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СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ ПАЛАМА
Интерпретација из житија Светога – виђење Светог Григорија у току служења Свете Литургије: изли-
вање млијека из путира као символ нетварне свјетлости која ће Светитеља просветити и којом ће он 
просвећивати многе.

акрилик на платну, 40х40cm
аутор: Весна Тодоровић,
мастер ликовни умјетник
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САЈАМ КЊИГА

ИЗДАВАЧКА КУЋА ЕПАРХИЈЕ ЗВОРНИЧКО- 
ТУЗЛАНСКЕ „СИНАЈ“ НА 65. МЕЂУНАРОДНОМ 

БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА

Б лагословом Његовог Пре-
освештенства Епископа звор-

ничко-тузланског г. Фотија, 
Издавачка кућа Епархије звор-
ничко-тузланске „Синај“ се ове 
године појавила на 65. међу-
народном београдском сајму 
књига. Ово је уједно и први пут 
како се наша издавачка кућа 
појављује на сајму књига. Изда-
вачка кућа „Синај“ постоји већ 
пет година, али у свом издавач-
ком опусу располаже прилич-
ним бројем издања, од којих су 
најпознатија свакако три часо-
писа „Животворни Источник“, 
„Боготражитељ“ и „Православни 
основац“. „Животворни Источ-
ник“ је епархијски часопис и до 
сада је доживио 42 броја. Он је 
мисијског карактера и у њему се 
могу наћи текстови на разне теме 
- од богословских, литургијских, 
историјских, хришћанске поро-
дице, до оних који се баве акту-
елним темама и дилемама. Часо-
пис „Боготражитељ“ је часопис 
за средњу школу у чијој изради 
учествују ученици средњих шко-
ла широм наше Епархије зајед-
но са њиховим вјероучитељима. 
До сада су објављена два броја 
овог часописа. „Православни 
основац“ је предвиђен за уче-
нике основних школа. До сада 
је доживио девет бројева. Поред 
часописа наша издавачка кућа је 
до сада објавила укупно педесет 
и четири књиге. Циљ свих ових 
издања је прије свега мисијског 
карактера, а то значи да желимо 
да у ова тешка и смутна времена 
понудимо нашим вјерницима 

литературу која им може помоћи 
да лакше преброде искушења 
која се пред њих постављају. 

Издавачка кућа Епархије 
зворничко-тузланске „Синај“ је 
своја издања понудила посјети-
оцима Сајма књига у Београду 
– на штанду Српске православне 
цркве, у хали 1. Укупан број из-
дања са којима се изашло пред 
посјетиоце је био двадесет три 
књиге. Ту смо имали три књиге 
чувеног јеромонаха, оца Сера-
фима Роуза: „Душа после смрти“, 
„Православље и религија будућ-
ности“ и „Нихилизам – коријен 
револуције новог доба“. Наро-
чито интересовање посјетилаца 
привукла је књига - „Нихили-
зам – коријен револуције новог 
доба“. Отац Серафим је још прије 
шездесет година препознао да 
је цјелокупни живот западног 
свијета заснован на нихилистич-
кој претпоставци да не постоји 
апсолутна истина тј. Бог, него да 
је све релативно и промјенљиво. 
Другим ријечима, човјек у овом 

животу нема ништа постојано и 
стабилно за шта би се могао ух-
ватити. Све је промјењиво, све 
подлијеже експериментисању, 
све је распадљиво и на крају 
умире. Пошто нема Бога, нема 
ни живота вјечног. Будући да је 
и наше данашње српско друштво 
снажно захваћено овим злокоб-
ним духом, ова књига оца Сера-
фима је од суштинске важности. 
У њој отац Серафим на лапида-
ран начин указује на постојање 
апсолутне истине тј. Бога и пози-
ва све да се тој истини што прије 
вратимо. Највјероватније је то и 
био одлучујући фактор који је 
највише и привукао пажњу то-
лико великог броја читалаца. 

Поред књига оца Серафима, 
огромно интересовање је вла-
дало и за књиге из хришћанске 
психологије наше игуманије Ма-
троне Брдар: „Дај ми своје срце“ 
и „Срце ми чисто саздај Боже“. 
По ријечима продаваца са сај-
ма, књиге су бивале продаване 
прије него што су успјели цијене 
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да залијепе на њих. Велико ин-
тересовање владало је и за дру-
га издања: „Православни бук-
вар (бојанка за дјецу)“, четири 
збирке пјесама Епископа Фотија 
(„Песма осмом дану“, „Вечност 
ми треба“, „Света Софија“ и „Ва-
скрсење“), „Мали молитвеник“, 
„Екуменизам“ од Георгија Фло-
ровског, „Чувени српски физича-
ри“ од Цвијетина Савића и др. 

Утисци посјетилаца Сајма са 
којима смо разговарали су заиста 
дивни. Они су напросто оду-
шевљени нашим издањима: њи-
ховом тематиком, изгледом, као и 
цијенама. Ово су све додатни мо-
тиви да Издавачка кућа Епархије 
зворничко-тузланске „Синај“ још 
више унаприједи свој рад на свим 
пољима, те да се идуће године 
појави са још актуелнијим, мо-
дернијим и репрезентативнијим 

издањима. Баш у овом тренутку 
радимо на одређеним лијепим 
пројектима који ће ускоро угледа-
ти свјетлост дана. 

Уредништво наше издавач-
ке куће већ увелико ради и на 
томе да наша издања ускоро буду 
доступна не само у црквеним 

продавницама наше Епархије, 
већ и у маркетима, трафикама 
и књижарама широм Републике 
Српске и Србије. У плану је и ин-
тернет презентација свих наших 
издања, гдје ће се читаоци моћи 
у кратким цртама упознати са 
њима, као и са локацијама на 
којима се она могу набавити. 

Надамо се да ће цјелокупни 
мисијски подухват наше Епар-
хије на челу са нашим Еписко-
пом Фотијем, а чији је Издавачка 
кућа „Синај“ јако битан сегмент, 
послужити нашим вјерницима 
као моћно средство за духовну 
надградњу и укрепљење.

Бојан Чечар, протођакон
Главни и одговорни уредник

Издавачке куће Епархије звор-
ничко-тузланске 
„Синај“ Бијељина

БОГОСЛОВЉЕ

Да ли је Исусова молитва за мирјане?

Г осподе Исусе Христе, Сине 
Божји, помилуј ме грешног“. 

На први поглед ово је једностав-
на молитва. Међутим, духовни 
оци налажу својој духовној деци 
да буду врло опрезна у њеном 
упражњавању. Под којим усло-
вима је мирјанима могуће кори-
стити Исусову молитву?

Необична снага

Традиција коришћења у мо-
литви речи које су упућене Го-
споду нашему и Спаситељу 
Исусу Христу родила се још у 
временима Еванђеља, када су се 
људи који су се сусретали са Хри-
стом обраћали Њему и молили 
Га за помоћ. Најближи Христови 
ученици – апостоли - видели су 

и знали дејство такве молитве. 
Тако су први хришћани почели 
да призивају Име Христово и у 
црквеној и у личној молитви, а 
то предање никад није јењавало.

Молитва коју ми данас зовемо 
Исусова молитва обликовала се 
у познате нам речи већ касније, 
када су посебно ревносни под-
вижници почели да напуштају 
свет и одлазе у пустињу. При-
зивање Имена Божјег била је за 
њих жива потреба. Искуство 
тих древних отаца записано је у 
књигама „Добротољубља“.

Постоје различита мишље ња 
о томе ко и на који начин може 
да врши Исусову молитву. Неки 
светитељи су сматрали да она 
има необичну моћ преображења 
људског ума и исцељивања душе. 

Наравно, уз услов да се према 
молитви односи разумно и од-
говорно. Они су саветовали вр-
шење молитве не само пустиња-
цима, него и свим хришћанима 
који живе у свету, па чак и онима 
који су тек почели свој духовни 
живот. Сматрало се да, ако се та 
покајничка молитва стално буде 
вршила са пажњом у срцу, биће 
на добробит човеку и очистиће 
од многих грехова чак и оне људе 
који нису духовно високи. Други 
су оци, напротив, сматрали да ту 
молитву не може да врши било 
ко. Особито ако се користи стал-
но. Као што пламен који се раз-
буктава треба све више горива, 
тако и молитва срца која стално 
јача тражи од човека све више 
напора, тражи да се он у потпу-
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ности преда и посвети молитве-
ном делању - умном делању. За 
то молитвено делање човек мора 
да се припреми кроз пост, суздр-
жавање од разоноде и строго по-
штовање Христових заповести. 
Без ове основе молитва може да 
учини духовну штету.

Из „Добротољубља“ знамо 
да је један од највиших степе-
ни умне молитве – созерцање. 
То је посебно стање за које су 
свети оци рекли да 
је то предворје Цар-
ства Божјег. Душа је 
у созерцању толико 
узвишена и очишће-
на од страсти да се уз 
молитву на тајанствен 
начин спаја са Хри-
стом и постаје способ-
на да Га види. За нас 
је, међутим, то делање 
превисоко. О таквом 
стању можемо само да 
читамо у књигама. Подвижници 
нашег времена кажу да савреме-
ни човек, који је изгубио пуноћу 
живота, више не може да досег-
не такве степене умне молитве. 
Стога неким људима - а посебно 
тако бива са неофитима (ново-
крштенима) – који страствено 
почињу да призивају у молитви 
Име Господа, прете опасности са 
којима они нису спремни да се 
суоче.

Храна за душу
  
Сваки верник има жељу за мо-

литвом. Свети Григорије Палама 
каже: колико је људских душа у 
свету, толико је и разина и начина 
молитве. Сваки уноси у молит-
ву своје искуство, своје осећаје. 
А сви имају различите осећаје. 
Неко од малена има молитвени 
дух који му је дан по благодати 
Божјој, па одмах зна да се моли. 
Други пак морају да прођу велик 
животни пут и тек по средини 

тог пута схвате да је потребно 
молити се. И почеће да раде мале 
корачиће, да уче основе.

Молитва је неопходна храна. 
Ако је човек жив, значи да му 
треба храна. Ми једемо неколико 
пута на дан. Исто тако радимо и 
духовно, јер душа такође треба 
храну. Но ту је потребно разуме-
вање. Треба нам жива потреба 
за живом водом, а не само фор-
мално делање, навика или об-

редност. Жива вода је реч Божја. 
Када човек ожедни, тада почиње 
правилно грађење молитве. Јер, 
ту већ сам Бог гради молитву. 
Речено је да без дејства благодати 
не можемо да се молимо, па чак 
нити да се обратимо Богу: „Ава, 
Оче“, без, како каже апостол 
Павле, Духа Светога. Дух Свети 
нам ставља у срце молитву и об-
раћа нас к Богу Оцу Небескоме и 
ка Христу.

Код људи који воле молитву 
мења се чак и вањштина, нео-
висно о томе јесу ли мирјани или 
монаси. Наравно да вањштина 
није убедљив знак, али се по чо-
вековом лицу свеједно види је ли 
он молитвеник.

Молитва је пут који води чове-
ка према Богу. И ако човек стане 
на пола пута, може да изгуби оно 
што је већ стекао. Молитва вас-
питава високу, врло истанчану 
племенитост. Душа постаје раз-
умна, одступа од грубих страсти, 
прозрева и укрепљује се у вери. 

Дух Свети делује и у молитви и у 
Светом Писму. Човек почиње да 
види дивну хармонију Божанске 
Речи, Светог Писма. Зато што 
молитва припрема срце човека 
као сасуд који затим у себе ули-
ва све дарове благодати Светога 
Духа. Без молитве се то не може 
постићи. Добар плод молитве је 
смирење срца, када срце постаје 
чисто. А са чистим срцем човек 
може да види Бога. Човек по-

чиње да види у себи 
дејство страсти и деј-
ство благодати Божје 
и почиње да схвата 
што иде од палих ду-
хова. И даље, ако се 
човек доиста труди, 
почиње да види саму 
бит свих ствари. Ако 
хришћанин пролази 
молитвени пут ревно 
али смирено, имаће 
духовне плодове.

Усредсређено и опрезно

Мислим да мирјани могу 
користити Исусову молитву. 
Али то треба да раде у складу 
са својим снагама, помало, и у 
континуитету. Светитељ Игња-
тије Брјанчанинов и последњи 
оптински старци поучавали су 
да савремени човек мора да при-
ступи Исусовој молитви усред-
сређено, опрезно и једноставно. 
Не треба одмах желети доћи до 
неких стања попут просветљења 
душе и ума. Молитва мора да се 
врши у простоти срца. За време 
мога пастирског служења већ је 
било неколико случајева када су 
људи према савету младог свеш-
теника почињали да врше непре-
стану молитву, што их је довело 
до лошег психичког стања, из 
којег сами више нису могли да 
изађу. Било је чак и случајева да 
су неки починили самоубиство, 
јер су преревносно кренули у 
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умно делање за које нису били 
припремљени.

За почетак је потребно стећи 
опште молитвено искуство и 
тек онда постепено прелазити 
на Исусову молитву. Али врло 
је неразумно имати висока оче-
кивања. Чак и опонашање све-
титеља у молитвеном делању 
може да буде опасно. Још је у 4. 
веку Свети Јован Лествичник 
упозоравао да је потребно чита-
ти оце и поучавати се њиховим 
високим духом, али да је врху-
нац безумља опонашати њихо-
ву молитву. Разлог је у томе што 
молитвеник не сме да буде са-
мовољан, већ подстакнут Духом 
Божјим. Зато ја увек упозора-
вам: ако се има жеља и ревност, 
онда прво треба да се научи оно 
што је потребно за молитву, а то 
је пажљивост, усредсређеност, 
уздржање и разумност.

Ми нисмо достојни оних речи 
које изговарамо у молитви. Ја 
нисам достојан ни да се обратим 
Богу. Боже, како могу да пред-
стојим пред Тобом? То пред-
стојање и јест молитва. На сва-
ком месту владавине Његове, 
благослови душо моја Господа. А 
место „Његове владавине“ је оно 
место где вршим молитву.

Како не пасти у прелест?

Треба се прво научити искре-
на, једноставна и чиста молитва. 
Јер многи који почињу да читају 
јутарње и вечерње молитвено 
правило брзо се од њега уморе. 
Кажу да им је већ досадило, да не 
осећају ништа. Моле допуштење 

да се моле својим речима. Па хај-
де, кажем, молите се својим ре-
чима. Али молитвена реч мора 
да буде истинита, мора да сла-
вослови. Један је од светитеља 
рекао да се у молитви човек мора 
спојити са речју исто као што се 
душа спаја са телом. Видите како 
је то дубока метафора. Ако нема 
тог јединства, молитва нам брзо 
досади. Почиње да се чини фор-
малном, хладном и слова не иду 
у душу, због тога што човек није 
изградио правилан приступ мо-
литви. Није доживео, није осетио 
молитву у себи. Чак и ако си не-
кад доживео неко молитвено ис-
куство, оно ће бити заборављено. 
И врло ће брзо прерасти у ауто-
матизам и вршићеш само обред-
ну страну: изговарање, читање, 
али не и мољење.

За молитву су потребни за-
интересованост, пажња, жеђ за 
молитвом и истинитост. Молит-
ва је жива потреба. Мени је по-
требно овог дана и овог тренутка 
да се изразим у молитви, да ста-
нем пред Богом и кажем: „Боже, 
ево стојим пред тобом, дан ми је 
прошао у сујети, изгубио сам не-
где унутарњу слободу, препустио 
сам се непотребним мислима и 
бригама, имао сам проблема…“ 
Морамо да се обраћамо Богу 
онакви какви јесмо. Сам живот 
нас учи молитви, Бог нас учи, 
Црква нас учи. Те лекције не 
смеју да прођу узалуд. Само тада 
почињемо да схватамо шта је то 
Исусова молитва. Тада ће „Го-
споде Исусе Христе, Сине Божји, 
помилуј мене грешног“ бити ва-

пај. То је све моје биће сабрано у 
живом Господу, то је струја моје 
унутарње енергије која покушава 
да изађе напоље. Управо тада мо-
жеш да вршиш Исусову молитву 
и дању и ноћу. Само тада Исусо-
ва молитва почиње да делује.

Искушења
  
Када човек заиста заволи мо-

литву, када му се дух распламса, 
тада - како учи светитељ Игња-
тије - Исусова молитва почиње 
да прелази из речи у срце. А мо-
литва срца, ако се врши пажљи-
во, почиње да обузима и умне 
сфере душе. Само тако умно-ср-
дачна молитва може да постане 
доступна за савремене хришћане 
који су се у потпуности посве-
тили Богу. Свештеници, монаси 
и благочестиви мирјани који су 
далеко од свакодневних брига и 
туге могу да узму тај божански 
дар те почну да врше умно-срча-
ну молитву на корист душе.

Мој је савет за почетак ова-
кав: треба се макнути од обичне 
сујете – од радија, телевизора - и 
усредсредити се на мирном ме-
сту где се може стећи молитве-
но расположење. Ако временом 
почнете да се озбиљно бавите 
Исусовом молитвом, морате тра-
жити људе који су прошли тај 
пут и имају искуства и са њима 
причати о свом стању. Почетни-
ку је потребан помоћник, зато 
што активност духа делује на 
душу, психичко стање и на жив-
чани систем. Она буди у души 
различите кретње које можда ра-
није тамо нису ни биле. Када чо-
век стално врши умну молитву, у 
њему почиње да се буди оно што 
је скривено, оно са чиме се обич-
но човек никад није сусрео. Има 
сличан закон у физичком свету: 
што је моћније и веће неко кре-
тање, то је више вањских факто-
ра увучено у то кретање. Исто је 

Мислим да мирјани могу користити Исусову молитву. Али то 
треба да раде у складу са својим снагама, помало, и у континуи-
тету. Светитељ Игњатије Брјанчанинов и последњи оптински 
старци поучавали су да савремени човек мора да приступи Ису-
совој молитви усредсређено, опрезно и једноставно. Не треба 
одмах желети доћи до неких стања попут просветљења душе и 
ума. Молитва мора да се врши у простоти срца.
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са Исусовом молитвом. Ако се 
врши са трудом и напрегну-
тошћу, може да пробуди пуно 
тога из осећајног и имагинар-
ног света, особито ако немамо 
покајног осећаја. Све негативно 
у нама, засад скривено, пока-
заће се и може штетно да делује 
на душевно стање човека.

Да ли човек иде по правилном 
путу у свом молитвеном дејству 
можемо видети према плодови-
ма. Плод неправилне молитве 
може да буде гордост ума. Човек 
почиње да се моли хвалисаво, 
покушава свима показати да се 
моли дуго и да уме да врши Ису-
сову молитву. Еванђеље каже: 
ако хоћеш дати Богу срдачну 
молитву, „уђи у клијет своју, и 
затворивши врата своја, помо-
ли се Оцу своме који је у тајно-
сти; и Отац твој који види тајно, 
узвратиће теби јавно“ (Мт 6,6). 
Ако човек не уђе у 
своју унутарњу одају 
са смирењем, са ду-
боком вером, по-
кајањем и пажњом, 
његово ће се дејство 
претворити у фари-
сејство или у гордо 
самопотврђивање. 
Често такви људи 
почну да пате од жив-
чаног поремећаја које 
је приметно други-
ма: нервозни и нагли 
покрети, превелико узбуђење, 
жеља за препирањем и докази-
вањем. То нам даје до знања да 
човек погрешно врши молитву.

Не сме се улазити у духов-
ни свет без разумевања. Сваки 
корак мора да буде проверен и 
духом Еванђеља и духом запо-
вести Господњих, предањем и 
учењима Цркве, мислима светих 
отаца. Човеков разум мора да 
буде чист и јасан како би разли-
ковао правилне и лажне путеве.

