентског парламента Универзитета додатно стоjи 
и да студент проректор представља Студентски 
парламент у Ректорском колегиjуму и учествуjе 
у раду Председништва Студентског парламента. 
У критериjумима коjе прописуjе Студентски пар-
ламент, а коjи се односе на избор студента про-
ректора, стоjи да студент мора да испуни следеће 
услове да би се кандидовао за ову функциjу: да 
прикупи 1000 потписа студената Универзитета у 
Београду коjим они подржаваjу његову кандида-
туру, да у току студиjа ниjе обновио годину студи-
рања, да jе у току досадашњег студирања оства
рио просечну оцену наjмање 8,5, као и да ниjе пре-
кршио Правилник о дисциплинскоj одговорности 
студената.
 Кандидовала сам се за студента прорек-
тора у жељи да се направе суштинске измене у 
приступу студентском представничком систему 
на овом нивоу, и то пре свега међу студентима. Да 
се на студентске представнике престане гледати 

као на корумпиране заступнике управе међу сту-
дентима, а на читав систем студентског представ-
ништва као на полигон за будућа политичка ан-
гажовања поjединаца. Толико ствари чека на нас; 
партнерски однос у процесу високог образовања 
jе нешто што се гради. Партнерство се заснива 
пре свега на поверењу и здравом односу између 
управе и студената коjи су активни у овом погле-
ду, затим на вештинама и знању тих студената; а 
тек на краjу се таj партнерски став заснива на за-
конскоj регулативи.
 Реформе образовног система у складу са 
Болоњском декларациjом одавно су почеле, а све-
општи утисак међу студентима jе био да jе правац 
тих реформи недефинисан, неjасан чак и онима 
коjи су се одважили да систем високог образо-
вања у Србиjи поведу овим путем, путем панев-
ропске хармонизациjе високообразовних сис-
тема. Из имплементациjе реформског процеса 
проистекли су броjни проблеми коjе jе немогуће 
сумирати у овако кратком тексту, али се, такође, 
отворило доста простора, како законски тако и 
практично, у ком студенти могу да даjу велики 
допринос.

Коjа су наjважниjа поља деловања студента 
проректора?

 Током кандидатуре, као и сада у раду, тру-
дим се да се држим приоритета, што jе понекад 
тешко, jер се константно боримо са актуелним, 
хитниjим проблемима, коjи често представљаjу 
борбу против ветрењача, а резултат су евидент-
ног недостатка стратегиjе управа Универзитета 
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и факултетā, када су поjедине области у питању. 
Примера ради, проблем наплате пренетих бодо-
ва буџетским студентима, коjи jош увек пер-
зистира на jош два факултета – ТМФу и 
Факултету спорта и физичког васпитања 
– проблем jе у чиjем смо решавању, 
изгледа, након вишемесечног рада 
завршили у слепоj улици. Након ок-
тобарских студентских протеста, и 
закључка Владе Републике Србиjе 
да сви студенти са 42 и више бодова 
треба да буду уписани као буџетски 
студенти, осам од укупно тридесет 
и jедног факултета jе студентима те 
пренете бодове (разлику између 42 и 
60) наплатило. Реаговали смо тако што 
смо се обратили Министарству, коjе jе упу-
тило Просветну инспекциjу, након чега jе шест 
од осам факултета обуставило наплату; међутим, 
знатно мањи броj се одважио да студентима вра-
ти новац. Контактирали смо два факултета коjа 
су наставила са наплатом, и након разговора коjи 
сам обавила са деканима тих факултета увидела 
сам да су систем окренули наопачке, тачниjе, да 
парциjално поштуjу Закон о високом образовању. 
На ТМФу ме jе сачекао одговор да њихов факул-
тет, jедини од тридесет и jедног у склопу Универ-
зитета, уопште и ниjе примио допис од Минис-
тарства у ком се говори о томе да су сви факул-
тети, коjи су наплатили трошкове или део трош-
кова уписа буџетским студентима, дужни да таj 
новац врате. Суштина jе у томе што факултети не 
веруjу држави када су финансиjе у питању, али да 
нипошто не смеjу да прибегаваjу томе да то непо-
верење и нерешене односе наплаћуjу студентима! 
Опет смо ургирали код Просветне инспек циjе по 
питању наплате на jош два факултета, Инспек-
циjа jе поново излазила на терен, али до сада таj 
проблем jош увек ниjе решен, а студенти су новац 
већ у целости исплатили.
 Сличних, текућих проблема има jош мно-
го. Навешћу jош jедан: тенденциjа студената да 
преписуjу, од усваjања Правилника о дисциплин-
ског одговорности студената, знатно се повећала. 
Наиме, Правилник преписивање дефинише као 
тежу дисциплинску повреду; међутим, наjчешће 
се као санкциjа примењуjе наjлакша од тежих 
мера, а то jе строги укор. Строги укор jе вид опо-
мене коjа студенту не значи превише, тачниjе, не 
представља превентивну меру да до преписи-
вања не дође, па се студенти све више одважуjу 
на преписивање, знаjући шта их чека. Увидевши 
ту тенденциjу, поjедине дисциплинске комисиjе 
на факултетима су сада почеле да за оваj пре-
кршаj више не прописуjу строги укор, већ прву 

