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Словонапочетку

Књигакојајепредвамазбиркајетекстовакоји
сунасталиупротекледвегодине,аобјављиванису
наједномблогу.Текстовинисухронолошкиређа
ни,већсампокушаладаихобјединимтематски.
Узпојединетекстовесамуфуснотамастављала
онекоментаре,запажањаиосвртечиталацакоји
сусвојимизлагањемпосебнопродубљивалиод
ређенетеме,затовасмолимдатокомчитањана
њихобратитепажњу.

Доксамразмишљалакаконајједноставниједа
проговоримосмислуициљуписањаиобјављива
њаоваквихтекстовадошласамнаидејудавам
топредочимкрозкоментарједноглуцидногчи
таоцакојијетоемотивноиневероватноискрено
поентирао:

Ух, шта бих све же лео да ка жем; и све у исти мах, 
али тре ба ште де ти ре чи и про стор. Чим сам ово 
на пи сао, знао сам да сам се угри зао за је зик, јер то 
„не умем да ура дим“.

За по че так, слу чај но на ба сах на блог, и ка ко ви
дех на сло ве (...), већ сам ство рио пред ста ву о то
ме шта тре ба да оче ку јем. „Или је реч о тек сту 
пси хо ло га/пси хо те ра пе у та ко ји би тре ба ло да ми 
по мог не да спо знам се бе во де ћи ме за ру ку (ви ше 
– ву ку ћи ме за ру кав) по за мр ше ним ход ни ци ма 
пој мов не апа ра ту ре ко ју су они (ко ји ду шу у на зи ву 
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сво је на у ке има ју, а не при зна ју кон цепт ду ше, бар 
не хри шћан ски) са ми из гра ди ли, а све пот кре пље но 
при ме ри ма из кли нич ке прак се, и за пра во ме са мо 
уву кли у но ви ла ви ринт, ко ји са мо јим „ла ви рин
том“ не ма ни нај ма њу на ме ру да се до так не и ко ји 
ће ме на ве сти да са мом се би по ста нем уи сти ну још 
ве ћи стра нац“; или, пак, „о не ком new age, фенг
шуи, li fe co ac hing, бу ди стич кохин ду и стич кошин
то и стич ком и „штатијазнам“ син кре тич ном, 
по вр шноеклек тич ном, ус пут на па бир че ном „уче
њу“ о са мо по мо ћи, ко је се за пра во сво ди на ре про ду
ко ва ње не ко ли ци не упра во та квих на па мет на у че
них ре чи, фор му ла без ика квог ствар ног са др жа ја, 
про да ју ћи нам се за са др жај ко ји тре ба да ис пу ни 
на ше ду хов не по тре бе, при том, ко ра ци ма од се дам 
ми ља пре ска чу ћи ми ле ни ју ме ов да шње ду хов но сти 
и му др о сти и ди рект но нâс, ла га не, ис ко ре ње не ти
кве, те ле пор ту ју ћи на та ко ег зо тич ни и та ко да ле
ки Да ле ки ис ток“. Што да ље и што по вр шни је, то 
бо ље! (Да се раз у ме: не мам ни шта про тив Ис то ка. 
На пр о тив! Са мо: ку ћа се зи да на те ме љу, не на ва
зду ху. Је ди но јак те мељ тр пи и до дат не спра то ве). 
Ег зо ти ка не под ра зу ме ва, не про во ци ра, не зах те ва 
то ли ко убе дљи ву оба ве зу да се по ку ша раз у ме ти. 
Све се мо же сто пи ти у флу ид ну езо те ри ју.

Ох, ка ко сам се пре ва рио! Пра штај те!

Ни шта ми ни је зна чио ни де таљ жи во пи са у за
гла вљу, а спи сак књи га ко је су пре по ру че не за чи та
ње тек на кнад но ви дех. Ни је реч о то ме да сма трам 
да је то ов де нај бит ни је, али ми по ма же да схва тим 
у ка квом се ко ор ди нат ном си сте му кре ћем. Већ сâм 
увод ко ји сте у опи су на ве ли, био је до во љан да на
слу тим да ће ово би ти по све дру га чи је ис ку ство. 
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И та да тек ви дех „бал ван у оку мом“. Ка ко се он да 
мо гу љу ти ти на љу де ко ји ми при сту па ју са пред ра
су да ма, кад сам не гу јем пред ра су де пре ма ре чи ма 
дру гих љу ди? 

По треб но ми је ис це ље ње (као и сви ма на ма у чи ји 
се опис згод но укла па му дрост на ро да кон ден зо ва
на ве ко ви ма у згу сну те, је згро ви те ре че ни це по пут 
„ни је чи тав“, „не би ти чи тав“; то ко ло кви јал но 
зна че ње до бро раз у ме мо, али за бо ра вља мо да ис це
ље ње зна чи по но во би ти цео, чи тав). Ово је суб вер зи
ван (мо рам тај из раз да упо тре бим у не до стат ку 
срп ског ко ји би пре нео пу но зна че ње) при ступ, на 
хри шћан ски на чин – ни је до шао да до не се мир, већ 
мач, да ни ка мен на ка ме ну не оста не. А те ка ме не 
бло ко ве са ми угра ђу је мо у ку ле на шег би ћа, па и ако 
ис пад ну кри ве, не ма ве зе, не ће па сти – ве зи во је ја ко. 
И већ са мо то што ми је увод ним па су сом раз ве јао 
пред ра су де, да ни че га у на став ку не ма, до вољ но је 
да ка жем: хва ла.