Самопокретно делање

Код молитве долази до сје-
дињавања свих наших способно-
сти. Понекад се човекова машта 
пробуди и тада му се чини да је 
то духовно лебдење. У стварно-
сти, то „лебдење“ није духовно 
већ имагинативно. Духовни оци, 
делатељи Исусове молитве, увек 
су упозоравали. 

Сматрам да је бројаница нео-
пходна и врло важна за вршење 
Исусове молитве. Када прсти 
држе бројаницу а уста говоре 
молитву наглас, то помаже да се 
усмере све снаге на молитву и у 
њој буде сабран. Срдачна пажња, 
изговарање наглас и пребирање 
бројанице заједно помажу да се 
све душевне снаге „увуку“ у мо-
литву. Чак и ако приметиш да 
молитвена мисао може да по-
бегне, осећаш како бројаница 

спречава то бекство мисли. Др-
жиш бројаницу чврсто и кроз 
тај осећај молитвеног реда, она 
помаже концентрацији мисли.

Ако се у читању молитве речи 
стапају у једно и престајеш да је 
разумеш, треба прекинути так-
ву молитву. Чим мисли почну да 
скачу наоколо, настане непажња 
или безвољност – лењост, сла-
бост и друго – треба одмах стати. 
Боље прочитати педесет молита-
ва и смирити се, него прочитати 

триста аутоматски, механички.
Понекад се Исусова молитва 

може читати на Литургији. Они 
који се дуго баве молитвом могу 
доћи до разине када се молитва 
наставља и док спаваш и будиш 
се. Човек не зна да ли се молит-
ва уопште завршила, да ли је 
икад стала, а она сама иде даље. 
И ето, када човек досегне ту ра-
зину, може да стоји на Литургији 
и пажљиво слуша речи литур-
гијских молитава, а у срцу ће 
саме од себе звучати речи: „Го-
споде Исусе Христе, Сине Божји, 
помилуј ме грешног“. То је само-
покретна (или самодвижна) мо-
литва. До ње се може доћи преко 
пажљивог, побожног призивања 
Имена Божјег, када молитва пре-
узима све разине подсвести.

Молитва је наша обавеза. Све-
ти оци кажу да је молитва лака 
ако ти је дата благодат – молиш се 
и као да летиш на крилима. Ако 

се благодат одуз-
ме, молитва постаје 
тешка. Чак се може 
појавити дух про-
тивљења молитви. 
Али, трпи! Кажи 
овако: „Господе, ни-
сам достојан молит-
веног обраћања. Ја 
сам разгневио Твоју 
благост“. Ако те дух 
противљења снаж-
но искушава, сми-

руј се и он ће отићи. Јер дубока 
молитва увек изазива искушења. 
Као када запалиш свећу, снажан 
ветар може да је угаси. Тако и 
молитвене пламенчиће гасе де-
мони. Али треба у себи тај пла-
менчић поново запалити. Нека 
буде мали, али мора да стално 
гори у души. Довољно је да све-
тиљка гори у дубини срца.

Георгије Брејев, протојереј 
Извор: manastir-lepavina.org
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Б ез сумње, појам хуманост, у 
људској заједници означа-

ва најузвишенији идеал бриге 
о човјеку и човјечанству. Из те 
бриге произилази читава пале-
та захтјева који су усмјерени ка 
очувању људске личности, људ-
ског достојанства и свих при-
вилегија које су везане за њих. 
Та брига и успостављање мо-
ралних принципа стари су ко-
лико и сам човјек јер је управо 
он (човјек) темељ друштвеног 
поретка. „Човјек је мјера свих 
ствари” - говорио је Протагора, 
постављајући тако критеријум 
хуманости, човјека у центар 
свега. Човјек као центар свије-
та мора да осигура своју егзи-
стенцију кроз задовољавање 
основних људских права; на 
првом мјесту право на живот, 
али и право на слободу и рав-
ноправан положај у друштву.  
 И заиста, у људском друштву, 
да би се обезбиједио опстанак 
људске врсте, неопходан је ху-
манистички поглед на свијет 
којим се гарантује брига о човје-
ку и његовим потребама. Ху-
маност какву данас знамо, нај-
чешће се веже за спремност да 
помогнемо једни другима, за са-
осјећајност у тешким људским 
патњама, подношење извјесне 
жртве како би се дошло до не-
каквог благостања. Хуманост се 
највише огледа у чињењу добра. 
Многи учени људи, кроз исто-
рију, као што су философи, на-
учници, умјетници и др., били су 
хумани у свом стваралаштву и 
њихова достигнућа и данас слу-
же за добробит човјечанства.1 
1 Најважнија достигнућа у историји 

човјечанства су свакако из области ме-
дицине. Рад на проналаску лијекова 

 Чак је и Ниче, као истакну-
ти атеистички философ, у своје 
вријеме говорио да је најбоље 
средство да се сваки дан започ-
не добро, при буђењу мислити 
како је пожељно да тог истог 
дана барем једног човјека обра-
дујемо. Савремени човјек који 
прихвата моралне принципе 
материјалистичке философије 
живота, хуманост посматра као 
своју обавезу. Свака људска дје-
латност се према томе дијели 

на хумано и нехумано. Тако по-
стоје хумани и нехумани услови 
за живот, рад, учење и др.

Савремено схватање хума-
ности се, ипак, највише исцр-
пљује кроз хуманитарни рад 
и хуманитаране акције којима 

против смртоносних болести, увелико 
је продужио животни вијек на земљи. 
Такође, велика заслуга припада и поје-
динцима који су свој живот посветили 
образовању и описмењавању људи.

доприноси квалитетнији и кон-
форнији начин живота оних 
људи који их организују и који у 
њима учествују. Из тог разлога 
настају и постоје организације 
и удружења које се искључиво 
баве само хуманитарним ра-
дом.2 На челу тих организација 
или фондација, неријетко стоје 
успјешни и богати људи. 

Шта је онда недостатак 
овакве хуманости у односу на 
хришћанску бригу о човјеку? 
Историја свједочи да су бројни 
злочини и нељудскости управо 
правдани хуманошћу. Сукоби 
и ратови међу народима вође-
ни су из хуманих разлога, бар 
су их тако карактерисали они 
који су водили те ратове.3 У не 
тако давној прошлости можемо 
се сјетити агресорске војне опе-
рације Нато пакта, коју је ова 
војна алијанса извела на Савез-
ну Републику Југославију 1999. 
године. Овај злочиначки подух-
ват свјетске владајуће елите, но-
сио је исто тако „хуман” назив 
Милосрдни анђео. Ова војна 
акција је правдана као хумани-
тарна интервенција, а њене по-
сљедице су видљиве и данас по 
питању здравља становништва 
које живи у градовима који су 
бомбардовани пројектилима 
са оси  ромашеним уранијумом. 
Бру талност материјалистичког 
хуманизма огледа се у савреме-
2 Међународни црвени крст, УНИЦЕФ, 

УНХЦР и сл.
3 „Крсташки ратови” који су вођени у 

средњем вијеку са циљем да се ослобо-
ди Света земља од исламске владавине, 
често су имали за посљедицу пљачкање 
и скрнављење православних светиња, 
што је још више продубљивало јаз из-
међу православног Истока и латинског 
Запада када је у питању превазилажење 
црквеног раскола из 1054. године.

САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ ХУМАНОСТИ 
И ХРИШЋАНСКО ЧОВЈЕКОЉУБЉЕ

Господ Исус Христос - Пастир добри

БОГОСЛОВЉЕ
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ној медицини, гдје је озакоњено 
„потпомогнуто самоубиство” 
од стране љекара тешко болес-
ним пацијентима (еутаназија).4 
 Међутим, и поред тога што 
се наизглед чини да схватање 
хуманости као бриге о човјеку, 
а која се исцрпљује у чињењу 
добрих дјела, своје коријене 
налази у јеванђелском учењу, 
ипак, постоји суштинска раз-
лика између материјалистич-
ке хуманости и хри ш ћанског 
човјекољубља. Док је код ове 
прве центар свега човјек и за-
довољење материјалистичких 
потреба, хриш ћанска брига о 
човјеку ставља у центар истин-
ског Човјекољупца – Господа 
Христа.

Велики руски вјерујући пи-
сац Достојевски у својим спи-
сима Дневник писца из 1873. и 
1876. године биљежи: „Право-
славље је истина и спас руског 
народа и истина и спас цијелог 
човјечанства. У руском право-
слављу сачувао се Христов лик у 
својој чистоти. Ја Православље 
видим не као мистичну вјеру 
већ као човјекољубље и радујем 
се томе. У руском хришћанству 
нема мистицизма. У њему је, 
само човјекољубље, само Хри-
стов лик. Ја Православље схва-
там као човјекољубље”.

То истинско човјекољубље 
показао је једино Господ Исус 
Христос, као Савршени Бог и 
Савршени Човјек. Његово Ова-
плоћење и долазак у свијет да 
4 Са извјесним варијацијама еутаназија 

је легална у Швајцарској, Холандији, 
Француској, Шпанији, Белгији, Луксем-
бургу, Канади, Колумбији, Аустралији, 
Америци, Новом Зеланду.

служи палом човјеку и да себе 
принесе као Јагње на жртву за 
живот свијета посвједочено 
је ријечима светог Јеванђеља 
„Јер Бог тако завоље свијет да 
је Сина својега Јединороднога 
дао, да сваки који вјерује у њега 
не погине, него да има живот 
вјечни” (Јн. 3, 16). Бог Отац је, 
дакле, дао Свога Сина, жртво-
вао га, да би свијет имао живот 
вјечни. Жртва коју Господ под-
носи за свијет је из чисте љуба-
ви, јер Бог завоље свијет. Запо-
вијест о љубави чини суштину 
хришћанског живота. Без ове 
јеванђелске љубави нема ис-
тинског човјекољубља. На овој 
љубави заснива се све, људски 
односи и истинско служење 
Богу. Тако Господ и заповиједа 
својим ученицима: „Љубите 
једни друге као што ја вас љу-
бим. Од ове љубави нико нема 
веће, да ко живот свој положи 
за пријатеље своје” (Јн 15, 12-13). 
 Међутим, права љубав 
увијек подразумијева и жртву, 
спремност за безусловно слу-
жење по цијену и оног најдра-
гоцјенијег што имамо, а то је 
живот. Господ као Човјекољу-
бац управо је то и показао. Себе 
је дао за живот свијета. Ништа 
није тражио заузврат, осим 
да будемо у љубави као што је 
Он са Оцем. Јер је Бог љубав, 
заједница љубави Трију Лично-
сти: Оца, Сина и Светога Духа. 
 О тој безусловној љубави 
према ближњем, Господ гово-
ри у једној од најљепших при-
ча у Јеванђељу, о милостивом 
Самарјанину.5 Он нам овдје на 
5 Прича о милостивом Самарјанину (Лк. 

недвосмислен начин поручује 
да нам је наш ближњи сваки 
човјек, те да се наша хуманост и 
човјекољубље огледа у безуслов-
ном служењу своме ближњем, 
не гледајући на његов пол, на-
родност и вјерско опредјељење. 
 Иза личности Самарјани-
на, који се сажалио на човјека 
кога су разбојници опљачкали 
и оставили у ранама, крије се 
сам Господ Исус Христос, као 
истински Човјекољубац. Он 
се, исто тако као у овој причи, 
брине о сваком човјеку који је 
гријехом израњаван. Он му, 
као оном патнику, прилази да 
завије ране и да их залије уљем 
и вином, па посадивши га на 
своје кљусе, доведе у гостиони-
цу, и постара се око њега. „И 
сутрадан полазећи извади два 
динара те даде гостионичару, 
и рече му: Побрини се за њега, 
а што више потрошиш ја ћу 
платити кад се вратим“ (Лк 10, 
34-35). Овдје се, заправо, види 
неизмјерна и непрестана бри-
га Бога о човјеку, која ничим 
није условљена, већ показује 
истинско Божије човјекољубље.  
 Разлика у схватању овозе-
маљског и јеванђелског хума-
нистичког погледа на свијет је у 
томе што нас Господ у Јеванђељу 
учи савршеној љубави коју тре-
ба да имамо према сваком човје-
ку. „Љубите непријатеље своје”, 
говори нам Господ, „благосиљај-
те оне који вас куну, чините 
добро онима који вас мрзе и мо-
лите се за оне који вас вријеђају 
и гоне“ (Мт. 5,44). „И ако чини-
те добро онима који вама чине 
добра, каква вам је хвала? Јер и 
грешници чине тако. И ако даје-
те у зајам онима од којих се на-
дате да ћете добити, каква вам 
је хвала. Него љубите неприја-
теље своје, и чините добро, и 
дајте у зајам не надајући се ни-

10, 25-37).

Хришћанско човјекољубље је дијаметрално различито од мате
ријалистичког схватања хуманости јер се заснива на љубави која не 
тражи ништа заузврат. Оно нема потребу за фарисејским хвалисањем 
и да чињењем добра и милостињом исто то наплати од Господа. 
„Сваки како одлучи у срцу, не са жалошћу или принудно: јер Бог љуби 
онога који драговољно даје”, вели апостол Павле.
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чему“ (Лк 6,33-35). Овакав па-
радокс, људској логици даје ве-
лике тешкоће када су у питању 
људски односи који се најчешће 
заснивају на узајамној користи. 
Савремени човјек навикнут да 
чини добро добрима, тешко да 
може изаћи из ових оквира, ако 
заиста не осјећа праву љубав. 

Хришћани чине добро, не 
зато што су на то приморани 
догмама и правилима, већ зато 
што је хуманост уткана у биће 
хришћанске душе, за разлику 
од материјалистичког хуманиз-
ма у коме се добро и милостиња 
чине на популистички начин. У 
данашње вријеме је то посебно 
присутно у свакодневној про-
моцији на друштвеним мрежа-
ма и путем медија. Хришћанско 
човјекољубље је засновано на 
јеванђелским ријечима Госпо-
да Христа који каже: „Пазите 
да милостињу своју не чините 
пред људима да вас они виде; 
иначе плате немате од Оца 
својега који је на небесима. Кад 
дакле дајеш милостињу, не тру-
би пред собом, као што то чине 
лицемјери по синагогама и по 
улицама да их људи хвале… А 

ти кад чиниш милостињу, да не 
зна љевица твоја шта чини дес-
ница твоја. Да би милостиња 
твоја била у тајности; и Отац 
твој који види тајно, узвратиће 
теби јавно“ (Мт 6, 1-4).

Овакав принцип хуманости 
превазилази егоистичне потре-
бе за чињењем добра. Хришћан-
ско човјекољубље није истицање 
личне светости и праведно-
сти, већ потреба да служимо 
у љубави једни другима као 
браћа и сестре и дјеца Божија. 
 О Цркви као заједници Бо-
жијих људи, чији је императив 
човјекољубље и добротољубље, 
свједочи и живот ране Цркве, 
апостолског времена. У Ан-
тиохији, гдје су сљедбеници 
Христови први пут и названи 
Хришћанима6, „ученици одлу-
чише да сваки од њих колико 
који могаше, пошаље на помоћ 
браћи која живљаху у Јудеји”. 
(Дјела апостолска 11, 29). О тој 
малобројној заједници и љуба-
ви која владаше међу вјернима 
свједочи и сљедећи извјештај: 
„А у народа који повјерова бје-
ше једно срце и једна душа; и 
6  Дап 11, 26.

ниједан не говораше за имање 
своје да је његово, него им све 
бјеше заједничко. Јер нико међу 
њима не бјеше у оскудици, по-
што сви који имађаху њиве 
или куће, продаваху и доношаху 
новце од проданога. И полагаху 
пред ноге апостолима; и дава-
ше се свакоме према потреби 
коју је имао” (Дап 4, 32,34-35). 
 Међутим, најјасније о хари-
тативној дјелатности као орган-
ском дијелу бића Цркве говори 
чињеница да је у то вријеме у 
Јерусалиму настала ђаконска 
служба са намјеном да буде на 
корист онима којима је неоп-
ходно старање и брига. О томе 
у Дјелима апостолским пише: 
„И у ове дане, када се множаху 
ученици, подигоше јелинисти 
вику на Јевреје што се њихо-
ве удовице заборављаху кад 
се дијељаше помоћ сваки дан. 
Онда Дванаесторица, сазвав-
ши мноштво ученика, рекоше: 
Не доликује нама да оставивши 
ријеч Божију служимо око тр-
пезе. Потражите, дакле, браћо, 
између вас седам освједочених 
људи, пуних Духа Светога и 
мудрости, које ћемо постави-

Господ Исус Христос као Милостиви Самарјанин
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ти на ову службу” (Дап 6, 1-3). 
 Можда опис Цркве из пр-
вих вијекова изгледа као слика 
живота једне социјалистичке 
комуне, заједнице створене за 
задовољавање социјалних по-
треба њених чланова. Ипак, 
оно што чини Цркву аутентич-
ном јесте њена потпуна брига о 
човјеку. Црква не постоји само 
да би задовољавала социјалне 
потребе својих вјерника, она се 
најприје стара о њиховом спа-
сењу. Црква је заједница Бога 
и човјека и њено крајње назна-
чење је Царство Небеско, оства-
рење истинског вјечног живо-
та. Хришћанско човјекољубље 
које се остварује кроз чињење 
добрих дјела, милостиње, јесте 
суштина врлинског живота као 
подвига љубави. Тај подвиг је 
добровољна жртва без икакве 
принуде. По ријечима Светог 
аве Јустина: „Добровољно и с 
радошћу давати од свога ономе 
који нема, то је пут ка имо-
винском еванђелском колекти-
визму”. Такође, старајући се о 
Коринтској цркви, Свети апо-
стол Павле, подстичући вјерне 
на човјекољубиви и солидар-
ни однос једних према други-
ма, каже: „Јер ако ко има добру 
вољу, мио је по ономе што има, 
а не по ономе што нема. Јер не 
да другима буде олакшање, а 
вама невоља, него подједнако. 
У садашње вријеме ваш суви-
шак да буде за њихов недоста-
так, да и њихов сувишак буде 
за ваш недостатак; да буде јед-
накост. Као што је написано: 
Ко је много скупио, није му пре-
текло; и ко је мало скупио, није 
му недостало“ (2 Кор. 8, 12-15). 
 „Старати се о сиротињи, 
света је брига еванђелских 
људи. Не треба сумњати: Си-
ромах кога видиш, најсигур-
нији је вођ у Царство Небеско”, 
опет нас подсјећа ава Јустин. 

 Свети Јован Златоуст на ову 
тему каже: „Не кажем ти по-
стани сиромах, већ – потроши 
вишак на сиромахе, како би ти 
изобиље твоје постало темељ 
спасења. Зар не видите на ули-
ци многе сиромахе? Зашто они 
остају болесни и наги? Један 
је врло млад, други опет врло 
стар, ослањају се један на дру-
гог и страдање је њихово вели-
ко. Подај дакле сиромаху, како 
би Господа имао за дужника, 
јер је Он захвалан дужник. Који 
враћа улог и камату приде. Ве-
лика камата је преступ када 
су у питању спољне ствари, но 
кад се односи на Бога, она је за 
похвалу. Зар не дајеш сирома-
ху? Обрати пажњу на Онога ко 
те моли преко тог сиромаха и 
постиди се достојанства свој-
ственог Ономе Ко прима: оно 
што сиромах добија – Бог узи-
ма на зајам. Размисли о томе 
како се Господ твој унизио 
како би те сачувао да не бу-
деш немилосрдан и нечовечан”. 
 Хришћанско човјекољубље 
је дијаметрално различито од 
материјалистичког схватања 
хуманости јер се заснива на 
љубави која не тражи ништа 
заузврат. Оно нема потребу за 
фарисејским хвалисањем и да 
чињењем добра и милостињом 
исто то наплати од Господа. 
„Сваки како одлучи у срцу, не 
са жалошћу или принудно: јер 
Бог љуби онога који драговољ-
но даје”, вели апостол Павле.7 
 На крају, хришћанско човје-
кољубље ће бити мјера суда по 
коме ће нам Господ судити када 
дође у слави. Не преиспити-
вајући детаљно наше слабости, 
Господ ће нам судити према 
љубави коју смо имали према 
Богу и ближњима. Јасно ће тада 
рећи праведнима зашто су нас-
лиједили Царство Небеско: „Јер 
7  2 Кор, 9, 7.