следећу дисциплинску меру – удаљење са Уни-
верзитета у траjању од 15 недеља. Сматраjући 

ово драконском мером (jер студент 
нужно губи годину), предлагала 

сам Студентском парламенту 
Универзитета и Већу сту-

дената продекана, да се у 
Правилник о дисциплин-
скоj одговорности уведе 
додатна мера – забрана 
полагања jедног испита 
у три наредна испитна 
рока, jер студент неће 

изгубити годину због 
овога, и моћи ће да не-

ометано испуњава све друге 
обавезе на факултету коjе нису 

везане за таj испит. Међутим, како 
то обично и бива, на Универзитету нисмо могли 
да се сложимо око тога – од ставова поjединих 
студената продекана да jе преписивање у реду, до 
тога да не треба мењати само ту меру него читав 
Правилник, jасно се види да поjединци коjи креи-
раjу студентску политику на Универзитету не са-
гледаваjу целину проблема и да нису свесни своjе 
одговорности према студентима. Оно што ће се 
десити jесте да ће неки наредни случаjеви препи-
сивања бити веома озбиљно кажњени губљењем 
године, а да одговорност за то, сем њих самих, 
неће, изгледа, сносити нико. Изузетно jе битно 
да студентска jавност постане свесна своjе одго-
ворности при сваком избору представника коjи 
заступаjу њихове интересе, jер се њихове актив-
ности и размишљања одражаваjу на велики броj 
студената.
 Крупне ствари коjима се оваj сазив Парла-
мента и jа бавимо су: прилагођавање оптерећења 
студената у студиjским програмима током jедне 
школске године, измене Закона о високом обра-
зовању и Закона о студентском и ученичком стан-
дарду, високе школарине, имплементациjа нове 
анкете о евалуациjи педагошког рада наставника 
и транспарентност тих резултата, израда саjта 
Студентског парламента Универзитета, форми-
рање Националне студентске конференциjе, коjа 
ће заступати интересе студената на националном 
нивоу, израда поjединих проjеката коjи треба да 
нам омогуће међународну сарадњу и многе при-
мере добре праксе у студентском организовању, 
затим сарадња са установом „Студентски центар“ 
по питању подизања капацитета и квалитета њи-
хових услуга, израда Националног квалификаци-
оног оквира, сарадња са „Темпус“ канцелариjом и 
промоциjа концепта мобилности међу студенти-
ма, проблеми исељавања студената из Студент-
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ског града због „Универзиjаде 2009“, имплемен-
тациjа бонус кредита за ваннаставна ангажовања 
студената од општег интереса, организациjа поjе-
диних семинара за студенте представнике, и jош 
много тога. Оно што у наредном периоду посеб-
но планирам да потенцирам jесте здравствено 
стоматолошко осигурање за студенте. Тренутно, 
студенти све стоматолошке услуге – и на Сту-
дентскоj поликлиници и на Стоматолошком фа-
култету – плаћаjу исто као код приватника, зато 
што jе од 2006. године укинуто стоматолошко 
осигурање за студенте. Када се узму у обзир про-
блеми коjи се код студената наjчешће jављаjу, као 
што jе, на пример, вађење умњака, како држава 
очекуjе да студент издвоjи 50 евра за ту услугу?
 Институциjа Студентског парламента 
Универзитета jе релативно млада. Ниjе имала за-
леђе на коjе треба да се ослони, нити jе наследила 
неке везе са организациjама и институциjама коjе 
би пружале примере добре праксе и на неки начин 
имале драгоцену саветодавну улогу у раду. Ово jе 
други сазив Парламента, и на нама jе да успоста-
вимо односе са колегама у Европи, коjи су, бар у 
домену студентског организовања и студентске 
политике, далеко одмакли. Наспрам институциjе 
Парламента, или паралелно са њом, стоjи функ-
циjа студента проректора, коjа jе остала очувана, 
иако ниjе дефинисано нити разграничено коjим 
се пословима бави студент проректор (и сту-
денти продекани) сада, када постоjи Студентски 
парламент коjи заступа интересе студената. Ова 
инокосна функциjа тренутно има драгоцену из-
вршну моћ коjу црпи из своjе самосталности са 
jедне стране, и изузетно
битне логистичке по
дрш    ке и легитими-
тета коjе пружа 
Студентски пар-
ламент са дру-
ге стране.
 С т у -
дентски пар-
ламент jош 
увек не од-
ражава праву 
слику, тj. ниjе 
у целини заузео 
улогу коjа му jе 
намењена. Нису сви 
мандати верификовани –
због неких нерегуларних процедура или све при-
сутниjе незаинтересованости студената немаjу 
сви факултети своjе представнике у универзи-
тетском Парламенту. Са друге стране, постоjећи 
броj делегата нема на располагању велики спек-