На дам се да се сла же те са мном да ни јед на књи га, 
па та ман да је и оби ма ви ше том не ен ци кло пе ди је и 
да му дро шћу за хва та чи та ву до са да шњу исто ри ју 
чо ве чан ства и ње го во све сно и не све сно ис ку ство, не 
мо же са ма со бом би ти пот пу но ре ше ње. Ка да би 
та ква књи га по сто ја ла, пре ста ла би по тре ба за 
да љим пи са њем. (...) Сва ка књи га, сва ки но ви раз го
вор, сва ко но во ис ку ство је сте по је дан сноп све тло
сти (па би то мо гао би ти и сва ки но ви дан), ко ји 
нас по не кад и збу ни, јер, сла жем се, не сви ди нам се 
баш увек оно што из ви ри из мра ка. (...) На да мо се 
да ће мо има ти до вољ но во ље и па ме ти да ис ко ри
сти мо те зра ке и то ли ко про ре ше та мо мрак да 
на кра ју оста ну са мо, мо жда, острв ца си вог. Пу на 
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све тлост је тек мо гућ ност, али са мо по сле, тек 
кад пре ста не мо би ти ов де.

И на том све тлу: још ви ше хва ла.

А пи са но је уче но и са ме ром. Без пот це њи ва ња, 
али и без по вла ђи ва ња. Ла ко за чи та ње и раз у ме ва
ње, али иза зи ва раз ми шља ње, иза зи ва асо ци ја ци је 
са лич ним ис ку ством. И без су во пар ног те о ре ти
са ња, скри ва ња иза уче них и зна чај них, али ком
пли ко ва них те о ри ја, ма гло ви тих, ап стракт них и 
бом ба стич них из ра за. И пре све га, пи са но је та ко 
да чу је мо и осе ћа мо раз у ме ва ње, раз у ме ва ње за оп
ште људ ско ис ку ство и људ ско ста ње. У су штин ски 
бит ном, у оном што нас чи ни љу ди ма, та ко смо 
слич ни и бли ски по ре чи ма „ако нас убо де те, зар не 
кр ва ри мо?“. На пру же ној ру ци раз у ме ва ња, при хва
та ња и љу ба ви, са искре ном же љом да нас из ву че из 
гли ба: из над све га и пре све га хва ла.

Из ви ња вам се на оп шир но сти. Мир нам сви ма!

Мојодговор:
Пр во ка да сам ви де ла ко ли ки сте ко мен тар оста

ви ли по ми сли ла сам да ли ћу се сна ћи, а на кра ју 
ка да сам га про чи та ла, осим што сте ме га ну ли, 
од јек ну ло је у ме ни: „Па до бро, чо ве че, где си био до 
са да?“ Зна те за што? За то што сте сво јим из ла
га њем на нај бо љи мо гу ћи на чин уоб ли чи ли све оно 
што ме је мо ти ви са ло да се упу стим у осми шља ва
ње тек сто ва ко је мо же те да чи та те на овом бло гу. 
Искре на ми је же ља би ла да ака дем ску ма те ри ју и 
тер ми но ло шки кор пус при ла го дим сва ком по тре би
том чо ве ку, да ви ди и раз у ме ко ли ко пси хо ло шка 
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на у ка и пси хо те ра пиј ска прак са мо гу да бу ду од 
по мо ћи у сва ко днев ном жи во ту.

Као што сам на по чет ку при руч ни ка и на по ме ну
ла, а то не пре ста но ис ти чем – ни ка да не бих апри
о ри вр ши ла син те зу хри шћан ства са пси хо те ра пи
јом, али твр дим да је пра во слав но хри шћан ство 
у осно ви (пси хо)те ра пе ут ски усме ре но. Тај, иа ко 
ба зи чан, али мо жда нај ва жни ји аспект ве ре на ших 
пре да ка да нас је на жа лост пот пу но за не ма рен…

Не ки љу ди су ме пи та ли за што се у тек сто ви ма 
пре ви ше са о бра жа вам сла бо сти ма са вре ме ног чо ве
ка. Да нас има без број сту ди ја о ка рак те ро ло ги ји 
кон зу ме ри стич ког про фи ла чо ве ка ко ји у ово на ше 
вре ме, на жа лост, пре о вла да ва. Прет по ста вља те 
да су за кључ ци тих сту ди ја при лич но пе си ми стич
ни. За то је иза зов из на ла зи ти на чи не и та квом 
чо ве ку по ну ди ти ста ре му дро сти у но вом ру ху.