огладњех, и дадосте ми да једем; 
ожедњех, и напојисте ме; стра-
нац бијах, и примисте ме; наг 
бијах, и одјенусте ме; болестан 
бијах, посјетисте ме; у тамници 
бијах, и дођосте ми” (Мт. 25,35-
36). Када праведни упитају, а 
када смо те видјели гладног, 
жедног, страног, нагог, болес-
ног и у тамници, Господ ће им 
тада рећи: „Заиста вам кажем: 
кад учинисте једноме од ове моје 
најмање браће, мени учинисте” 
(Мт.25,40).

Брига о човјеку, како нас учи 
Свето Писмо, јесте управо не-
престани подвиг у љубави који 
се не исцрпљује само у вријеме 
празника, или у одређено доба 
године. Хришћанско човје-
кољубље није резервисано само 
у вријеме поста, како то поне-
кад вјерни мисле. „Чинити до-
бро да вам не досади”, опет вели 
апостол Павле, „јер ћемо у своје 
вријеме пожњети ако не малак-
шемо. Ко шкрто сије, шкрто ће 
и жњети, а ко са благословом 
сије, са благословом ће и жње-
ти”.8

Старање о човјеку, на прет-
поставкама материјалистичког 
схватања хуманости, нажалост, 
често остаје само у оквирима 
задовољавања тренутних по-
треба човјека. Таква хуманост 
неријетко за мотив има личну 
промоцију или неку другу ин-
тересну сферу. Може да фук-
ционише без имало емпатије и 
уопште личносних односа, што 
у коначници више личи на оба-
везу него на чин љубави. Зато 
Хришћани, у данашње вријеме, 
треба да се чувају од овог ”фа-
рисејског квасца” како и њихов 
труд не би био узалудан. 

        
 Жељко Теофиловић, 

протојереј-ставрофор

8  Гал. 6, 9; 2 Кор. 9, 6.
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И стински религиозан човјек, 
као слободно и словес-

но биће, своје коначно људ-
ско утемељење проналази тек 
као литургијско биће. Човјек 
као икона Божија створен је 
да би литургисао и приводио 
људе Богу. Приношењем себе 
и свијета Богу кроз Литургију 
човјек се уједињује са Богом и 
наставља да заједничари да би 
вјечно живио. Будимо људи и 
искористимо слободу која нам 
је дата да се нађемо у заједници 
са Тројичним Богом. Научни 
егзистенцијализам, марксизам, 
а нарочито разум боготражи-
теља, непрестано трагају за 
бићем које ће их повести кроз 
живот и дати им одговоре на 
питања зашто и како да живе. 
Човјек кроз молитву пронађе 
све потребне одговоре на ова и 
слична питања, ако себе учи-
ни литургијским бићем. Наш 
скоро па савременик, блаже-
нопочивши Патријарх Павле, 
личним примјером показао нам 
је како да живимо да би се спа-
сили у данашње вријеме. Поред 
поуке да будемо људи, својим 
животом нам је показао и ука-
зао на пут како да постанемо 
непролазни кроз литургијско 
битисање.

Човјек је у рају са ангели-
ма саслуживао Светој Троји-
ци. Његов живот у рају био је 
непрестана Света Литургија. 
Човјек је због своје егоцен-
тричности прогнан из рајске 
Литургије и нашавши се на 
земљи постао је нелитургијско 
и земљоцентрично биће. Међу-
тим, уз слободу коју му је Го-
спод даровао, у човјеку је остао 
пламен литургичности од прије 

пада и искра небоцентрично-
сти. Палог човјека то је подсти-
цало да прави жртвенике и да 
приноси службе Богу. То и нас 
данас подстиче да будемо људи, 
да подижемо олтаре Божије са 
којих приносимо молитве Го-
споду. Служење човјека који се 
нашао на земљи било је само 
сјенка и образац, јер није био 
у савршеној заједници и једин-
ству са Богом, те му је оно раз-
вијало жељу за истинском Ме-
сијанском Литургијом. Та жеља 
и виђење давало је наду за спа-
сење земљоцентричном човјеку 
који је сједио у тами и сјенци 
смрти. 

Љубав Небеског Оца није 
могла оставити човјека као 

нелитургијско биће, лише-
но заједништва са Творцем. У 
Својој икономији спасења, Го-
спод наш Исус Христос дошао је 
и започео период Новог завјета, 
јер је само Он могао да принесе 
Себе и цијели свијет Тројичном 
Богу. Исус Христос је био жрт-
ва, али и служитељ жртве. Он је 

Јагње Божије које узима на Себе 
гријех свијета. Нелитургијски 
огријеховљени свијет и земљо-
центрични нелитургијски чов-
јек постали су лак плијен грије-
ха, смрти и ђавола. Господ наш 
Исус Христос Својом смрћу на 
крсту и свијетлим Васкрсењем 
Својим избавио је човјека од 
ропства ђаволу и дао му је мо-
гућност да постане учесник у 
саслуживању Новог завјета, да 
себе приноси Богу, прославља 
и благодари Богу на свему даро-
ваном му у домостроју спасења. 

Литургија Новог завјета је на 
много вишем степену од литур-
гије у рају. Сада је Првосвеште-
ник сам Син Божији. Пресвета 
Богородица, анђели и сви свети 

саслужују и славослове Свету 
Тројицу непрестаним гласови-
ма и неућутним славословима. 
У саслуживању Светој Троји-
ци има удјела сваки крштени 
православни хришћанин који 
умире да би живио. Свака Бо-
жанска Литургија, која се врши 
на овоземаљским жртвени-

БУДИМО ЛИТУРГИЈСКА БИЋА

БОГОСЛОВЉЕ

фото: Благоје Радић
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цима, учешће је у надвременој 
вјечној Литургији. Зато и јесте 
највећи гријех не служити и не 
приносити свијет и себе Богу и 
ближњима. 

Дух смутног времена у коме 
се налазимо, дух окамењености 
срца и невјеровања, сматра чуд-
ним човјека који литургијским 
животом живи и често таквог 
излаже поругама. Савремени 
човјек дужан је да тежи враћању 
статуса литургијског бића, како 
себе тако и својих најближих, 
којима ће личним примјером 
људскости и живота у Христу 
показати истински пут ка спа-
сењу душе. 

Наша душа, створена по 
лику и подобију Божијем, тежи 
Господу и са сузама Га тражи 
јер ју је привукао Својом љу-
бављу. Иако смо позвани да 
будемо људи и призвани да бу-

демо литургијска бића, снага и 
чежња душе ка небесима бива 
спутавана чежњом нашег бића 
за овоземаљским, чулним и ма-
теријалним свијетом. Зато се 
морамо жртвовати да души вра-
тимо достојанство непролазне 
вриједности које је нарушено у 
личности огријеховљеног човје-
ка. Душа нас уздиже високо у 
невидљиво царство духовних 
сила и чини нас побједницима 
гријеха и господарима приро-
де. Човјек чини себи највеће 
зло када повриједи и гријехом 
осакати своју душу. Она је дра-
гоцјенија од свих драгоцјености 
овдје на земљи.

Да бисмо били људи и ли-
тургијска бића, искористи-
мо дане поста и молитве 
размишљајући како да се осло-
бодимо гријеховног ропства и 
почнемо борбу са гријехом. Да 

бисмо побиједили гријех, прво 
морамо да видимо и призна-
мо своје гријеховне слабости, а 
затим да уложимо огромне на-
поре наоружавши се оружјем 
против злих и мрачних сила. 
Господ је рекао Својим учени-
цима, а преко њих и нама, да 
се овај род изгони постом и мо-
литвом. Овдје се мисли на мо-
литву чисте и свете душе која 
се кроз молитву и пост везује за 
небо и има моћ да са неба низ-
веде силу која може да очисти 
душу и уништи гријех у човје-
ку. Ослободивши се гријеха и 
земљоцентричности, вежимо 
цијело биће своје за Свету Ли-
тургију и постанимо богоцен-
трична, христоцентрична и не-
боцентрична литургијска бића. 
Вријеме које је пред нама иско-
ристимо за спасење душе своје. 
Не одлажимо литургисање за 
неко касније вријеме јер не зна-
мо дана и часа када ће нас Го-
спод Себи позвати. Сјећајући се 
овоземаљског краја Литургијом 
и Светим Даровима везујмо се 
за вјечност спасењем бесмр-
тне душе своје. Свети Владика 
Николај Велимировић говори: 
Шта је крај вјере, браћо? Спа-
сење душе. Шта је циљ вјере? 
Спасење душе. Шта је плод вје-
ре? Спасење душе. Ми дакле не 
држимо вјеру ради вјере него 
ради спасења душа наших. Ми 
вјерујемо ради спасења душа 
наших. Ко има истиниту вјеру, 
тај мора знати да је вјера упра-
во ради спасења душе. Редов-
ним учествовањем на Светим 
Литургијама и другим бого-
служењима, спасавајмо душе 
своје и вежимо их постом и 
молитвом за небо молећи се Го-
споду да будемо људи и поста-
немо литургијска бића. 

Милош Зекановић,  
протојереј

Литургија Новог завјета је на много вишем степену од литургије 
у рају. Сада је Првосвештеник сам Син Божији. Пресвета Богоро-
дица, анђели и сви свети саслужују и славослове Свету Тројицу не-
престаним гласовима и неућутним славословима. У саслуживању 
Светој Тројици има удјела сваки крштени православни хришћа-
нин који умире да би живио. Свака Божанска Литургија, која се 
врши на овоземаљским жртвеницима, учешће је у надвременој 
вјечној Литургији. Зато и јесте највећи гријех не служити и не 
приносити свијет и себе Богу и ближњима.
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ПРОТОЈЕРЕЈ ВАСИЛИЈЕ НИКОЛАЈЕВИЋ

П ротојереј Василије Нико-
лајевић потицао је из свеш-

теничке породице. Рођен је 19. 
јануара 1842. године у Сурдуку, 
гдје му је дјед Васа био парох. 
Његов отац Стефан постао је ка-
пеланом у Сурдуку, а 1846. годи-
не прелази за пароха у Голубин-
цима. Од петоро његове дјеце, 
Василије је био најстарији. 1

Васпитан и одгајен у веома 
угледној свештеничкој кући, 
поред дједа и оца, Василије од-
лази у Карловачку богословију 
и исту завршава 1865. године. 
По свршеној богословији, 15. 
августа 1865. године, ступио је у 
брак са Маријом, кћерком Јефте 
Остојића, и с њом је имао троје 
дјеце: Зорицу, Душана и Стефа-
на. Зорица је преминула у 10. а 
Стефан у 5. години свога жи-
вота, и то обоје у року од осам 
дана, у новембру 1879. године. 
Душан је, пак, умро 1945. године 
у 72. години живота и од њега су 
остали потомци.2 

Василије је за ђакона рукопо-
ложен 12. априла 1866. године, 
а за презвитера 13. априла 1866. 
године, од стране патријарха 
Самуила. По рукоположењу је 
постављен за капелана своме 
оцу, кога је служио пуних 11 
година у Голубинцима, а 9. маја 
1877. године је постављен на 
Светониколајевску парохију у 
Иригу. По очевој смрти позиван 
је да се врати у Голубинце и пре-
узме парохију, али је одбио због 
своје преминуле дјеце Зорице и 
Стефана, који су били сахрање-

1 Сравни: Славко Теофиловић, „Василије 
Николајевић”, у: Православље, новине 
Српске патријаршије, година XVIII, бр. 
663, Београд, 1 – 14. новембар, 1994, стр. 7.

2 Сравни: Исто, стр. 7.

ни у Иригу.3 
Од стране епископа бачког 

Василијана Петровића, одли-
кован је правом ношења црве-
ног појаса 1889. године, који га 
је субституционисао за члана 
Архидијецезалне конзисторије, 
чијим чланом је постао 1890. 
године. Убрзо је изабран за 
скупштинара Жупаније сремске 
у којој је био и члан Управног 
одбора. Такође је постао чла-
ном Матице српске 1887. годи-
не. Патријарх српски Георгије 
Бранковић одликовао га је 1893. 
године презвитерским чином, а 
на Ђурђевдан 1917. године добио 
је надбедреник од епископа па-
крачког и администратора Кар-
ловачке митрополије Мирона 
Николића.4 

Протојереј Василије Нико-
лајевић се упокојио 1923. годи-
не у својој 81. години живота, и 
сахрањен је у породичној гроб-
ници, крај своје дјеце, на Сабор-
ном гробљу у Иригу, док се ње-
гова супруга Марија упокојила у 

3 Сравни: Исто, стр. 7.
4 Сравни: Исто, стр. 7.

88. години живота.5
Заједно са Драгутином Дра-

гојевићем, парохом крушедол-
ским, протојереј Василије 
Ни  ко лајевић је био уредник 
Прак тичне библиотеке за свеш-
тенике, а оставио је и неколико 
црквених књижевних радова, 
по којима је запажен у нашој 
црквеној јавности.

Прво његово издање је Допол-
нитељни Требник, који је штам-
пан 1887. године. Нарочито се 
истакао својим приређивањем 
Великог типика, од кога су до 
данас из штампе изашла чети-
ри издања, а прво је штампано 
1891. године.6 Такође, као прак-
тична упутства свештеницима 
на парохији, приредио је и издао 
двије свеске у виду питања и од-
говора, под називом Практични 
свештеник. Прва свеска је из-
ашла из штампе у Новом Саду 
1907. године, а друга свеска у Зе-
муну 1910. године. Лазар Мир-
ковић у првом, општем, дијелу 
своје Литургике, наглашава да 
је протојереј Василије Николаје-
вић приређивао издања и неких 
богослужбених књига.7 

 Код проте Василија је у раду 
била присутна постепеност, али 
је истовремено испољавао и ве-
лику ревност као свештенослу-
житељ. Постепеност се наро-
чито огледа у томе што је 1879. 
године започео опширан љето-
пис са ширим садржајем о Црк-
ви Светог Николе, а успутно 
даје податке и о црквама Успења 
и Светог Теодора Тирона, као и 
о Иригу и времену у коме је жи-

5 Сравни: Исто, стр. 7.
6 Сравни: Исто, стр. 7.
7 Сравни: Лазар Мирковић, Литургика, 

први део, Београд, 1995, стр. 145.

Прота Василије Николајевић

ЛИТУРГИЈСКО  БОГОСЛОВЉЕ
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вио. Све је то темељно сабрао 
и записао, као и своју аутобио-
графију, у његовој рукописној 
Читуљи живих ктитора и при-
ложника Цркве иришке Светог 
оца Николаја.8 

Вриједан помена је и његов 
рукописни запис Обичаји и 
свештенодејства при овој Све-
тој Цркви на Цвети 1915. годи-
не, гдје је садржајно, током го-
дине, записао кад и како се дају 
парастоси почившим ктитори-
ма и приложницима, упућујући 
своју браћу, служитеље Свето-
николајевског олтара, на своју 
Читуљу.9 

У предговору свога првог 
издања Великог типика, про-
тојереј Василије Николајевић је 
нагласио да му је при издавању 
била намјера да овај Велики ти-
пик послужи као покретач, како 
би се завела и утврдила једно-
образност у вршењу црквених 
обреда и богослужења у нашим 
православним црквама.10 

Из овога можемо јасно 
закључити да је током XIX и по-
четком ХX вијека, на простору 
наше помјесне Српске цркве, 
владало разнообразје, односно 
да није била свуда једна и једин-
ствена богослужбена пракса, 
како по питању посведневних 
богослужења, тако и по питању 
молитвословљâ или црквених 

8 Сравни: С. Теофиловић, наведено дјело, стр. 7.
9 Сравни: Исто, стр. 7.
10 Сравни: Велики типик (Устав црквени), 

саставио протојереј Василије Николаје-
вић, друго издање, Сремски Карловци, 
1905, стр. III

обреда.
Даље, у предговору другог 

издања Великог типика, прота 
Василије нас упознаје са чиње-
ницом да је његов Велики типик 
убрзо распродан, и да је са радо-
шћу прихваћен од стране свеш-
теника, нарочито оних млађих, 
који су се његових одредби 
стро го придржавали у својој 
пракси.11

Пуштајући и друго издање 
Великог типика у духовни 
свијет, на молбу многих свеш-
теника, професора појања и 
богослова, прота Василије није 
крио наду да ће оно послужити 
сваком свештенику и појцу, у 
извијесним приликама, као ру-
ковођа и очекује да ће се њиме 
свако користити.12 

Из касније праксе наше 
помјесне Српске цркве видимо 
да је овај типик ушао у општу 
употребу. Можемо закључити 
да је један од разлога за увођење 
Николајевићевог типика и тај, 
што су сва његова издања из-
ашла из штампе уз благослов 
Светог архијерејског синода, 
јер у том историјском периоду 
нисмо имали ниједну редак-
цију пуног типика, која би била 
преведена на савремени српски 
језик. То јасно потврђује и па-
тријарх српски Павле, у уводном 
слову свога Општег типика.13 

Прво издање Великог типи-

11 Сравни: Исто, стр. III
12 Сравни: Исто, стр. III
13 Сравни: Павле, Патријарх српски, Општи 

типик, Београд, 2010, стр. 7.

ка изашло је из штампе 1892. 
године. Друго, поправљено из-
дање, штампано је у Сремским 
Карловцима 1905. године. Треће 
издање је штампано, такође, у 
Сремским Карловцима 1929. 
године. Четврто, исправљено и 
допуњено издање, штампано је 
у Београду 1984. године. Пред-
говор овом посљедњем издању 
Великог типика написао је бла-
женопочивши патријарх српски 
Павле, тада епископ рашко-при-
зренски.14 

Лазар Мирковић напомиње 
да је протојереј Василије Нико-
лајевић, по вјерним изворима, 
допунио и на српски језик пре-
вео Велики типик или Устав 
црквени.15 Према томе, очи-
гледно да је за основу Великог 
типика послужио Типик Руске 
православне цркве, а допуњен је 
сходно локалним потребама, по 
тада општеважећој богослужбе-
ној пракси Српске православне 
цркве, оним детаљима који су 
били карактеристични за про-
стор Карловачке митрополије и 
новонасталу ситуацију која се 
огледа у русификацији српског 
богослужења.

Протојереј Василије Нико-
лајевић је, припадајући времену 
у коме је живио, а сходно та-
дашњим црквеним приликама 
на подручју Карловачке митро-
полије, дао изузетно значајан 
допринос литургичком бого-
словљу своје епохе. Данашњи 
богослужбени поредак наше 
помјесне Цркве, посебно у паро-
хијским храмовима, устројен је 
искључиво према Великом ти-
пику проте Василија Николаје-
вића.

мастер теолог 
Радмило Радовић, протојереј 

14 Сравни: Исто, стр. 8.
15 Сравни: Л. Мирковић, наведено дјело, 

стр. 145.