тар урађених и решених проблема, као ни меха-
низме успешног решавања неких наредних ства-
ри. Често Парламент личи на дебатни клуб, коjи 
и поред реторичких способности и говорничких 
вештина слабо резултуjе добрим инициjативама 
и ефикасношћу у свом раду. Данак политизациjи 
коjа jе претила да тек успостављену институциjу 
Студентског парламента наруши у очима оних 
коjима Парламент треба да служи, jош увек се 
повремено плаћа.

Шта jе то што мене квалификуjе за све ово?

 Од самог почетка студиjа на Фармацеут
ском факултету Универзитета у Београду актив-
но учествуjем у студентском организовању, наjп-
ре на локалном нивоу, бавећи се питањима од 
значаjа за студенте фармациjе, а потом и на Уни-
верзитету, од првог сазива Парламента.
 У оквиру радне групе за израду новог Сту-
диjског програма, у складу са Болоњском декла-
рациjом, jош као студент прве године била сам 
укључена у токове промена и у ситуациjи да сагле-
дам креирање и усваjање другачиjег тока студиjа, 
по угледу на престижне европске студиjе фар-
мациjе, и да активно учествуjем у том процесу. 
Потом сам била изабрана за студента продекана 
факултета, и на тоj позициjи сам много научила о 
уну трашњоj логици система када jе организациjа 
и рад факултета у питању. Универзитетска перс-
пектива ми jе донела шири видик и констатациjу 
да и на осталим факултетима студенти имаjу 
сличне проблеме, само што их доживљаваjу на 
различите начине.
 Као студент завршне године Фармацеут-
ског факултета, са одговараjућим академским ус-
песима и достигнућима у претходном току шко-

ловања, сматрам да су одговорност и обавезе 
коjе носи функциjа студента проректора част и 
оптерећење коjе треба да понесем ове школ-
ске године, иако сам увелико свесна колико 
времена то одузима и колико утиче на моjе 
школовање.
 Свет су људи, и моjе деловање зависи од 

њих – од управа факултетā, Ректорског коле-
гиjума, министарстава, студената и jош многих 

других фактора, коjи треба да носе одговорност 
своjих улога у друштву и образовном систе-
му. „Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est 
durable sans les institutions“ (J. Monnet). Да бисте 
мењали систем морате бити у њему и спознати 
га. Надам се да ћу испунити своjу мисиjу и мак-
симално допринети остварењу циљева коjи су ме 
довели на позициjу студента проректора Универ-
зитета у Београду.                                     Бранислав Кеџић



Упокоjила се студенткиња Сара Траjковић

Сара Траjковић (1985–2009) наjстариjе 
jе дете свештеника Зорана и маjке Маре. 
Рођена jе у Врању, 12. jуна 1985. После 
завршене основне школе у Сурдулици и 
гимназиjе у Врању уписуjе Православни 
богословски факултет у Београду. На 
блажени пут, где jоj jе припремљено 
место покоjа, кренула jе 31. марта ове 
године. Сахрањена jе на градском 
гробљу у Врању.

 Ретки су људи и сусрети коjи одмах отворе нека нова 
врата на срцу. Сара jе била jедна од тих малоброjних. Њена 
љубав према Цркви и заjедници jе нешто што сам одмах 
заволео у њоj и разлог што сам се, као и остали, одмах везао за 
њу. Живот и сапутништво са њом био jе моj наjвећи факулетет. 
Од ње сам научио како човек и у тешким страдањима, попут 
праведног Jова, треба да прославља Господа. Многи од нас, 
када се сете наше драге Саре и њеног страдања, сете се речи 
Апостола:
 „Добар рат ратовах, трку доврших, веру одржах. 
Сада ме чека венац правде коjи ће ми у онаj дан дати Господ, 
праведни судиjа“ – тако се до последњег момента држала.
 А колико jе волела све нас и наш живот на факултету 
наjбоље сведоче њене речи из дневника коjи jе водила током 
болести:
 „Кад jедном дођеш на оваj факултет, пожелиш да ту и 
умреш, како никада не би отишао...“
 Благословен jе сваки трен проведен са њом. Радуjмо 
се, jер jе сада пронашла свог Женика за коjим jе овде трагала. 
Пронашла jе љубав коjа не боли и не тражи своjе.
 Вечан јој спомен!