А тек „про блем“ чи та ња! То је по себ на и из у зет
но ва жна те ма! Да нас смо из ло же ни број ним на
дра жа ји ма, во ли мо да жи ви мо бр зо, на ша па жња је 
су же на, на ру ше на и ве о ма те шко рас по ре ђу је мо и 
оде љу је мо ва жно од не ва жно га. Чи та ње је ри ту а лан 
чин, ар хе тип ски де тер ми ни сан, али са мо ка да је 
на па пи ру! Чи та ње на екра ну је ме ха ни ци стич ког 
ка рак те ра, да кле и ефек ти су све де ни, да не ка жем 
за не ма ри ви. 

Ето са ко јим и ка квим „не ма ни ма” се бо рим ка да 
при сту пам пи са њу тек ста за блог. Искре но реч но, 
ми сли ла сам да је то не мо гу ћа ми си ја. И са ма сам 
из не на ђе на ка ко је то пре га ла штво ле по при хва ће
но. И по ред то га, на и ла зе ми мо мен ти ма ло ду шно
сти ка да ни сам си гур на ка ко и да ли да на ста вим 
са пи са њем; ка да ми је све то бе сми сле но; ка да се 
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осе ћам као да сто јим пред зи дом. И баш у тој и 
та квој аго ни ји или ства ра лач кој кри зи сти же Ваш 
ко мен тар!

Хва ла Вам на тру ду и вре ме ну да на пи ше те све 
то што сте на пи са ли!

Хва ла Вам на не се бич ној по др шци, по ра жа ва ју ћој 
искре но сти и „за ра зном“ на дах ну ћу!

Хва ла Вам што је Ва шим прег ну ћем овај блог 
опет вас кр сао, и што сте ми да ли иде ју за но ви 
текст! Ср дач но Вас по здра вљам!

***

НеизмерносамблагодарнавладикиФотијуи
својимуХристусестрамабезчијесвесрднеподр
шкеиогромнељубавинебибилониједногслов
ца,акамолиовезбиркетекстова.Дубокосам
захвалнаисвимаонимакојисуредовночитали
објављиванетекстовеидодатномеподстицалида
истрајемуономештосамсаискреномпосвећено
шћурадила.

ауторка
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Увод

Какосеохрабритикадапосрћемо?Какода
останемодеосвепрожимајућеБожијехармоније
усвимнашимлутањимаистранпутицама?Како
сепроналазевера,надаиљубав?Заштомебли
жњиневоле?Какоподнетидушевнубол?Дали
јесмртнашнајвећинепријатељ?Саовимислич
нимпитањимаинедоумицаманепрестаносесви
сударамо.Поштосевећприличнодугобавимис
траживањембогатесветоотачкеисавременебо
гословскелитературе,каоиграномпсихологије
којасенебавипа то ло шкимучовеку,већсекон
центришенаочувањеиподстицањеоногздравог
уличности;ипокушавадаусмеричовекакакода
душевнесилеочуваухармонији;свакојтемикоју
утомкорпусуобрађујемсавеликимпоштовањем
посвећујемсвим„немирним”срцимаод7до107
годинакојатражесвојпут.

Вера(ни)јерелигија
БудућидајекакокажеСелимовићсвет пун 

зам ки ка да си без ослон ца, посебаннапорулажем
дапокажемкакоусвојојконачнојанализи,хри
шћанскаверанијерелигијскавера.Дорелигије
седолазичовековимкретањемкаБогу,односно,
онајеопштифеноменкојиизрањаиздруштвеног
животаљуди.Супротнотоме,хришћанствосепо
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јављујекретањемБогакачовеку.Урелигијисечо
векжртвујезаБога.УхришћанствусеБогжртвује
зачовека.Иакосеуизвеснојмерихришћанство
доживљавакаорелигија,тотребаразуметикао
секундарнукарактеристику,анепримарнупроја
ву.Хришћанствојеусуштиниодговорчовекана
позивБога.„Затобитиправославаннезначисамо
иматидобрувољу,добруодлуку,моралнопоступа
тиилигајитиоданостправославномпредању,него
истотако,топодразумеваочишћење,просветле
њеиобожење.Овистепеновиисцелењасусврха
светотајинскогживотаЦркве.“Великажељамије
дасеовемудреречиоцаЈованаРоманидисако
јесматрамцрвеномнитиштопрожимасвемоје
текстоведотакнусрцамногих,јербезисправног
разумевањадубљихпитањавереиверскихосећа
ња,чинимисетешкодаможемоизбећиболнаи
исцрпљујућасаплитањаосопственеслабостии
неминовнеизазовемодреногдоба.

Подстицај
Вероватнојевећинавасвећнегдечулакакокре

ативностнијетодасмислишнештоновоигени
јалновећдасеокушашунечемуштоникаданиси
радио.Никаданисиумесиоииспекаохлеб?Хајде,
потрудисеједномдаизненадишисебеидруге.
Пробудиусебиствараоца,обуздајконзументаи
открићетисеједанновиврлисвет.

Недавносампрочиталакакобитилудније,као
штољудимисле,даимашнагонкојитеприси
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