Код проте Василија је у раду била присутна постепеност, али је 
истовремено испољавао и велику ревност као свештенослужи-
тељ. Постепеност се нарочито огледа у томе што је 1879. године 
започео опширан љетопис са ширим садржајем о Цркви Светог 
Николе, а успутно даје податке и о црквама Успења и Светог Те-
одора Тирона, као и о Иригу и времену у коме је живио. Све је то 
темељно сабрао и записао, као и своју аутобиографију, у његовој 
рукописној Читуљи живих ктитора и приложника Цркве иришке 
Светог оца Николаја.
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БОГОЈАВЉЕЊЕ
Пробудим се, кукавац,

од јада ми се занебесало,
па мислим 

шта би било
да се, не дај Боже,

појави Бог!
Да лијепо бане,

па да више нема – 
има ли га, нема ли га, 
ђе је, јеси ли га видио,

но да дође
да га сви виде!

Ако га има, 
друге му и нема

но да сиђе и престави се:
- Ја сам тај и тај,

коме је мило знати!
Ђаво ме наговори

те поумих ако
и већ гринуше ко коприве,
заглушише назлобрзовићи,
ћерају да повучем помисао, 

као да ће доћ,
ако га нема!
Но ако дође,

не можемо рећи није дошао!
Волио бих да га нема,

па да дође,
но да га има,

па да не долази!
Нек не будем ни минут старији, 

само то да видим
и мој би се живот испунио. 

А не знам што би због тога долазио,
небеса отварао

и толики пут потезао, 
и без њега знам шта би било

ко да очима гледам!

Матија Бећковић

ПЈЕСНИШТВО
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Д омострој спасења човека и 
света, објављен Јеванђељем, 

у потпуности је обухваћен у 
Павловим посланицама. Ду-
ховно семе вере, које је у Јудеји 
засејао сам Христос, наставио 
је да расејава Његов тринаести 
апостол међу незнабошцима, 
испуњавајући Христове речи: 
„Идите, дакле и научите све 
народе крстећи их...“ (Мт.28,19–
20). Призвање у мисионарску 
службу апостол Павле истиче 
у свакој посланици, осим у По-
сланици Јеврејима. 

За Павлову богословску ми-
сао важан је догађај оваплоћења 
Бога Логоса, који се десио јед-
ном за свагда. Није важан сам 
начин и разлог оваплоћења. 
Важност „догађаја“ се састоји 
у томе што оваплоћењем Бога, 
човек започиње учествовање у 
пуноћи Бића Божијег. Пали чо-
век поново ступа у живу, дина-
мичну и нову заједницу са Бо-
гом Љубави и Општења.1 

Апостол Павле није прису-
ствовао Тајној вечери, јер тада 
још није био призван у апостол-
ство, већ му је, „све открио сам 
васкрсли Господ, предавши му 
цело Јеванђеље“.2 У томе је, „из-
узетност његовог апостолства, 
јер Јеванђеље које је он примио 
„није по човеку“, није од људи 
примио и научио, него „откри-
вењем Христа“ васкрслог и ваз-
несеног“.3 

1 Мирко Ђ. Томасовић, Богословско ткање 
на чунку облагодаћеног живота, 201.

2 Наведено дело, 201.
3 Јустин Поповић, Тумачење Посланица 

Прве и Друге Коринћанима светог апо-
стола Павла, манастир Ћелије, Београд 
1983, 147.

Казивање Павлово о Тајној 
вечери, представља најстарије 
сведочанство о овом догађају. 
Различита навођења ових речи 
могу се објаснити чињеницом 
да су оригиналне речи Господње 
преносиле различите личности, 
различитим заједницама. Ипак, 
разлике у интерпретирању речи 
установљења код јеванђелиста 
нису мењале суштину у евха-
ристијском поимању апостол-
ског и постапостолског перио-

да. „Хришћански спис Дидахи 
сходно предању, излаже евхари-
стијску молитву у којој се благо-
сиља прво чаша, затим хлеб“.4 

Николај Успенски конста-
тује да је јеврејска суботња као 
и празнична трпеза, за разли-
ку од свакидашње, почињала 
благосиљањем чаше, а потом 
је бивало благосиљање хлеба. 
4 „Редослед благодарења је такав да се прво 

благодари над чашом, а после над хлебом. 
Док, према Јеванђељу, Христос узима 
прво хлеб, па онда чашу“, види: Кипријан 
Керн, Евхаристија, Шибеник 2000, 30.

Премда је Христос установио 
Евхаристију у време јеврејске 
пасхалне трпезе, ритуал те тр-
пезе у обично доба године није 
се чувао приликом вршења 
Евхаристије, јер то не би било 
у складу са учењем апостола о 
односу према обредној страни 
старозаветног закона.5 

Пракса Коринтске цркве, 
скоро у потпуности је у саглас-
ности са Дидахи, јер по Кул-
ману, „Дидахи познаје само 
претпавловски образац Вече-
ре Господње, који припада пр-
вобитној заједници, у коме је 
одсутна веза са Христовом по-
следњом вечером и смрћу“. 6 

Критикујући Коринћане 
због злоупотребе обеда, апо-
стол Павле у Првој послани-
ци Коринћанима (гл.11), на-
глашава да савршавање обеда 
упућује на Христову последњу 
вечеру пре смрти. Тајна вече-
ра представљала је извориште 
празника заједнице, јер су се по 
Васкрсењу Христовом учени-
ци сабрали на обед, сећајући се 
управо последње вечере и том 
приликом им се јавио васкр-
сли Христос. Сила и светлост 
Васкрсења Христовог, у раним 
евхаристијским сабрањима, 
из би ла је у први план, док је 
сећање на страдање, дошло на 
друго место. Апостол Павле на-
лази за потребно да поново на-
гласи искупитељну Жртву, не 
губећи притом из вида будући 
долазак Христов. Он у Првој по-
сланици Коринћанима (11,26), 

5 Николај Успенски, Анафора, Вршац 2002, 36.
6 Oскар Кулман, Ранохришћанско богослу-

жење, Београд 2010, 18.

ЛИТУРГИЈСКО БОГОСЛОВЉЕ

Павлов доживљај тајне сједињења 
у литургијској заједници

Свети апостол Павле
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наглашава, да се евхаристијско 
објављивање смрти Господње 
збива докле не дође. 

Дакле, апостол Павле опи-
сује најдревније сведочанство 
литургијске праксе, и то, она-
ко како је она појмљена од 
хришћана којима је он благо-
вестио,7 тј. Коринћана, наво-
дећи речи установљења онако 
како је „примио од Господа”, 
желећи да напусти јудејски 
начин благосиљања и дође у 
потпуну сагласност са Вече-
ром Господњом. Ово јеванђел-
ско – павловско казивање и 
навођење речи установљења 
ушло је у све типове анафора, 
како источних тако и западних. 
Апостол Павле анамнетичко 
помињање речи установљења 
заквашњује епиклетичким, от-
ва рајући есхатолошко. Дру-
гим речима, он Тајну вечеру не 
схвата као пуко сећање на тај 
догађај, него првенствено као 
есхатолошку стварност и увек 
као непоновљив догађај који ће 
се испунити у Царству Божијем 
(1.Кор.11,26). Спомињање у Ев-
харистији јесте сабирање цело-
купног опита спасења, све пу-
ноће реалности која нам је дата 
у Цркви и која представља наш 
живот. Спомињати значи сећа-
ти се и живети у спомињаном, 
по речима Александра Шмема-
на.8 У њој ми не понављамо и не 
изображавамо, него усходимо 
у тајну спасења и новог живо-
та. Имајући у виду ову велику 
тајну, апостол Павле (гл.10–14), 
укорева и позива Коринћане да 
се окупљају и учествују у Вече-
ри Господњој.9
7 Хросостом Насис, Свештенослужење 

Све те Тајне Евхаристије: канонско учење 
и евхаристијски поредак, Манастир Це-
тињски, Цетиње 2011, 40.

8 Александар Шмеман, Евхаристија, Мана-
стир Хиландар 2002, 171.

9 Ако би се реч „спомен“ употребљавала у 
апстрактном значењу или представи о 
нечему што је постојало, наведене речи 
апостола Павла биле би узалудне или 

Јован Златоуст, надахнут 
Пав лом, у молитви анафоре, 
тј. Sanctus-a, излажући украт-
ко икономију спасења, која се 
остварује у Христу, потврђује 
веру Цркве која се непоновљиво 
сећа да „Христос дошавши и ис-
пунивши сав домострој спасења 
за нас, у ноћи у којој беше пре-
дан, управо самог себе предаде 
за живот света, узевши хлеб...“ 
Ово аутентично литургијско 
предање сведочи да ће се Евха-
ристија, као истинска Тајна ве-
чера, наставити служити као 
есхатолошки догађај „докле не 
дође“. Служиће се и у Царству 
Небеском као „Велика Вечера 
Божија“, „Вечера брака“ Јагње-
товог, са Његовом невестом – 
Црквом.10 

Апостол Павле укратко из-
носи тајну нашег сједињења са 
Христом у Евхаристији, коју 
Црква приноси. Описује тајну 
сједињења удова Христових у 
Једно Тело, кроз један евхари-
стијски хлеб. И пошто смо удо-
ви Његови (Еф.5,30), и твореви-
ном се Његовом хранимо, а Он 
нам даје ту творевину, обасја-
вајући сву твар сунцем Својим 
(Мт.5,45). Он је ову Чашу од 
творевине Сам признао да је 
Крв Његова, којом узраста наша 

беспредметне. Због тога, апостол Пав-
ле ломљење хлеба и назива „трпезом 
Господњом“ (1.Кор.10,21) и „вечером Го-
сподњом“ (1.Кор.11,20).

10 Атанасије Јевтић, Еклисиологија светог 
Апостола Павла, 148–149.

крв, и Хлеб који је од творевине 
потврдио је за Сопствено Тело, 
од којега расту тела наша. Ово 
најприсније сједињење и сје-
дињавање удова са Телом кроз 
Причешће, наставиће се и у Не-
беском Царству, јер људско биће 
то потребује. Зато се на Литур-
гији после Причешћа и молимо: 
„О велика и најсветија Пасхо, 
Христе! О Мудрости, и Логосе 
Божји, и Сило! Дај нам да се још 
присније причешћујемо Тобом у 
незалазни дан Царства твога.“11 
Свети Јован Дамаскин који је 
писац ове васкрсне песме, при-
чешће назива заједничарењем, 
јер њиме заједничаримо са 
Христом и постајемо учесници 
Његовог тела, а кроз причешће 
и ми узајамно заједничаримо 
и сједињујемо се, јер будући да 
се од једног тела причешћује-
мо, „сви постајемо „једно тело“ 
Христово и удови један друго-
га, јер смо постали сутелесници 
Христови (Еф.3,6)“.12 

Наслањајући се на Златоусто-
ва тумачења ових речи апостола 
Павла, Кавасила пише: „Црква 
се означава у Светим Тајнама не 
као у символима, него као удо-
ви у срцу, и као гране у корену 
дрвета, и као што рече Господ, 
као лозе у чокоту (Јн.15,1 – 5). 
Јер овде није заједништво само 
11 Божанствена Литургија св. Јована Зла-

тоуста, Служебник, Свети Архијерејски 
Синод СПЦ, Београд 2013, 152.

12 Свети Јован Дамаскин, Источник знања, 
Никшић 1997, гл. 86.

Апостол Павле укратко износи тајну нашег сједињења са Хри-
стом у Евхаристији, коју Црква приноси. Описује тајну сје-
дињења удова Христових у Једно Тело, кроз један евхаристиј-
ски хлеб. И пошто смо удови Његови (Еф.5,30), и творевином 
се Његовом хранимо, а Он нам даје ту творевину, обасјавајући 
сву твар сунцем Својим (Мт.5,45). Он је ову Чашу од творе-
вине Сам признао да је Крв Његова, којом узраста наша крв, 
и Хлеб који је од творевине потврдио је за Сопствено Тело, од 
којега расту тела наша. Ово најприсније сједињење и сједиња-
вање удова са Телом кроз Причешће, наставиће се и у Небеском 
Царству, јер људско биће то потребује.
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у имену, нити сличност по ана-
логији, него је истоветност ства-
ри. Из наведеног закључујемо да 
се кроз Евхаристију као удови 
Христови, сједињујемо међусоб-
но, али у Цркви. Кроз ову тајну, 
Христос се сједињује са сваким 
понаособ и са свима заједно, и 
ми се истовремено сједињује-
мо са њиме и међусобно у тело 
Христово које се зове Црква.13 
Зато апостол Павле упућује Ко-
ринћане на све оно што је по-
требно да би се остварила права 
заједница Тела Христовог, која је 
Црква. Јединство је за Цркву пре 
свега плод Светога Духа. Стога, 
појмови и изрази „ломљење Хле-
ба“, „Заједница Тела и Крви Хри-
стове“ (1.Кор.10,16), „Заједница 
Духа Светога“ (2.Кор.13,13),14 
идентични су, јер Дух Свети 

13 Атанасије Јевтић, Еклисиологија светог 
Апостола Павла, 158 – 159.

14 „Један од тројичних образаца (формула), 
јесте евхаристијски вид, који је веома зна-
чајан и јасно га налазимо на крају Павло-
вих посланица, а нарочито на завршетку 
Друге посланице Коринћанима (13,13), у 
оном познатом исказу: „Благодат Господа 
Исуса Христа и љубав Бога Оца и заједница 
Светога Духа са свима вама“. Као што су 
истраживачи доказали, овај вид тројичног 
обрасца, којим се завршавају посланице 
апостола Павла, представљао је почетак 
евхаристијске Литургије у првим Црквама 
и према томе, морамо га сматрати евхари-
стијским обрасцем“, види код: Јован Зизју-
лас, Догматске теме, 121 – 122.

оприсутњује Христа. Дакле, 
постоји потпуна идентифика-
ција литургијског сабрања са 
Црквом као Телом Христовим, 
јер, Евхаристија је истоветна са 
црквеном заједницом у којој се 
савршава Тајна Тела и Крви Го-
сподње.15 

Поистовећујући однос Црк-
ве и Евхаристије, апостол 
Павле је био приморан да по-
дељено сабрање Коринћана 
не прихвати као аутентично у 
погледу вршења Евхаристије,16 
јер у Евхаристији не могу по-
стојати поделе, као што ни тело 
не може бити целосно ако су 
удови одвојени од њега. Пре-
ма томе, за апостола Павла је 
насушна потреба да се сачу-
ва јединство Цркве,17 у Тајни 
15 Атанасије Јевтић, О Цркви и Литургији, 

Врњци – Требиње 2007, 231.
16 Апостол Павле на више места упозора-

ва на опасност рушења јединства Цркве 
због застрањења Коринћана у погледу 
евхаристијског сабрања. Тако, он у Првој 
посланици Коринћанима (1,11–13), пише: 
„Јер сам чуо за вас, браћо моја, од Хлоји-
них, да су међу вама свађе. А ово кажем 
зато што свако од вас говори: Ја сам Пав-
лов, а ја Аполов, а ја Кифин, а ја Христов. 
Зар се Христос раздели? Да се Павле не 
разапе за вас? Или се у име Павлово кр-
стисте?“ Упор. Гал.3,28.

17 Апостол Павле је изобразио сав поре-
дак хришћанских односа, какав је он 
по хришћанској идеји. Из сваке његове 
црте, произилази једна иста последица: 
„Будите јединствени међу собом. Ја вам 

Божанске Евхаристије.
Учење апостола Павла о 

Тајни Тела и Крви Христове, у 
непосредној је вези са речима 
установљења и Тајном вечером, 
која се увек непоновљиво савр-
шава у литургијској заједници, 
то јест, Цркви. У литургијском 
искуству и предању Цркве, ово 
учење се базира на испуњењу 
крајњег назначења човековог 
постојања, оствареног актом 
Христовог оваплоћења, али и 
Васкрсења, кроз најприсније 
евхаристијско сједињење. 

Ово поглавље могли би кру-
нисати речима молитве из „Ва-
силијеве“ Литургије која све до 
сада речено, најбоље, али и нај-
дубље изражава: „А све нас који 
се од једног Хлеба и Чаше при-
чешћујемо, да сјединиш једне са 
другима у заједницу једног Духа 
Светога“.18 

Младен Јурошевић,
протонамјесник

указујем шта сте по назначењу, али да 
бисте и делом били такви, потребно је 
да приложите и своје старање. Потруди-
те се да сачувате јединство духа у свези 
мира“, о овоме опширније види код: све-
ти Теофан Затворник, Тумачење послани-
це светог апостола Павла Ефесцима, 189.

18 Служебник, Свети Архијерејски Синод 
СПЦ, Београд 2013, 209.
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1. Постоје бројна правила на 
која богонадахнуто Свето Писмо 
указује2 да је потребно да их се 
придржавају сви који желе да 
угоде Богу, али сматрам неопход-
ним да кажем неколико ријечи у 
виду подсјетника само о оним 
питањима која су сада покрену-
та међу вама, на основу знања 
које сам стекао из самог Светог 
Писма. Стога, остављам о томе 
на знање свједочанство, које није 
тешко за појмити онима који су 
заузети читањем и који би то 
могли пренијети на друге.

Потребно је да хришћанин 
спозна ствари достојне небеског 
призива и да живи животом до-
стојним Христовог Јеванђеља. 
Не треба да лута умом, нити да 
икада изгуби сјећање на Бога, 
на Његову вољу и суд. Хришћа-
нин, будући да у свему надила-
зи одредбе закона, не треба да 
хули, лаже, оговара, вријеђа, да 
се свађа, свети, узвраћа злом за 
зло и да се гњеви. Потребно је да 
истрпи сваку3 нанесену му не-
правду и да благовремено укори 
онога који га је повриједио, али 
не са циљем да себе оправда, већ 
1 Περί τελειότητος. Онај натпис се јавља у 

једном од Reg. Cod. I u Coisl. prim., само 
што се у Coisl. чита μοναδικοϋ. Неш-
то другачије налазимо у Coisl. sec. и у 
наводима код Combef.: άνεπίγραφοσ. 
кανών ακριβήϛ τήϛ κατά τό Εύαγγέλιον 
τοΰ Χριστοΰ άσκητικήϛ πολιτείαϛ. Овдје је 
потребно напоменути да Свети Василије 
Велики монашки живот идентификује са 
хришћанским животом.

2 Δηλουμένων. Послије ове ријечи καί 
по узору на Cod. Reg. Et Bigot. Послије 
у Coisl. sec. и у једном од Cod. Reg. έν 
συντόμω ύπομνήσαι προεθυμήθην. У Cod. 
prim. је нестало είπεϊν, одакле би се могло 
закључити да је овај глагол уметнут на-
кон што су увели ύπομνήσει за ύπομνήσαι. 

3 Πάν. Два mss. πάντοτε. Послије имамо 
έαυτοΰ, у два Cod. Reg. Ed. αύτοΰ.

са жељом да исправи брата по за-
повијести Господњој.

Хришћанин никада не треба 
да прича брату иза леђа с циљем 
да га омаловажи, јер је то равно 
клевети, па чак и ако је истина то 
што се говори. Треба да се клони 
онога који оговара брата. Не тре-
ба да говори олако, да се смије, 
нити да подржава оне који то 
раде. Не треба да говори из до-
саде, нити да прича оно што није 
од користи за оне који слушају, 
што није од потребе и што нам 
од стране4 Бога није допуштено 
да говоримо.

Зато и они који су на послу-
шању нека се труде, колико је то 
могуће, да обављају послушање 
у тишини и нека пред другима 
само корисне разговоре воде они 
којима је након искушења повје-
рено да мудро бесједе ради ја-
чања вјере, а да не би жалостили 
Духа Светога.