Лазар Jовић



           Бранислав Брана Петровић
ПРИЛОГ ЗА ЕВРОПСКУ ИСТОРИЈУ

                      (Из дневника)

Ориjентисали смо се према звездама
водиле нас трубе и кључеви тамница

ослушкивали савете оних испод земље
нисмо се заустављали

Прво смо открили кожу jедне жене
фину неговану од младих змиjа изаткану

затим смо пронашли крила анђела
коjа jе неки воjник изгубио

Наишли смо на село напуштено
препознавали ствари из детињства

дочекао нас jе само jедан старац
коjи ниjе успео да утекне

Хтели смо се снабдети водом пиjаћом
али су бунари били загађени
до врха пуни људи угинулих

и њихових верних животиња

Па смо наишли на цркву разваљену
ту смо се помокрили

па смо продужили све до прве школе
коју смо запалили да се огреjемо

Пробудио нас jе школски послужитељ
криком неописивим

изгазили смо га чизмама
и бацили у пепео

Наишао jе учитељ са ђацима
запрепашћење их jе одало

учитеља смо као и послужитеља
ђаке смо силовали

Угледали смо зелену ливаду
ту смо застали да предахнемо
клали смо се мало међу собом
ћаскали пребирали по сећању

Онда смо кренули даље
за звездом коjа нас jе водила

имали смо задатак да нас по злу запамте
народи које посетимо

Наишли смо на човека без обе руке
и без обе ноге на раскршћу

захтевали смо да прописно салутира
кад ниjе могао стрељали смо га

Пролазили смо кроз велике градове
чинили се невешти
остављали конзерве са епидемиjама
и одлазили даље

Наишли смо на жену удовицу
са троjе деце у наручjу
децу смо поново у маjку вратили
а маjку бацили нашим псима

Па смо кренули даље
испред лелека који нас jе пратио
тако смо стигли до jедног извора
где смо се умили

Наишао jе власник извора
и назвао нас поганим псима
видело се да jе наш човек
повели смо га с нама

Да га проверимо
нашли смо дете са jагњетом у наручjу
зубима их jе обоје заклао
стекао jе наше пуно поверење

Имали смо jедног осетљивог младића
без престанка jе плакао
постепено смо га челичили
стварали од њега човека

Све jе задатке извршавао
као наjбољи међу нама
али кад jе свештенику jезик чупао
урликао jе он а не свештеник

Давали смо му лакше задатке
да стреља ђаке у школским двориштима
ни то га није испуњавало радошћу
одузели смо му чинове и испљували га

Наиђосмо на гробље забачено
у гробове убацисмо бомбе са сузавцем
мртваци су из гробова искакали
ми смо их поново убиjали

За нама неразуман лелек недостоjних
испред нас циљеви узвишени
изнад Звер која нас води
путевима Господњим

Наиђосмо на жену бремениту
која дрско личаше на Богородицу
дете ишчупасмо да га гаjимо и васпитавамо
а њу недостојну штакорима



Наиђосмо на људско око
Ослобођено од очне дупље човекове

Умисмо се његовим погледима
И кретосмо даље

Наиђосмо на људску руку
ослобођену од недостојног

та рука нас је ко сестра миловала
и махала нам при поласку

Наиђосмо на мозак човеков
извађен из лобање

спознасмо чисту мисао
и упамтисмо jе

Наиђосмо на jедно срце
нисмо знали чије jе

бацакало се око наших ногу
хтело jе у наше груди

Бацисмо бомбу на то срце
исекосмо га ножевима

али оно не одустаде
скакало jе за нама

Ухватисмо га и везасмо
полисмо сумпором и запалисмо

али оно jе бивало све снажниjе
жилаво неко срце

Понудисмо груди штакора
па затим груди пса
али оно ниjе хтело
хтело jе само у наше груди

Дадосмо му груди младића
кога смо рашчинили и испљували
са таквим срцем 
могао jе са нама

Наиђосмо на доjку доjиље
коју су одсекле наше претходнице
клекосмо и написмо се млека понуђеног
и настависмо окрепљени

И jош смо дуго путовали
иза нас лелек и штакори
испред нас чиста мисао
и порука народима

Непредвиђено зађосмо у нека брда
у брдима наиђосмо на бистру воду
угледасмо у бистроj води наша лица
и изненада бризнусмо у плач.
 

Милић од Мачве, Запаљено небо
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