Нико од оних који се неоче-
кивано појаве не би требало да 
слободно приступи5 било којем 
брату и да води разговор са њим, 
прије него што они који су за-

4 Ήμΐν ύπό. Ове двије ријечи су додате из 
Coisl. sec. и из једног од Cod. Reg. Оба 
Combef. имају Ήμΐν παρά.

5  Έγγίζειν. Додаје се έχειν у ова Combef. и у 
Coisel. sec. и у једном од Cod. Reg. Али, тај 
се глагол не чита у најстаријим кодекси-
ма, нити је неопходан.

дужени за чување сваког реда и 
поретка расуде да ли је то Богу 
угодно и да ли ће бити од кори-
сти за друге.

Не треба да чезне за вином и 
месом, нити да тражи задовољ-
ство у јелу и пићу, јер онај који 
се подвизава треба да је умјерен 
у свему. Ствари које је добио на 
употребу не треба да присваја 
и да чува у резерви, већ о свему 
што припада Господу треба да се 
усрдно брине и да води рачуна, 
ако нешто од тога буде бачено 
или запостављено, да не прође 
неопажено. 

Нико не треба да буде вођа 
сам себи, већ да се свако као од 
Бога послат стави у послушност 
браћи истомишљеницима и да 
се тако влада и поступа у свему, 
свако по свом реду.
2. Не треба да ропће када оску-
дјева у неопходном или када 
обавља послушање са напором 
будући да су они који расуђују 
о свему надлежни6 и над овим 
стварима. Не треба да виче, нити 
да прави сцене, као ни да ис-
казује гњев и да заборавља при-
суство Бога у свему.

Потребно је да се обраћа 
умјереним тоном, да никоме не 
одговара мрзовољно или са пре-
зиром, нити на било који сли-
чан начин, већ да у свему буде 
умјерен и да свакоме указује по-
штовање. Не треба да има лукав 
поглед, нити да неким другим 
видом понашања или покретом 

6 Τών έπιτεταγμένων. Cod. Vat. έπισταμένων. 
Можда би требало додати εϊς, као што је 
испод додато, а изнад у тексту се чита οϊ 
έπιτεταγμένοι τήν φροντίδα.

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ 
(ПИСМО XII) О САВРШЕНСТВУ1 МОНАШКОГ ЖИВОТА

СВЕТИ ОЦИ

Свети Василије Велики

Свети Василије укратко објашњава дужности монашког живота, не примјеном доказа из 
Светог Писма, него методом расправе проширеном на друге временске оквире.
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тијела растужи брата или пока-
же презир.

Не треба да тежи за раскош-
ном одјећом, јер је то само 
таштина, већ треба да се служи 
што једноставнијим стварима за 
потребе тијела. Не треба да по-
сједује ништа више од онога што 
му је потребно и што би могло 
послужити разметању, јер је то 
равно злоупотреби.

Никада не треба да чезне за 
чашћу или првим мјестима, већ 
је потребно да свако даје пред-
ност брату. Треба да се труди да 
буде послушан и да не једе хљеб 
беспослице, онај који може да 
ради, а и онај који обавља послу-
шање у славу Христову треба да 
је свјестан својих могућности и 
да ревнује за послове којима је 
дорастао својом снагом. 

Потребно је да свако по благо-
слову својих надређених све чини 
разумно и са потпуним повје-
рењем, те да тако и када једе и када 
пије то на славу Божију чини.

Не треба да прелази са једног 
послушања на друго прије него 
што добије благослов за то од 
оних који су надлежни7 да кон-
тролишу такве ствари, изузев 
ако се укаже потреба да се неко 
позове у помоћ. У супротном 
свако треба да истраје на оном 
послушању које му је одређено и 
да не иде мимо својих могућно-
сти тежећи за оним што му није 
дато, осим ако неко од оних који-
ма је то повјерено процијени да 
је помоћ потребна. Не треба да га 
затекну како иде од једне радио-
нице до друге, и ништа не треба 
започињати из осјећаја ривал-
ства или из препирке са неким.

3. Не треба да завиди када 
другог хвале, нити да ликује када 
неко сагријеши, већ да по узору 
на Христово милосрђе тугује и 
7 Τών έπιτεταγμένων. Cod. Reg. и Coisl. sec. 

као и оба Combef. Ed. τής έπιτεταγμένου. 
Coisl. prim. и још неки кодекси имају 
έπιτεταγμένοι.

жали због сагрјешења брата и да 
се истински радује његовом по-
прављању. Свакако да не треба 
остати равнодушан према ономе 
који гријеши или толерисати то 
ћутањем. Потребно је да онај који 
упућује пријекор то чини са са-
жаљењем из страха8 пред Богом 
и са намјером да се брат поправи. 
Такође је потребно да онај којем 
је упућена критика или укор то 
радо прихвати, знајући да је то за 
његово добро.

Не треба да, када је неко 
општужен, неко други у њего-
вом присуству или у присуству 
других противрјечи тужиоцу. 
Ако некоме није познат разлог 
оптужбе, потребно је да лично 
поразговара са тужиоцем и да 
тако или добије или пружи по-
требне информације. Потреб-
но је да се свако, колико је то у 
његовој моћи, побрине за брата 
који има нешто против њега и не 
само да не треба да осјећа презир 
према ономе који је сагријешио и 
који се каје, већ је потребно да му 
опрости из срца. 

Онај који каже да се каје за 
гријехе није довољно само да 
добије опроштај, већ је потреб-
но да роди плодове достојне по-
кајања. Ако је неко био укорен 
због својих пређашњих сагрје-
шења и добио опроштај, а деси 
се да поново сагријеши, он пре-
суду гњева већу од оног ранијег 
навлачи на себе. Уколико се на-
кон првог и другог опомињања 
не поправи, потребно је да буде 
пријављен намјеснику како би 
се уз многе пријекоре поправио. 
Ако ни то не помогне, онда је 
потребно изопштити га као про-
блематичног и да се на њега гледа 
као на преступника и цариника, 
ради сигурности оних који се 
уче послушности, као и због ре-
ченог: Када безбожници падају, 

8 Φόβω. Нека издања додају έν, али ни у јед-
ном cod.mss. то не налазимо.

праведници дрхте.9 Свакако да 
је потребно жалити због уда који 
је отпао од тијела и не треба до-
пустити да нас залазак сунца за-
текне у гњеву према брату, нити 
да нас ноћ раздвоји,10 како бисмо 
избјегли сигурну казну у Дан 
Суда.

Не треба одуговлачити са соп-
ственим поправљањем, будући 
да је сутрашњи дан неизвјестан 
и будући да многи у своме пре-
мишљању не дочекаше сутра. Не 
треба бити савладан стомакоу-
гађањем, из чега се јављају ноћ-
на сањарења, нити треба преко-
рачити границу умјерености по 
ријечи Апостола: А кад имамо 
храну и одјећу, будимо овим задо-
вољни.11 Све што је више од оно-
га што нам је потребно оставља 
слику похлепе, која потпада под 
идолопоклонство.12 Хришћанин 
не треба да је среброљубив, нити 
да се богати бескорисним и непо-
требним стварима, већ је потреб-
но да тежећи ка Богу пригрли си-
ромаштво у сваком погледу и да 
буде испуњен страхом пред Бо-
гом по узору на онога који каже: 
Прикуј страху Твоме тијело моје, 
јер се судова Твојих бојим.13

Нека Господ дарује да свом 
душом примите ово што је овдје 
речено и да донесете плодове до-
стојне благодати Духа Светога 
и на славу Бога благословом и 
уз помоћ Господа нашега Исуса 
Христа. Амин.

превод са старогрчког и латин-
ског језика: Драгана Грачанин

9 Приче Соломонове, 29, 16.
10 Διαστή. Bigot. διαστήση. Coisl. sec. и дру-

га два која наводи Combef. μταστήση 
άμφοτέρους. Да ноћ не би обојицу пре-
нијела. Али, чини се да је задржано пи-
сање које постоји у најстаријим кодек-
сима Medic. i Coisl. prim. По мишљењу 
Светог Василија, довољно је имати страх 
да смрт ноћу не раздвоји једног од другог.  

11 Посланица I Тимотеју, 6, 8.
12 Посланица Колошанима 3, 5.
13  Псалм 118, 120.
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Њ егово Преосвештенство 
Епи с коп зворничко-туз-

лански г. Фотије осврнуо се у 
својој бесједи у Броду на серију 
''Попадија'' чије емитовање је не-
давно почело на ''Првој телеви-
зији'' у Србији.

ПОПАДИЈА
 
Синоћ сам 15 минута гледао 

једну серију која се приказује 
на „Првој телевизији”, која већ 
својим називом изазива дилему 
о њеном садржају - „Попадија”. 
Верујте, гледао сам само 15 ми-
нута ту серију и пресело ми је. 
Таква хула и такво исмевање 
Цркве. Такво исмевање све-
тиње. Такво исмевање свеште-
ничког брака. Такво исмевање 
Српске православне цркве, ње-
них верника, али и других по-
месних православних цркава. 
Одавно нисам тако нешто недо-
лично видео. Таква серија није 
могла ни у најцрњем комунизму 
бити снимљена и пуштена да 
је гледају милиони. Они људи 
који ништа, или скоро ништа, 
не знају о вери, рећи ће: Видиш, 
могуће је да тако свештеници 
и њихове супруге - попадије у 
Цркви живе. Они који знају о 
вери, ће рећи: Ово је смешно, 
ово је напад на Цркву, ово је 
хула на Цркву. Много је и оних 
људи који...и знају и не знају, и 
од таквог представљања свеш-
теничког брака и Цркве могу се 
поколебати у вери.

И зато с овога места вам го-
ворим, ако будете негде имали 
прилику да гледате, јер и овде 
се код нас у Републици Српској 
види тај програм – немојте гле-
дати ту серију! Немојте. Преба-

ците канал. То је недостојно! То 
је хула на Цркву! Ми смо мисли-
ли да је време комунизма и вре-
ме богоборства прошло, међу-
тим, није. Та серија показује да 
није. И наравно, постоје сличне 
серије, књиге, брошуре, неброје-

но их има.
Дакле, за нас борба није про-

шла. Није прошло страдање, 
прогон Цркве није прошао. А 
Бог зна и шта нас још чека.

Епископ Фотије

Епископ Фотије о СЕРИЈИ „пОПАДИЈА”

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
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Ч овјечанство је одувијек тежи-
ло овладавању силама при-

роде као и доброј организацији 
државе или друштва у којем је 
живјело. Мислило се да ће му 
на тај начин поћи за руком да 
створи толико жељени (изгубље-
ни) „рај“ на Земљи. Од Сумера, 
Вавилона, Египта, Старе Грчке, 
Рима, Византијског и Османског 
царстава, па све до модерних 
република, држава и државица 
човјек је покушавао да са једне 
стране обузда силе природе и да 
их стави под своју контролу, а да 
са друге организује државу што 
је могуће боље и прецизније – по 
могућству да она буде органи-
зована по математичком прин-
ципу 2+2=4, тј. да све у њој буде 
без грешке. У старом и средњем 
вијеку овај идеал је и даље био 
недостижан, упркос томе што 
су постојале цивилизације које 
су биле на изразито високом 
ступњу развоја као нпр. вавилон-
ска, египатска, а нарочито рим-
ска. Тек у последњих 500 година, 
захваљујући прије свега „научној 
револуцији“ остварен је видан 
напредак у том погледу. Са поја-
вом парне машине у 19. вијеку, те 
фабричких погона почетком 20. 
и првих компјутера половином 
истог вијека, дошло се до тога да 
се почне озбиљно мислити да је 
„рај“ на Земљи остварив и мо-
гућ. Том расположењу нарочито 
је допринио енорман напредак и 

развој на пољу вјештачке инте-
лигенције и генетског инжење-
ринга у задњих неколико година. 
Штавише, „рај на Земљи“ више 
није само недосањани сан или 
пука жеља, него, чини се постаје 
неминовна – ближа или даља 
- будућност свијета. Почетком 

2020. године, Свјетски економ-
ски форум у Давосу, прокламо-
вао је „Велики ресет“, тј. орга-
низацију и устројство свијета на 
бази алгоритамске, тј. матема-
тичке тачности и прецизности 
у којем ништа не би било пре-
пуштено случају и произвољно-
сти. Под маском превазилажења 
кризе са корона вирусом, Клаус 
Шваб, иначе оснивач и предсјед-
ник Свјетског економског фору-
ма и принц од Велса (садашњи 
краљ Британије) Чарлс III, наја-

вили су нови курс човјечанства 
- Велики ресет. Тај Велики ресет 
је замишљен тако да обухвати 
све државе свијета, па тако и 
Србију. Треба рећи да је Србија 
у фебруару мјесецу ове (2022. 
године) потписала Споразум o 
успостављању центра Свјетског 
економског форума за Четврту 
индустријску револуцију – тзв. 
БИО4кампус1. Ово ће бити цен-
тар регионалног карактера чија 
ће се достигнућа, сасвим извјес-
но, прељевати и на друге државе 
Западног Балкана. Главне двије 
научне гране коje ће ту бити раз-
вијане су информационе техно-
логије и биотехнологије. Циљ је 
да се евентуално, уз помоћ ин-
теграције и синтезе ових двају 
научних дисциплина, достигне 
надградња људи у „богове“, те да 
се тако оствари дефинитивна по-
бједа над природом, тј. укидање 
болести и смрти. Главна резул-
танта оваквих настојања било 
би стварање свијета „без суза“, 
тј. „нова вавилонска кула“ у којој 
би „сви били срећни, али не би 
посједовали ништа“. Најмање од 
свега би било слободе.

Да бисмо што правилније 
могли процијенити један такав 
„идеалан“ свијет у помоћ ћемо 
призвати два свјетски позната 
писца – Фјодора Михаиловича 
Достојевског и Олдоса Хакслија, 
тј. њихова два круцијална дјела 
1 https://www.bio4.rs/

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

СЛОБОДА ИЛИ КРИСТАЛНИ ДВОРАЦ 
ВРЛОГ НОВОГ СВИЈЕТА? 

(КАКО СУ ДОСТОЈЕВСКИ И ХАКСЛИ 
ВИДЈЕЛИ СВИЈЕТ ВЕЛИКОГ РЕСЕТА?)

Фјодор Михаилович Достојевски

„Да, широк је човјек, чак и сувише широк, ја бих га сузио”. 
- Дмитри Карамазов (Достојевски - Браћа Карамазови)

„Сретни робови су најљући непријатељи слободе”. – Мари фон Ебнер Есенбах
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на ову тему: Записи из подземља 
и Врли нови свијет. 

Фјодор Михаилович Досто-
јевски (1821-1881) био је један 
од најутицајнијих писаца руске 
књижевности. Према ширини 
и значају утицаја који је имао 
као писац, он се сврстава у сам 
врх свјетског књижевног ства-
ралаштва. Његова најзначајнија 
дјела су: Биједни људи, Пониже-
ни и увријеђени, Записи из мрт-
вог дома, Злочин и казна, Иди-
от, Зли дуси, Браћа Карамазови 
и др. Међутим, за наш рад од 
нарочитог је значаја његово дје-
ло под називом Записи из под-
земља. О овој теми Достојевски 
је говорио у готово свим својим 
дјелима, али у Записима из под-
земља дао је своје најјасније 
виђење свијета неслободе. Ово 
је један од првих романа, који је 
Достојевски написао наког из-
ласка са деветогодишње робије. 
Записи су конципирани у виду 
есејистичких дијалога аутора са 
неименованим сабесједницима. 
У њима Достојевски немилосрд-
но напада готово идолопокло-
нички став људи 19. вијека, који 
су се безрезервно уздали у људ-
ски разум, науку и њена достиг-
нућа. Достојевски им спочитава 
да су они то чинили сматрајући 
да ће човјечанство на тај начин 
остварити своју истинску срећу 
и да ће завладати рај на Земљи. 
Достојевски, кроз ријечи свога 
јунака, говори да је разум добра 
ствар, то је неоспорно, али ипак 
разум је само разум и задовоља-
ва само разумске човјекове спо-
собности – а хтијење је израз 
цијелог човјековог живота, зајед-
но са разумом и осталим елемен-
тима човјековог бића. Иако наш 
живот у својим манифестација-
ма често испада ништаван, ипак 
је живот, а не само извлачење 
квадратног коријена. Јер ја, на 
примјер, сасвим природно хоћу 

да живим за то да задовољим све 
своје потенцијале живота, а не 
за то да задовољим једино раз-
ум, то јест неки двадесети дио 
мојих животних способности. 
Разум зна само оно што је успио 
да сазна, а људска природа живи 
и дјелује комплексно, свим што у 
њој постоји, свјесно и несвјесно, 
па и када лаже, ипак живи2. Све 
људске недаће и несреће, према 
поклоницима људског разума, 
нестаће када наука потпуно пре-
васпита људски род и нормал-
но усмјери људску природу. Ви 
сте – каже јунак Достојевског – 
убијеђени да ће човјек тада сам 
престати да гријеши добровољно 
и да ће, такорећи, хтио-не-хтио 
престати да раздваја своју вољу 
од својих нормалних интереса. 
И не само то: тада ће, кажете ви, 
сама наука убиједити човјека да у 
ствари нема ни воље ни каприца, 
никад их није ни имао – и да је 
нешто слично клавирској дир-
ци или клавису на оргуљама, и 
да, поред тога, у свијету постоје 
још и природни закони; те све 
што год он ради, не дешава се по 
његовој вољи, већ само од себе, 
по природним законима. Пре-
ма томе, треба само открити те 
природне законе, и онда човјек 
неће одговарати за своје поступ-
ке и живјеће необично лако. Сви 
људски поступци биће тада, 
наравно, прорачунати према 
тим законима, математички, 
као у логаритамским таблица-
ма до 108 000, и биће унесени 
у таблице, још боље, појавиће 
се добронамјерне књиге, слич-
не данашњим енциклопедија-
ма, у којима ће све тачно бити 
прорачунато и означено тако 
да на свијету неће више бити 
поступка ни догађаја. Тада ће 
– све ово ви (идолопоклоници 

2 Достојевски, Записи из подземља, стр. 
351-352.

науке и здравог разума3) гово-
рите - настати нови економски 
односи, сасвим готови, и такође 
израчунати са математичком 
тачношћу, те ће за трен ока не-
стати сва могућа питања, управо 
зато што ће се на њих добити сви 
могући одговори. Тада ће бити 
изграђен кристални дворац... 
Једном ријечи, тада ће долетети 
птица Каган (Митолошка птица, 
која људима који је угледају до-
носи срећу)4. Највећа вриједност 
коју посједује људски род је сло-
бодна воља. Ништа од ње нема 
веће и светије. Свијет који би био 
заснован на математичком-лога-
ритамском или алгоритамском 
принципу, а који Достојевски 
назива „кристални дворац“, не 
би био нешта друго до затвор 
обојен у златну боју. У таквом 
свијету нема слободне воље. Зато 
Достојевски и пита: „Ех господо, 
каква ће то бити своја воља када 
дотјерамо до таблица и аритме-
тике, када се буде примјењива-
ло само два пута два су четири? 
Јер два пута два биће четири и 
без моје воље! Зар је то слободна 
воља?“5 Говорећи о томе коли-
ко би сабласно и страшно здање 
„кристалног дворца“ било До-
стојевски каже: „А ја се можда, 
зато и бојим тог дворца што је 
кристалан и неразрушив, што 
му се ни кришом неће моћи језик 
исплазити.“ 6

Олдос Хаксли (1894-1963) је 
био енглески писац и један од 
најистакнутијих есејиста 20. 
вијека. Аутор је више од педе-
сет књига. Његово најпознатије 
дјело је свакако и дјело које нас 
у овом раду највише интересује 
– Врли нови свијет. Овај роман 
је објављен 1932. године, и спада 
у сам врх дистопијског жанра. 
3 Прим. Б.Ч.
4 Достојевски, Записи из поздемља, стр. 

348-349.
5 Исто, стр. 355.
6 Исто, стр. 358.
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7Радња романа се одвија у Лон-
дону, 2040. године, тачније 632. 
године Фордове ере. Хаксли за 
Хенрија Форда, тачније његов 
модел Т, из 1908. године, везује 
прелаз из, грубо говорећи, пре-
модерног у цивилизовано доба. 
Иако је производња на траци 
постојала и раније, Хенри Форд 
је исту подигао на значајно виши 
ниво од својих претходника, 
што му је, уз агресивну и све-
присутну пропаганду, донијело 
огроман успјех. Писац у моћном 
индустријалцу види узор ци-
вилизованог друштва, односно 
вриједности које оно слиједи: 
похлепу, моментално задовоља-
вање наметнутих жеља, сурови 
материјализам и конзумеризам. 
Зато, Хакслијево друштво будућ-
ности рачуна вријеме по Форду, 
заклиње се у име Форда и прино-
си му жртве, док је симбол крста 
замијењен словом Т, управо због 
познатог Фордовог модела из 
1908. године8. 

Људи који живе у врлом но-
вом свијету немају оца и мајку, 
они настају из епрувета у „Лон-
донском центру за инкубатор-
ску производњу и систематску 
обраду“. Када су несрећни или 
када имају други неки проблем, 
узимају таблету под називом 
сома9. Она рјешава све њихове 
проблеме и враћа их у пријеко 
потребну животну равнотежу. 
Иако у том свијету и даље живе 
нормални људи који имају по-
родице и животне навике које 
имају и данашњи људи, ипак, 
они се налазе по резерватима 
и „цивилизовани људи“ их на-
зивају дивљацима. Један такав 
7 Дистопија је замишљен свет где су дове-

дене до максимума лоше стране данашње 
цивилизације.

8 https://mentalnihigijenicar.com/2021/05/23
9 Треба рећи да је сам Хаксли био заго-

ворник коришћења психоактивних суп-
станци, о чему је исцрпно писао у својој 
књизи Врата перцепције (The Doors of 
Perception) по којој је састав Дорси (The 
Doors) добио име.

дивљак се напокон сусреће са 
управником свијета Мустафом 
Мондијем. Дивљак жели да зна 
зашто у цивилизиваном (врлом 
новом) свијету нема Бога, ре-
лигије, умјетности, Шекспира... 
Мустафа Монди му одговора и 
каже: „Бог је неспојив са ма-
шинама, медицином и општом 
срећом. Човјек мора да се опре-
дијели за једно или за друго. 
Наша цивилизација се опре-
дијелила за машине, медицину 
и срећу. Зато морам да држим 
ове књиге (Библију и Шекспи-
ра)10 под кључем у сефу. За нас 
је њихов садржај богохулан11. 
„Даље – наставља Мустафа 

Монди – драги мој пријатељу, 
цивилизација нема апсолутно 
никаквих потреба за племени-
тошћу и хероизмом. То су сим-
птоми политичке неспособно-
сти. У друштву организованом 
како треба, као што је случај са 
нашим друштвом, никоме се не 
допушта прилика да се пона-
ша племенито и херојски. Да 
би се прилика за такво пона-
шање указала, ситуација мора 
да буде крајње нестабилна. Кад 
се води рат, кад има супротних 
мишљења, кад је потребно оду-
пријети се искушењима, брани-
ти вољено биће, или се за њега 
10 Прим. Б.Ч.
11 Хаксли, О, Врли нови свијет, стр. 215.

борити – онда, очигледно, има 
смисла бити племенит и херој. 
Али у данашње вријеме нема 
ратова. Највећи напори се ула-
жу да се спријечи прејака љубав. 
Супротних мишљења нема; сви 
су обрађени тако да не могу а да 
не раде оно што је потребно. А 
оно што је потребно да се ради, 
у цјелини је тако пријатно, толи-
ко слободе је дато иживљавању 
природних импулса, да заиста 
нема искушења којима је потреб-
но да се човјек одупире. А ако 
се неком злом срећом баш до-
годи нешто непријатно, молим: 
увијек је ту сома која омогућава 
да се побјегне из стварности. У 
прошлости тако нешто могло се 
постићи само уз огромне напо-
ре и године интензивне моралне 
обуке. А данас – попијете двије-
три таблете од пола грама и све 
се среди. Бар половину мора-
ла имате увијек за се, у бочици 
„Хришћанство без суза – ето то 
је сома“12. Нема никакве сумње 
да креатори и прокламатори Ве-
ликог ресета и новог свјетског 
поретка и уређења, припремају 
неку врсту „соме“ и за нас. 

Ако се ова тематика сагле-
да кроз призму православног 
хришћанског богословља, по-
стаје и више него јасно да су упо-
зорења која нам дају Достојевски 
и Хаксли и више него алармант-
на. На првим страницама Би-
блије читамо да је Бог створио 
човјека „по обличју својему“ 
(Пост. 1, 26). Код светих отаца 
Цркве Христове постоје разли-
чита тумачења шта значи то „по 
обличју Божијем“. Међутим, јед-
но од најчешћих је да је обличје 
Божије у човјеку управо слобо-
да. Створивши сав невидљиви и 
видљиви свијет, Бог је на крају 
стварања створио човјека, који 
сам представља јединство ду-
ховног и материјалног свијета. 
12 Исто. стр. 217-218.

Олдус Хаксли
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Као такав постављен је за 
господара цијеле Божије 
творевине. Његов задатак 
је био да цијелу творевину 
– како духовну тако и ма-
теријалну - принесе на дар 
Богу. Међутим, Бог није 
човјека присилио на такво 
нешто. Иако је свијет, који је 
Бог за човјека створио био 
рај, Он није хтио да човјека 
натјера да прихвати тај рај. 
Бог није створио кристални 
дворац или врли нови свијет. 
Напротив, Бог човјеку оставља 
могућност да то све одбаци 
или, ријечима Достојевског, да 
свему исплази језик. Из би-
блијског извјештаја знамо да је 
човјек то нажалост и учинио. 

Сва трагедија овог свијета на-
лази се управо у човјековој зло-
употреби слободне воље и од-
бацивању божанског плана. Но 
чак и злоупотребљена слободна 
воља је и даље слободна воља. 
Бог је то испоштовао. Међутим, 

прокламатори Великог ре-
сета и творци будућег раја 
на Земљи за људе, чини се 
не остављају једну такву 
могућност. Зато је више 
него икада битно да будемо 
будни и да пратимо шта се 
дешава у свијету. Не смије-
мо бити нијеме овце које се 
воде на заклање. На нама 
је да СЛОБОДНО изабере-
мо да ли ћемо се држати 

свијета слободе, Библије, До-
стојевског и Шекспира, или 

ћемо прихватити наступајући 
врли нови свијет кристалног 
дворца Клауса Шваба, Била 
Гејтса, Џефа Безоса и др.

Бојан Чечар, протођакон

Лондонски центар за инкубаторску 
производњу и систематску обраду

П ут ка Господу води кроз љубав 
према људима, и нема дру-

гог пута. На дан Страшног суда 
нећу бити питана да ли сам била 
успјешна у аскетским врлинама 
или колико сам метанија напра-
вила, већ да ли сам нахранила 
гладне, одјенула наге, посјетила 
болне и затворенике: то је све 
што ће ме питати. За сваког си-
ромашног, гладног и заробљеног 
Спаситељ каже „Ја”: „Ја бијах гла-
дан и жедан, Ја бијах болестан и 
у тамници.”1 Кад само помислим 
да се Он поистовјећује са сваком 

1 „Јер гладан бејах и нахранисте ме, жедан 
бејах и напојисте ме, гост бејах и прими-
сте ме, болестан бејах и посетисте ме, у 
тамници бејах и обиђосте ме. Када Госпо-
де то би?, питаху праведници. Када Те ви-
десмо гладна и жедна и у тамници? Тада 
Спаситељ откри тајну: Када учинисте 
једноме од ове (моје) браће, то јест када 
учинисте једном човеку, сиромаху, ма 
ком човеку, добро у име Моје, ви у ствари 
Мени учинисте“ (Мт. 25, 31-46).

особом која је у невољи! Увијек 
сам то знала, али сад имам ствар-
но искуство. То је застрашујуће.” 
– Света Марија Париска

Постоје и постојали су прије 
нас велики људи, који су својим 
животима задужили човјечан-
ство, људи и жене који су били 
свјетионици у тамна и смутна 
времена, свједоци и преносиоци 
Божије љубави и премудрости 
у овај намучени свијет. Њихови 
животописи (житија и биогра-
фије) често свједоче о богатству 
различитости људских, човје-
чанских карактера и темпера-
мената, које је управо Господ 
по Свом промислу створио по 
природи веома различите, али 
су кроз љубав Божију сви једно 
у Христу Господу. Неки од њих 
велика дјела чине у тишини и 
повучености, тако да не зна ни 

љевица шта чини десница, док 
су други, као Света Марија Па-
риска, личности које својом 
појавом и наступом неизоставно 
скрећу пажњу на себе. 

Света Марија Париска својим 
изузетним карактером заслу-
жује да се о њеним подвизима 
пишу књиге, и снимају филмо-
ви, јер њен животни пут управо 
звучи као сценарио за неки аван-
туристички филм, као леген-
да или бајка. Њена биографија 
препуна је занимљивих анегдо-
та, од рођења, преко живота ис-
пуњеног трудом и храбрим под-
визима неуобичајеним за жену, 
мајку, а касније и монахињу, па 
све до мученичке смрти. На спо-
мен-плочи подигнутој у њену 
част на једном париском гробљу 
стоји: „Света мати Марија Скоб-
цова (1891-1945). Монахиња, 

СВЕТА МАРИЈА ПАРИСКА
„АКО ХРИШЋАНСТВО НИЈЕ ВАТРА, 

ОНДА НИЈЕ НИШТА!“

САВРЕМЕНИ СВЕТИ
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пјесник, умјетник, борац Покре-
та отпора, погубљена од стране 
нациста у логору Равензбрик. 
Мјесто погребења непознато“. 
Мати Марија Париска рођена је 
1891. године у граду Рига, у дана-
шњој Летонији, као руска плем-
киња Јелизавета (Лиза) Јуријевна 
Пиљенко. У младости је вољела 
читање и умјетност, сликала је, 
везла, писала философске тек-
стове и пјесме (објавила је двије 
збирке пјесама и кретала се у 
највишим пјесничким кругови-
ма тог доба). Била је прва жена 
примљена у Теолошку семина-
рију при Храму Светог Алексан-
дра Невског у Санкт Петербургу. 
Кажу да се као млада током јед-
ног периода заносила политиком 
као социјалиста и револуционар, 
те је била и удата за бољшевика, 
да би касније као самохрана мајка 
постала градоначелник градића 
Анапа на обали Црног Мора у 
тадашњој револуцијом ношеној 
Русији. Причало се и да је у јед-
ном моменту наумила да изврши 
атентат на Троцког, али да су је 
од тога одговорили. Чињеница је 
да је замало избјегла смртну каз-
ну у Русији због свог ватреног и 
искреног залагања за истину, те 
је морала и да емигрира у страху 
од одмазде од стране Лењинове 
Владе. На свом путешествију са 
другим супругом и троје дјеце, 
живјела је у Тбилисију, Цари-
граду, Београду, да би се конач-
но настанила у Паризу. Током 
бурне младости, прошла је кроз 
период атеизма и агностицизма, 
у немогућности да прежали смрт 
оца и питање неправде у свијету 
које ју је веома погађало, да би 
се касније вратила православној 
вјери са обновљеном и увећаном 
преданошћу. У сталној тежњи да 
уљепша и промијени свијет на 
боље, да олакша терет најугро-
женијима, да пронађе Бога, сми-
сао људског живота и да се суочи 

са проблемом људске смртности, 
млада Лиза је прешла бројне 
километре, од којих је највише 
пропутовала – духовно. Своју 
тежњу да помаже потребитима 
црпила је из вјере да Христос 
управо узима обличје сиромаш-
них, одбачених, болесних, и да је, 
поред славних и великих храмо-
ва, Цркву могуће пронаћи и „на 
улици“. Борба и тежња да умањи 
страдање другима потицала је и 
из личног страдања: по доласку 
у Париз доживјела је смрт најм-
лађег дјетета, a 1935. године и 
смрт најстарије ћерке.

Мир својој души Лиза прона-
лази у Православљу, те се 1936. 
године монаши и добија име 
Марија. По благослову свог ду-
ховника, оца Сергија Булгакова, 
и митрополита Евлогија, мати 
Марија не престаје да дјелује у 
друштву, јер, према њеном схва-
тању: ,,хришћанство није ауто-
мортификација него одговор 
другом“. У Паризу проповиједа 
међу руском емиграцијом, по-
сјећује раднике у рудницима и 
фабрикама, затворенике, мен-
тално обољеле, пише пјесме и 
теолошке списе; оснива домове 
за сиромашне, народну кухињу, 
издавачку кућу, болницу за опо-
равак обољелих од туберкуло-
зе, али и организацију ,,L’Action 
Orthodoxe”, као врсту логистич-

ког центра за помоћ руским из-
бјеглицама. Једна од првих ства-
ри које је урадила уз помоћ свог 
духовника и митрополита Евло-
гија је отварање свратишта за си-
ромашне и бескућнике у кући у 
Паризу у којој је и сама живјела. 
Најпознатије од свратишта које 
је основала налазило се у улици 
Лурмел (Lourmel), гдје је уредила 
и капелу за свакодневно вршење 
службе Божије по манастирском 
типику (сама је осликала иконо-
стас). Са сиромашним руским 
избјеглицама мати Марија дије-
ли хљеб и со, њихове муке су и 
њене муке. Излаже се понекада и 
великим ризицима не би ли још 
некога од својих сународника 
спасла од улице, алкохолизма, 
затвора. По ријечима апостола 
Павла - ,,свима сам био све, да 
како год неке спасем“ (1Кор 9,22). 
Као веома необична личност и 
појава, постала је позната ширим 
круговима тадашњег Париза. Та 
њена посебност само јој је омо-
гућила да још више помогне по-
требитима, иако ју је и доводила 
у сукобе са онима који су видјели 
монаштво искључиво као потпу-
но повлачење из свијета. Ипак, 
мати Марија је својом отворе-
ношћу према људима, која јој 
је била и страдање и благослов, 
успијевала да скупи средства, 
храну, лијекове, правну и духов-
ну помоћ за своје руске избјегли-
це, за алкохоличаре, болесне и 
умоболне, које је такође прихва-
тала и помагала им. Коначно, ова 
друштвеност мати Марију уводи 
и у француски Покрет отпора, 
те она од почетка Другог свјет-
ског рата, па све до хапшења 
1943. године, спасава Јевреје од 
нацистичког терора. Када су је 
нацистички војници на испити-
вању питали да ли је видјела неке 
Јевреје, показала им је у тишини 
на икону Господа Исуса Христа и 
Богородице. 

Света Марија Париска



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

29

b

Мати Марија је у Паризу још 
прије рата постала позната као 
монахиња која купује на велико 
и сакупља остатке хране за на-
родну кухињу - одлазила је на 
пијаце са великим колицима у 
набавку, тражила попусте, узи-
мала велике количине хране по 
повољнијим цијенама. На крају 
радног времена, све оно што се 
није продало трговци су јој про-
давали јефтиније или давали 
бесплатно. Сазнавши да су наци-
сти на једном стадиону у Паризу 
заробили око 14 000 Јевреја, од 
којих и огроман број дјеце (6 900), 
моли се Богу да је поучи како да 
помогне бар некима од њих. По-
сматра данима тај стадион споља 
и добија идеју – прикључиће се 
санитарним радницима, чистиће 
и износити отпатке са стадиона 
под изговором да узима остатке 
хране за народну кухињу. Заиста, 
уз сарадњу санитарних радника 
мати Марија почиње на својим 
колицима у великим кантама за 
отпатке превозити једно по јед-
но дијете у оближње свратиште 
у улици Лурмел. Овдје, уз помоћ 
православног свештеника, оца 
Димитрија (који је био духов-
ник заједнице коју је основала) и 
њеног рођеног сина Јурија, дјецу 
преко Покрета отпора шаљу на 
југ Француске уз лажне папире и 
крштенице. Не зна се колико су 
дјеце на тај начин мати Марија, 
отац Димитрије и Јури спасили 
од нацистичких логора, прије 
него што су и сами мученич-
ки у тим логорима пострадали. 
Нацисти су их ухапсили 1943. 
године због њиховог помагања 
Јеврејима и другима које је тај ре-
жим прогонио. Мати Марију су 
послали у женски логор Равенз-
брик, а њеног сина Јурија и оца 
Димитрија у логор Дора (огранак 
Бухенвалда), гдје су и убијени. 
Све троје су канонизовани као 
преподобномученици.

Не треба много прочитати о 
мати Марији Париској, па да се 
доживи умиљење, љубав пре-
ма овој изузетној светитељки. 
Својим дјеловањем у емиграцији 
на Западу, учинила је много за 
подизање угледа у свијету, не 
само свог, руског народа, него и 
читавог Православља. Била је 
живи свједок Ријечи Божије. Ову 
дивну светитељку називају још 
и мати Марија Скобцова, према 
презимену њеног другог супру-
га и њеног сина, ипођакона Јуре, 
али и Света Марија од Рaвенз-
брика према мјесту гдје је муче-

нички пострадала у гасној комо-
ри. У свијету је најчувенија као 
Света Марија Париска, по граду 
гдје је имала прилике да учини 
највише добрих дјела и гдје је 
својим подвизима највише Го-
спода прославила. Свету Марију 
Париску називамо и Мати, јер је 
била мајка свима са којима се су-
сретала, нарочито онима које је 
свијет одбацио.

Мати Марија је пострадала 
мученички на Велики петак у 
логору Равензбрик 1945. годи-
не, два дана пред његово осло-
бођење. Она нема своје гробни-
це. Сматра се да је добровољно 
отишла у тзв. центар за еутана-
зију умјесто друге, млађе затво-

ренице. Свети сабор Васељенске 
патријаршије ју је 16. јануара 
2004. године уврстио у Диптих 
светих заједно са њеним сином 
Јуром, сарадником Илијом и 
свештеником Димитријем. За 
дан њиховог празновања од-
ређен је 20. јули. 

Велики руски философ Ни-
колај Берђајев, који је иначе био 
и њен лични пријатељ, сматрао 
је мати Марију једном од најзна-
чајнијих жена у руској емигра-
цији. По ријечима овог значај-
ног хришћанског философа, „у 
њеном животу, у њеној судбини, 
као да је одражена судбина чи-
таве епохе. У њеној личности на-
лазе се црте које толико плијене 
код руских жена – отвореност 
према свијету, жеља да олакшају 
људске патње, пожртвованост, 
неустрашивост“. 

Познате су ријечи мати Ма-
рије које и данас одјекују и које 
могу да нам дају истинског под-
стрека да се храбро суочимо са 
искушењима која се пред нас по-
стављају: „Хришћанство је или 
ватра, или је ништа“. Управо так-
во ватрено поимање вјере дало 
је Светој мати Марији Париској 
храбрости и снаге за сва вели-
чанствена дјела која је учинила 
за вријеме свог овоземаљског 
живота. Другим ријечима, наша 
света православна хришћанска 
вјера није пуко наслијеђе, него 
и наша садашњост и будућност. 
Хришћанство је жива ватра 
бесмртне и нестворене благо-
дати Божије, ватра која не пече, 
него оживљава људе умртвљене 
гријехом, ватра која поправља 
непоправљиво, лијечи болесно, 
даје радост уцвијељенима, чини 
чуда изван оквира природних 
закона, па чак може и мртве да 
васкрсава. Без тога, заиста не 
бисмо били ништа.

мр Маријана Чечар

Света Марија Париска са свеште-
ником Димитријем, сином Јуријем и 

сарадником Илијом
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ИНТЕРВЈУ

Д ивна Љубојевић, аутенти-
чан глас, биографија и на-

дасве живот пошкропљен пра-
вослављем у једном од својих 
најљепших видова – појањем, 
саговорница је Животворног 
Источника. Свако је посебан, 
али постоје људи чије нас дјелање 
оплемењује и позива на будност, 
па отуда њихово посебно треба 
истицати и њиме се напајати ду-
шекористи ради, окријепљења 
ради, инспирације и молитвених 
осјећања. Диригент са почецима 
у титули најмлађег диригента 
једног од најстаријих хорова – 
Првог српског певачког друштва, 
интерпретатор духовне музике, 
са својим хором Мелоди дотакла 
се тродеценијског јубилеја. Ово 
је посебан повод нашег разго-
вора, сума утисака, трновит пут 
који никада не постаје лак, али 
убире небеске плодове. 

Поје од раног дјетињства, 
учећи од ваведењских мона-
хиња на стилу заснованом који 
почива на карловачком појању 
у редакцији Ненада Барачког и 
традиционалном руском појању. 
У музичкој школи „Мокрањац“ 
у Београду почиње своје музич-
ко образовање, које наставља 
на Музичкој академији у Новом 
Саду. Снимила је више десетина 
албума, свој пут градивши прво 
у иностранству, а потом се враћа 
у матицу одакле и даље проноси 
своје појачке виртуозије, једно-
времено и његујући канон и ди-
шући музику.

Поред интерпретовања, бави 
се и сакупљањем, обрадом, про-

учавањем старих музичких из-
вора, ревалоризујући и рехаби-
литујући појачко насљеђе које 
нам уистину и припада. Уз ово, 
природно, иде и педагошко зау-
зимање. 

Хор и студио за духовну музи-
ку именом Мелоди оснива 1991. 
године при манастиру Ваведење 
у Београду, благословом тадашње 
игуманије Агније (Дмитровић). 
Поред Мелода Дивна је 1997. бла-
гословом епископа западноев-
ропског Луке основала хор при 
цркви Светог Саве у Паризу, са 
којима је појала и ван Литургија, 
концертно. Такође, дала је до-
принос чланством у Ступовима 
основаним 2003. у склопу акције 
„Обновимо себе – подигнимо 
Ступове“. Мелоди су, пак, трајна 
база, а међу њима су данас Рајна 
Вулетић, сопран, Зоран Тешић, 
бас баритон, Мања Зеремски, алт, 
Марија Николић, сопран, Каћа 
Поповић, сопран, Теодора Ми-
лутиновић, алт, Срђан Бабић, бас 
баритон, Јелена Будисављевић, 
алт, Драгана Уљаревић, сопран, 
Милица Стојановић, сопран 
(најмлађа чланица, дебитовала 
24. децембра на Коларцу првим 
концертом којим је обиљежен 
јубилеј!), Никола Александров, 
бас баритон, Виктор Чедомиров 
Љујић, бас баритон, Саша Дамја-
новић, тенор.

Од богате дискографије, из-
двојмо само домаћа издања 
иако је опус дакако много шири 
објављиван у махом Паризу, 
али и у Америци, Бјелорусији, 
Украјини: Аксион естин (1996), 

Достојно јест (1999), Животвор-
ни источник (2000), Мелоди 
(2001), Славословије (2002), Бо-
жанствена Литургија Св. Јова-
на Злотоустог (2004), Христос 
Воскресе (2007), Огледало (2008), 
Антологија најлепше духовне му-
зике православног истока (2016), 
Нека вскрсне Бог (2020), Сва 
земљо радуј се (2020), In Search of 
Divine Light (2021).
Велики јубилеј 30 година обиље-
жили сте низом концерата. Са 
ове временске раздаљине како 
видите еволуцију „Мелода“ и 
Дивне Љубојевић?

То је живот који се обнавља и 
једно посвећење, то није посао па 
да га ставите у оквир пролазно-
сти дана и година, тако је и у мом 
музичком раду са Мелóдима. 
Оно што стварамо стално напре-
дује, узраста, живи. То јесте наше 
трајање на земљи, у том раду је 
наш залог за горе, наш почетак 
вечности. 
Како сте регрутовали „Мело-
де“ кроз ове године, колико је 
тешко било просијати их у ку-
кољу савременог доба? И зашто 
Роман Мелод као заслужник 
њиховог имена које дјелује као 
појачки штит?

Свети Роман Слаткопојац или 
Мелод био је химнограф који је 
оставио преко хиљаду химни, 
кондака и осталих црквених 
песама. Све је почело тако што 
је помагао у храму, био стално 
у молитви и подвизима, али не-
писмен, није познавао ни Свето 
Писмо ни појање. После једног 

Да се радујемо свему лепом 
и у нама и око нас 

ИНТЕРВЈУ СА ДИВНОМ ЉУБОЈЕВИЋ
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понижења које су му приредили, 
молио се Богородици и она му 
се приказала у сну, ставивши му 
свитак у уста. Кад се пробудио, 
кажу житије овог свеца, познао 
је и Свето Писмо и многе мудро-
сти. Кад је дошло време да се у 
цркви у празничне дане Божића 
отпева први кондак, он је за 
амвоном отпевао „Дјева данас, 
превечнога рађа...“ После тога 
створио је велики опус цркве-
них песама... 

Када сам, после двогодишњег 
ангажмана у Првом београдском 
певачком друштву, пожелела да 
се вратим тамо где сам и почела, 
у манастир Ваведење Пресве-
те Богородице на Сењаку, 1991. 
године, уз благослов мати игу-
маније Агније настали су МЕ-
ЛОДИ. Неки од певача који су 
ме знали из преходних хорова, 
са Богословског факултета, из 
„Мокрањца“ или из Првог бео-
градског су просто пратили ту 
моју идеју и ми смо се окупили. 
Иако су то биле оне тешке годи-
не, 1991-92. рат и распад државе, 
ми смо опстајали. И тако се мало 
по мало искристалисала гру-
па људи која заједно молитвено 
живи, пева и ствара нешто ново. 
Прву Литургију у Ваведењу смо 
отпевали на Аранђеловдан 1991. 
године. Тих се година није путо-
вало, биле су санкције, није се 
наступало ван земље, али нам 
је то омогућило да осим насту-
пања на фестивалима, израс-
тамо као група, као студио за 
духову музику и хор, као и да 
развијемо обиман и озбиљан ре-
пертоар. Тих првих десет година 
била је деценија чистог труда, ту 
није било концерата, хонорара, 
све је било тако некако чисто, 
посвећено и гледано уназад, сад 
схватам да је то била светлост 
која нас је обасјала и касније до-

нела и друге благодати.

Дивна Љубојевић почиње мно-
го прије 1991. Дјетињство, од-
растање, унутрашњи пој који 
је коначно изашао гласом вајао 
се кроз патњу породице која 
се храбро, готово мартиријски 
одупирала комунистичкој чиз-
ми. Како иде прича о почецима, 
колико је важан тај породични 
рам, те још једном – о манастиру 
Ваведење и позиву на путовање?

Породични оквир је оно где се 
формираш и где добијеш одређе-
не пакете које после „пеглаш“ 

кроз живот и околности, нешто 
узимаш а нешто додајеш. Сва-
како је важан, пресудан за неки 
први корак, некада као што је са 
мном случај, где је моја породи-
ца направила прве кораке у мом 
односу према вери и упознавању 
са црквеном музиком, а некад 
управо супротно, где породица 
намеће на силу неки оквир који 
појединцу не одговара и из чега 
покушава или не да се искобеља... 

Имала сам срећу да сам расла 
у верујућој породици, родитељи 
су сестру и мене водили на Ли-
тургију и једном приликом смо 
присуствовали служби у мана-
стиру Ваведење на Сењаку. Тада 

сам, са девет година, први пут 
чула то „другачије“ појање, тај 
спој који су монахиње у Ваве-
дењу неговале. Осетила сам неш-
то што ме вероватно води свих 
ових деценија, нешто што ду-
ховна музика сама по себи има. 
Ко се бави духовном музиком 
осећа да то није занимање, него 
је то начин живота, ту нема по-
траге за неким посебним разло-
гом, тој музици није потребан 
разлог више од ње саме. А појање 
у Ваведењу које су неговале мо-
нахиње било је за мене нешто 
потпуно очаравајуће. И тако је 
почело. Као дете сам имала среће 
да прва знања о овој музици по-
пијем на самом извору, у мана-
стиру. А поред тога, у наш живот 
су ушли владика Амфилохије, 
владика Атанасије, касније и 
владика бачки Иринеј. Имала 
сам ту срећу да уз њих одрастам. 
Са њима, немерљиво је обогаћен 
правим стварима живот моје по-
родице, нарочито моје сестре и 
мене. Јер, која је вeроватноћа да 
имате прилику да одрастете са 
људима који су најбољи? То су 
универзално јединствени и нај-
бољи људи за одрастање некога 
у вери. То је нешто што одређује 
живот. Како сам ја чула свако је-
ванђеље у цркви... како је то било 
подобно за моје дечје срце. Ни-
кад у њиховим проповедима ни-
сам чула нешто што мени и као 
детету није било блиско. Осећам 
неизмерну захвалност за ту да-
тост и ту радост одрастања. 

То путовање је дуалног типа: 
мисијско у смислу, како сте го-
ворили повратка музике у своје 
гнијездо, те мисионарско – не-
мали број слушалаца се окретао 
православљу, утврђивао у вјери. 
Колико је мучно, тешко и хра-
бро било ићи тим путем? Је ли 
било сумњи, одсустајања? Која 
су искуства обиљежила његово 

Дивна Љубојевић, фото - Н. Бабић
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крчење, догађаји, сусрети?
Када се нечему посветите и 

прихватите свој дар као један 
призив, радите најбоље што уме-
те. Могла сам и ја боље и можда 
више, а можда је баш требало 
тако како је ишло. Није лако, 
нити би требало да нешто буде 
лако. Трудите се, покушавате 
не само да створите нешто што 
ће вас одредити, него и да буде-
те „на ползу“ како би рекао До-
ситеј, на корист роду, друштву. 
Одустајања није било, а што се 
сумњи тиче, можете да сумњате 
у оно како нешто радите, дакле, у 
себе, па да се потрудите да у том 
смислу напредујете, да будете 
бољи. 

Са аспекта теорије музике и 
историје музике шта тачно зна-
чи враћање на своје мјесто, како 
се десио прекид контунуума? 
Који су путеви премошћавања 
тог зденца? Да ли сте још увијек 
усамљени и ко се пробудио на 
сцени? Ко је на Вас утицао и да 
ли је било таквих музичких су-
дара током студија, боравцима 
у иностранству, на турнејама?

Ми се стално сусрећемо са 
тим да се овде духовнa музикa 
издваја из корпуса класичне му-
зике, што она јесте. Ми смо стал-
но у том дуалитету да је то нешто 
из цркве, а како су генерације 
одрастале одрођене од цркве, то 
је самим тим, нешто изопште-
но, нешто непотребно. А управо 
духовна музика је донела клицу 
за развој класике. Дакле, музике 
уопште. 

Један од тих стваралачких 
судара су сусрети са мати Ју-
лијанијом (Денисовом), из 
Манастира Свете Јелисавете у 
Минску. Сусретале смо се више 
пута током наших боравака у 
Русији, предавале смо на Ака-
демији православне музике у 
Санкт Петербургу, наступале 

смо у исто време на Валааму, а 
били смо и гости њеног мана-
стира... Могу слободно да кажем 
да је мати Јулијанија неко коме 
се дивим и ко је мени инспи-
рација. Њена животна прича је 
фасцинантна, а она је тако пле-
менита и толико без сујете да је 
то права реткост. Она разуме, а 
има и одакле да разуме – она је 
стручњак за то што ради, поред 
тога што је монахиња. Поред 
тога, мати Јулијанија је изузет-
но талентован композитор и ја 
радо изводим њене компози-
ције на значајним концертима. 
Шта слушате, читате, гледате: 
које ауторе из других умјетно-
сти бисте издвојили као себи 
важне? 

Мој тата је као једину кон-
станту у свом животу имао чи-
тање. То је нешто што је стално 
радио. И завршио је књижевност 
и веровао је у књижевност и во-
лео је. За сваки рођендан ми смо 
добијале књиге, књиге, књиге. И 
веома је држао до тога да је не-
опходно читати, разговарати о 
прочитаном, он је нас формирао 
донекле и преко књига које нам 
је гурао у руке. Да ли је то добар 
образац, донекле јесте, а помало 
можда и одбија. Али, у кући се 
читало и разговарало о књигама. 

Ових дана читам Мила Лом-
пара, „Полуинтелектуалац и на-
ционална политика“ и књигу 
„Србија на првом месту“ Дра-
гослава Бокана. Има једна књи-
га која ме је оставила без даха, 
коју нисам могла да испустим из 
руку, толико је потресна, дубо-
ка – Виргил Георгиу, „Од 25. часа 
до вечности“, заиста је препору-
чујем. А на пример, увек могу да 
читам Стевана Сремца. 
Синкретизам Ваше рецепције и 
стварања: филм, позориште, хо-
лограмска опера? 

Неке се ствари просто по-

везују и мимо вас. Музика је 
универзална и она има уплив и 
у друге видове уметности, она 
је често повезница, па се самим 
тим догађа да је ваша музика 
била део неког филмског оства-
рења, да је ушла у позориште, да 
је била музичка подлога излож-
бе... А пошто сам по професији 
музичар, постоје ситуације и 
прилике које ме усмере ван окви-
ра духовне музике. То је такође 
део музичког стваралаштва. Мо-
жда бих радије то назвала препо-
знавањем, него синкретизмом. 
Постоје ли иконописци/фре-
скописци, духовна књижевност 
коју издвајате? Или рецимо та 
дивна православна разнород-
ност у Истом, као у грузијском 
или коптском наслијеђу спрам 
византијске? 

Непосредне утиске о право-
славном духовном стваралаштву 
ми примамо самим уласком у 
храм, било да је реч о сликарству, 
архитектури, музици, лепој речи, 
предању... То стваралаштво је у 
служби богослужења, оно под-
ражава првог ствараоца, Бога са-
мога. Можда зато остајемо неми 
пред Распећем у Студеници, или 
пред Светом Тројицом Андреја 
Рубљова. То су заиста ремек-дела 
ликовне уметности, али у њима 
опстаје не само она лепота која 
ће спасити свет, како Достојев-
ски каже, већ и истинско испове-
дање вере. То сусрећемо и у коп-
тском и у византијском наслеђу, 
нажалост православно уметнич-
ко наслеђе Истока дуго није има-
ло место у поимању културе све-
та, већ је прећуткивано и некако 
склањано у страну, можда упра-
во због истинитости коју носи.
Гдје сте се изненадили највише 
рецепцијом публике? Реакције 
неправославних?

Концерт у Барију је био неш-
то јединствено, што се можда још 



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

33

b

једном поновило у Петербургу... 
Имали смо концерт у једној ка-
толичкој цркви, током припреме 
концерта били су ту разни људи, 
техничари, сви су били насмеја-
ни, љубазни, ми смо пре тога 
ишли да целивамо мошти Све-
тог Николе... Све је имало неки 
посебан набој, почео је концерт, 
људи у публици су имали тако 
некако отворене очи... Атмос-
фера је била другачија. И ја сам 
дала интонацију за песму „Теци, 
теци, водо жива“ Љиљане Попо-
вић коју сам обрадила за исон и 
соло. То смо увек врло радо изво-
дили, али како сам дала интона-
цију, мушкарци почели да држе 
исон, ја сам почела да плачем. 
Изашла сам са сцене, сви су прво 
били шокирани, а онда су почели 
аплаузи... Од неке милине, од тог 
нечег креираног у чему смо се сви 
нашли сам почела да плачем... 

И ја сам победила себе, ра-
није сам била некако затворена, 
прође концерт и ја не остављам 
простор за сусрете са публи-
ком, а онда сам схватила да то 
није пристојно према онима који 
имају потребу да са мном поделе 
нешто, да приђу, да кажу коли-
ко им је нешто значило. И када 
сам се ја опустила према публи-
ци, тада сам сусрела много врло 
личних прича и утисака о ономе 
шта њима значи моја музика. То 
су некада тако потресне ствари 
да могу само да ћутим данима... 
А то уједно и мене утврђује у мом 
делању. 
Признања, али и неправде (по-
вреде ауторских права) и како 
носите једне и друге? Најдраже 
признање и најнижа неправда?

Било је званичних признања, 
али ја никад на награде не гледам 
као на нешто због чега се ствара 
нешто. Људи хвале, куде, обожа-
вају, мрзе по својим слабостима 
и то је стална игра показивања 

некакве власти над уметником, 
што је бесмислица Нити би тре-
бало радити похвале ради, нити 
бринути због куђења. Права на-
града је кад ти неко каже лепо је 
то што радите, хвала. Награде су 
данас клизав терен и многе су де-
валвиране. Нису то више награ-
де него неки начин да се неком 
одужиш, да га нешто условиш, 
додељују се награде некоме ко их 
не заслужи и тако. Оно што се 
издваја из награда, ето, нека буду 
одликовања која својим описом 
говоре о томе за шта ја живим 
кад радим. Један је из Белору-
сије и зове се „Верност и вера“, а 
други је орден Почајевске иконе 
Мајке Божије, који ми је доделио 
блаженопочивши украјински 
митрополит Владимир и који у 
свом опису има то – допринос 
вери сопственим делањем, оним 
што могу да допринесем. Наслов 
каже за „проповед православља 
појањем“ а то је препознавање 
онога што ја мислим да радим. 
Зато ме је заиста дирнуло и када 
сам добила орден вожда Стра-
тимировића који у свом указу 
садржи ове речи: „за самопре-
горно служење Богу и Српској 
православној цркви и њеном 
народу широм српских земаља 
и расејања, као и пожртвовано 
истрајавање на вредностима све-
тосавске духовности и идејама 
свесрпског јединства...“
Свјетовно и духовно у вашем 
раду, или концертно и литур-
гијско? 

То су два пута православ-
не духовне музике, то је њен 
дуалитет – једно је њен цркве-
ни, литургијски живот, где је 
појање у синергији са обредом. 
И то је њена примарна фукција. 
Један је њен црквени, литургиј-
ски живот, а други концертни, 
када она излази из оквира онога 
чему служи и чему је намењена, 

али се приказује у пуном светлу 
класичне музике, Сви велики ко-
позитори су оставили неко дело 
духовне музике, сетимо се само 
Моцарта, Баха. Наши велики 
композитори попут Мокрањца 
су пажњу и љубав и мајсторсто 
поклонили очувању нашег ду-
ховног музичког наслеђа у коме 
је, наравно, и духовна музика, 
али њих увек посматрамо друга-
чије, неправедније.

Концертни живот духовне 
музике може да има и мисионар-
ску страну, што није пресудно, 
али је велики успех ако је прене-
сете и додирнете срца која тиме 
привучена, почну да свој лични 
развој усмеравају и ка цркви или 
духовном сазревању, трагању и 
утврђивању у вери. 
Пар иступања из строго духовне 
музике како су пријала (Од када 
тебе волим, химна на предсјед-
ничкој инаугурацији..) имате ли 
жеље за нечим сличним?

Било је и других „иступања“ 
као што је прва холограмска опе-
ра ТЕЛЕСИО Франка Батијата, 
или филм Хјуман (HUMAN), 
Јана Артуса Бертрана и Армана 
Амара, као и песма Зорана Ву-
ловића – „Сиђи до реке“, а коју је 
некада певао Милан Делчић Дел-
ча са бендом „У шкрипцу“. А од 
15. године имам прве искораке, 
прве извођачке сусрете са рене-
сансном и барокном музиком, у 
16. години сам први пут певала 
на Коларцу као један од певача 
ансамбла Musica Antica са Вером 
Злоковић. А после је дошла опе-
ра „Дидона и Енеј“ у Народном 
позоришту на Фестивалу ране 
музике.

Неке идеје и жеље увек имам, 
шта ће се остварити, видећемо. 
Не волим да превише планирам 
или очекујем, јер није увек све до 
нас, или наших жеља. Важно је 
трудити се и од себе највише што 
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се може у одређеном тренутку. 
Ваша богата дискографија има 
лијеп француски стаж, али и 
других ван матице, колико је 
тешко опстати на тржишту, 
како албуми опстојавају у доба 
јутјуберских генерација, да ли 
Вас путеви до публике ван кон-
церата умрежавају или расија-
вају? И како иде тај пут од 
међународне популарности до 
домаћег терена?

Платформе попут јутјуба 
имају и своју предност, јер дају 
могућност да се оно што радите 
прошири на већи аудиторијум. 
Данашње технолошке могућно-
сти дају привид велике слободе 
и непостојања граница. У не-
ком смислу, ви можете да пре-
вазиђете просторне и временске 
одреднице, па да ваша музика 
постане видљива у скоро сва-
ком кутку света. Опет, то доно-
си и тешкоће везане за ауторска 
права, злоупотребе и слично. У 
данашње време лаких садржаја, 
у времену када масовна култура 
постаје тржишна ствар, када се 
говори о „културној индустрији“ 
а не о уметности, долазимо до 
апсурда – јер где је индустрија 
ту је потрошња, то је купи, про-
дај, уновчи, заштити да други не 
зараде на теби, а где је ту искрен 
однос према уметничком ства-
ралаштву... Потребно вам је да 
оно што радите и у шта верујете 
допре до људи, али не и по сваку 
цену...
Шта су за Вас вриједности? И да 
ли бисмо требали постављати 
те конструкције шта су за неког 
конкретно вриједности или је 
тежња да оне буду универзалне 
да би то и биле?

Дубоко сматрам да су вред-
ности универзалне. Да кренемо 
од десет заповести које су први 
оквир вредности. Ако имате 
среће, у породици стичете појам, 

навику и став о тим универзал-
ним вредностима. Оне би треба-
ло да су за све нас иста основа. 
Тако би требало да буде, упркос 
томе што не одрастамо сви у 
истој средини и што се разликују 
социолошки, културни и мисао-
ни обрасци. Доброта, љубав, по-
свећеност, вера, који год верски 
облик био у питању, универзалне 
су вредности света. 

О наслијеђу велике старе српске 
културе, немањићко завјеш-
тање и савремене штуре и ки-
човите (не)културне сцене? 
Посљедица немара или утицаја 
инстант-глоб система? 

Ми смо наследници Светог 
Саве, штета је што то чешће не 
понављамо, то је велика приви-
легија, која траје преко 800 го-
дина. Људи то олако одбацују, 
а мислим да можда и нису раз-
умели шта то значи, наш иден-
титет је настао у време Светог 
Саве. Међу свима постоје разли-
читости, али нас обједињује то 
што смо Срби и свако вештачко 
дељење народа, на овакве и онак-
ве Србе, на „праве“ и „лажне“ 
вернике, наметнута је прича која 
нас додатно збуњује. Многи више 
то не умеју да носе, три генера-
ције уназад им је укинуто, али 
светосавски дух лебди над нама, 
наткриљује нас и чини да смо 
аутентични и поред свих падова 
организација које представљају 
цркву, државу, а и самих људи. 
Мислим да је благослов родити 
се као Србин. И ја сам критична, 
подразумева се да видим греш-
ке мог народа, али зашто бих од 
тога правила каријеру, негде би 
требало ставити тачку. Коме ћеш 
се приклонити него своме, није 
важно себе истаћи тиме што, 
ето, знам у чему је наша грешка. 
То је питање лојалности и љуба-
ви према свом роду. А из љубави 
према свом роду, потребно је да 

сви дубоко погледамо у себе, да 
се приберемо и саберемо. Мис-
лим да бисмо са мање последица 
поднели то што нам се пласи-
ра са стране, а што сада олако 
прихватамо, као и оно што су 
данашње технологије донеле, а 
то је пре свега површна, лака и 
привидно безазлена забава. 
Постоји ли нешто у ових 30 го-
дина да Вас нико није питао а 
жељели сте јавно рећи? 

Па ето, да оставимо наредних 
30 година за нова питања.Бо-
жићни поздрав читаоцима Жи-
вотворног Источника епархије 
зворничко-тузланске?

Божић је синоним за радост. 
Али ако је радост усмерена на 
нешто у шта гледамо, чему се на-
дамо и што нам се сервира, ситу-
ација је заиста тешка. Опет, ако 
радост производимо, минимал-
не радости свакодневно, ако смо 
свесни радости коју имамо, да 
смо живи, здрави, имамо децу, 
некога кога волимо, да имамо 
прилике за напредовањем, раз-
војем, за исправљањем грешака, 
то је самодопинговање радошћу. 
Желим нам свима да се у новој 
години мање ослањамо на ра-
дост и лепоту који нам долазе 
само од споља, да не зависимо 
само од онога што примамо него 
да сваког дана, макар мало, сами 
нешто променимо, у себи и око 
себе, у начину размишљања де-
лања. Да се радујемо свему ле-
пом и у нама и око нас. И онима 
који су добри и које сусрећемо, 
који имају начело да буду ко-
рисни људима око себе, да буду 
заједница те врсте и своје нај-
боље дају тој заједници. Тако 
ћемо променити и живот и раз-
логе за радост. 

Христос се роди, ваистину се 
роди. 

 Разговор водила
Јелена Калајџија
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ИСТОРИЈА

У годинама страдања српског 
народа у Великом рату (1914-

1918) личну голготу преживио је 
и бијељински свештеник Заха-
рије Поповић (1874-1921) кога су 
аустроугарске власти затвориле 
као таоца.

Прота Захарије посветио је 
свој живот Богу и борби за ос-
лобођење српског народа од 
туђинске власти.

Послије вишевјековног роп-
ства под Турском империјом 
(око 1533. до 1878), четири деце-
није под аустроугарском окупа-
цијом (1878-1918) и тешког 
страдања током Првог 
свјетског рата, слобода за 
српски народ у Семберији 
коначно је стигла на дана-
шњи дан – 10. новембра 
1918. године, када је осло-
бодилачка српска војска 
на челу са потпуковником 
Божидаром Загорчићем 
ушла у Бијељину.

Успомена и сјећање на 
ослободиоце Бијељине у 
Првом свјетском рату, рат-
не добровољце Семберије, 
Мајевице и Подриња у ослобо-
дилачким ратовима од 1912. до 
1918. године, данас се чувају у 
Спомен-храму Светог мучени-
ка кнеза Лазара и свих светих 
мученика српских у Бијељи-
ни који је познат и као “Црква 
бесмртних хероја”. Прво бого-
служење у овом храму који се 
налази у бијељинској касарни, у 
данима по ослобођењу, одржао 
је управо прота Захарије Попо-
вић (1874-1921), као први војни 
свештеник у Бијељини.

Измучен борбом за слобо-
ду свог народа прота Захарије 

упокојио се 1921. године, али 
су богослужења у бијељинској 
касарни одржавана све до 1941. 
године када је у Бијељини успо-
стављена власт Независне Др-
жаве Хрватске (1941-1945).

Усташе су овај храм претво-
риле у шталу, а за вријеме СФР 
Југославије (1945-1992) комуни-
сти су храм користили као мага-
цин, купатило, обућарску ради-
оницу и спомен-собу.

Коначно, по успостављању 
Републике Српске, обновљен 
је Храм Светог мученика кнеза 

Лазара и свих светих мученика 
српских који чува успомену и 
молитвено сјећање на све ратне 
добровољце Семберије, Мајеви-
це и Подриња у ослободилач-
ким ратовима од 1912. до 1918. 
године, на учеснике антифаши-
стичке борбе у Другом свјетском 
рату и на борце у Одбрамбено-о-
таџбинском рату (1992-1995), 
као и на све војнике, полицајце, 
ватрогасце и војне љекаре који 
су погинули на дужности. 

Овај храм је 27. септембра 
2016. године проглашен и за 
историјски споменик прве ка-

тегорије од изузетног значаја за 
Републику Српску.

Живот посвећен Богу и 
српском народу 

Прота Захарије Поповић, син 
свештеника Јована и Марије, 
рођен је 1874. године у Власени-
ци. Основну школу завршио је у 
Папраћи, а богословију у Реље-
ву. Митрополит дабробосански 
Георгије рукоположио га је у чин 
ђакона 15. августа, а у чин през-
витера 20. августа 1895. године. 

Постављен је 1895. године 
за парохијског свештени-
ка у Малом Пољу (Власе-
ница). По канонском от-
пусту постављен је 1896. 
године за парохијског 
свештеника у Зворнику. 
Одликован је црвеним 
појасом 12. децембра 1900. 
године.

Декретом од 19. октобра 
1906. године, бр. 1433, по-
стављен је за парохијског 
свештеника у Бијељини. 

Одликован је правом но-
шења црвене поставе на хаљи-
нама 1911. године. Одлуком АЕ 
и Митрополита зворничко-туз-
ланског Илариона, 1918. године, 
постављен је за војног свеш-
теника у бијељинској касарни. 
Због савјесне и предане службе 
8. септембра 1920. године одли-
кован је достојанством прото-
презвитера, а 24. новембра (7. 
децембра) 1920. године одлико-
ван напрсним крстом. Упокојио 
се 12/25. априла 1921. године у 
Бијељини.

Саша Мирић

ПРОТА ЗАХАРИЈЕ ПОПОВИЋ  
ПРВИ ВОЈНИ СВЕШТЕНИК У БИЈЕЉИНИ

Прота Захарије Поповић са породицом 
и пријатељима
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Мајци Пећких апостола

Косовом нас чуваш
Свемоћна Владарко,

храмова метохијских
Тобом срце куца.
Да свак' у њих уђе
ко је Духа гладан,
и да прими силу

Крста крвљу саздан.
Над забранам' смртних

Ти нам шириш двери,
затворит' их не могу

Сви печати звјери.
Јер власт је небеска,
од свих земних бјеља,

на земљи отворила
и кости и мошти
Срба Светитеља.

Ти нам благо вијестиш
како Ти Гаврило,
Да ће доћи Спас,
Богодијете мило.
Сабраће Он тада
у житницу родну,
сваку сузу, крвцу,

и молитву плодну.

Весна Тодоровић

ДУХОВНО ПЈЕСНИШТВО

акрилик на платну, 60х80
аутор: Весна Тодоровић,

мастер ликовни умјетник
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ИСТОРИЈА

ИСЛАМИЗАЦИЈА СЕМБЕРАЦА 
У ОБАРСКОЈ МЕХМЕД СИН ЂУРИН

У БИЈЕЉИНИ ЈУСУФ СИН РАДЕНКОВ
Зарићи, Берберовићи, Ћосићи, Хасановићи, Хусејновићи, Кандурџићи, 

Салихбеговићи, Башићи, Чибукчићи, Диздаревићи, Ибишбеговићи, Исићи, 
Кантарџић, Кахримановићи, Панџићи, Паприке, Реџеповићи, Салиховићи, Сараче-

вићи, Топаловићи, Ибришимовићи, Салихаџићи, Шабићи… чисти Срби!

У данашње вријеме, али и 
уназад неколико десети-

на година, провлачи се тема и 
расправе око националности у 
БиХ, па и у нашем крају, у Сем-
берији. Ова тема је врло акту-
елна, а примјетна су честа на-
гађања и кројења историје како 
коме одговара. Бавећи се исто-
ријско-истраживачким радом 
и проучавајући историју нашег 
завичаја, долазио сам до подата-
ка које ћу са вама подијелити и 
које ће вам освијетлити перцеп-
цију ове теме код нас. Због мо-
гуће пристрасности у тексту су 
цитирања неправославних ау-
тора. У посљедњих дванаест го-
дина трагао сам за сваким исто-
ријским документом везаним за 
наш ужи завичај. Послије овог 
текста схватићете ко су наше 
комшије Бошњаци и колико су 
слични или различити од Срба 
- већинског етничког станов-
ништва Семберије.

Сасвим је сигурно да прије 
доласка Турака на овим про-
сторима није било становни-
ка исламске вјероисповијести. 
Писмо је било ћирилично, а 
становници Босне су сви били 
хришћани. Неки становници 
су били православне, а неки 
римокатоличке оријентације. 
Иако се у историјским списима 
помиње богумилство, оно је до 
доласка Турака већ готово сво 

прешло или на римокатолици-
зам, или на православље (Богу-
милство се сматра кривовјер-
ством хришћанског учења). 
У историји се и прије доласка 
Османлија становништво Бо-
сне (најприје становници око 
ријеке Босне) назива или Босан-
ци, или Бошњаци, или Бошња-
ни, што су у ствари синоними. 
Ово су географске одреднице 
становништва, а не национал-
на припадност, па тако може-
те у литератури срести описе у 
којима се каже да у Босни живе 
Бошњаци, или Босанци (и да-
нас када одемо у Србију зову 
нас Босанци, без обзира којој 
нацији припадамо). Тада је јас-
но постојала српска нација која 
вуче коријене чак од племенске 
организације, а коју прати за-
себан језик, култура и писмо. 
Прве помене Срба видимо у дје-
лу Константина VII Порфиро-
генита De administrando Imperio 
(О управљању царством). На-
стало средином десетог вије-
ка, ово дјело описује просторе 
српских земаља: „Од ријеке Це-
тине (та је ријека у Далмацији) 
почиње Хрватска те се проте-
же уз море до граница Истре, 
или до града Лабина, а у горије 
тече нешто и преко покрајине 
Истре. Земља Србија лежи ис-
пред свих земаља. Са сјевера се 
граничи са Хрватском, а са југа 

Бугарском“. Далмација тада гра-
ничи са Хрватском (мисли се на 
римску Далмацију). „Даље се 
настављају према југу подручја 
Травуније и Конавља. Земља 
Травуљана и Конављана је јед-
на земља. Тамошњи становници 
воде поријекло од некрштених 
Срба“. Порфирогенит још каже: 
„а исти су Погани (Неретља-
ни) поријеклом од некрштених 
Срба, а зову се Поганима зато 
што нису примили крштења 
када и сви Срби бише крштени“. 
Овдје видимо да није тако лако 
ишло са покрштавањем Срба, те 
је то касније била добра подло-
га за јерес која се појавила код 
Срба у планинским крајевима 
(богумилство). Покрштавање је 
даље код Срба трајало и до вла-
давине Кулина бана, који је папи 
обећао протјеривање богумила. 
Француски љетописац Еинхард 
(770-840. година), пратећи Кар-
ла Великог записао је: „Људевит 
кнез Паноније год. 822. пребје-
гао је испред франачке војске к 
Србима у Далмацију“. Далма-
ција у то вријеме је од Јадрана 
до Дрине и до Паноније. Босна 
се тада спомиње само као гео-
графска одредница и још није 
одвојена као управна област, а 
камоли да се у њој спомиње нека 
самостална нација. Босна ће тек 
касније проширити своју област 
и јачати као управна цјелина. 
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Многи културни споменици да-
нас су свједоци присуства Срба 
и православља на просторима 
данашње Босне и Херцеговине. 
У нашем крају то је манастир 
Тавна који датира из периода 
Немањића, надгробни стећци 
у Теочаку, надгробни споме-
ници пронађени испод Атик 
џамије у Бијељини, итд. Цркве 
у равничарским крајевима као 
што је и Семберија нису сачу-
ване зато што се као грађа ко-
ристило дрво. Често су рушене 
и спаљиване. Име села Попови 
или Звонашселиште (Звонашсе-
лиште је старији назив и прије 
доласка Турака), како је написа-
но у турском попису, свједочи о 
постојању цркве и у Семберији, 
а самим тим и већег броја вјер-
ника. Босански владари тог вре-
мена користили су се српским 
језиком и писмом.

Бан босански Кулин своју 
Повељу писао је ћирилицом и 
почиње овако:

У име Оца и Сина и Светога 
Духа; ја бан босански Кулин;

Дана 15. марта 1333. године 
близу Грачанице у Сјеверној Бо-
сни у граду Сребренику писана 
је Повеља бана Стјепана у којој 
пише: „И зато стављам ја бан 
Стефан свој златни печат, да 
вјерује свако да види и зна ис-
тину. А зато су четири повеље 
једнаке, двије латински а двије 
српски, а све су печаћене злат-
ним печатом“.

Исламизација становништва 
Босне и Херцеговине почиње 
доласком Османлија у БиХ. На 

простору Семберије то се де-
шава око 1521. године, када Ос-
манлије освајају ове просторе. 
Одмах послије освајања станов-
ништво улази у један изузет-
но тежак период. Већина села 
остаје пуста, па тако турски 
попис из 1533. године у Сембе-
рији броји само четири села. 
Морамо знати да у овом пери-
оду хришћани и немају своју 
земљу, него је само обрађују, па 
је више заступљено сточарство 
и миграције становништва које 
се тада назива Власи (Власи су 
по националности Срби). Ау-
стријски путописац Бенедикт 
Купрешић 1530. године описује 
живот у Босни: „Краљевина Бо-
сна није према својој величини 
густо насељена. Распитао сам се 
и сазнао да за то имају три узро-
ка: прво, народ много умире од 
куге, друго Срби бјеже много од 
тешких намета и терета, треће 
и најважније је што турски цар 
узима и одводи младе и окретне 
људе“. Бенедикт свједочи и опи-
сује напаћено становништво, 
неријетко премлаћивање ста-
новника од стране Турака, па 
и бојазност становника да раз-
говарају са странцима или да 
нешто од странаца добију на 
поклон. Српско становништво 
и свештенство описује као из-
узетно гостопримљиве, часне, 
кроз историју изузетно храбре, 
што му и сами Турци потврђују. 
Србе описује као изузетно вјер-
не и одане својој вјери која чини 
једину нит у народу која их спаја 
и држи на окупу. Да би се схва-

тили разлози прихватања исла-
ма код српског становништва 
морају се разумјети друштвене 
прилике које тада владају на 
овим просторима. Османска 
империја, тада највећа свјетска 
сила, окупирала је ове просто-
ре, доносећи нову културу за 
становнике, нову вјеру, али и 
све оне напредне тековине које 
носи једна свјетска сила. Ста-
новништво је било убијеђено да 
овој свјетској сили нема премца. 
То се види управо из Бенедик-
товог разговора са сељацима: 
„Ти исти Срби које затекошмо 
у хришћанској вјери указаше 
нам пуно љубави. Тако би по 
који старац долазио к нама и го-
ворио млађима: „Видите, таква 
су господа била у овој земљи за 
вријеме наших отаца. Ах, Боже, 
ми смо се увијек надали да 
ћете нас ослободити. Међутим 
сада и ви идете да се поклони-
те турском цару. Ми видимо да 
ће турски цар завладати ције-
лим свијетом. Само вас моли-
мо да останете стални у вашој 
хришћанској вјери. Чините као 
што ми чинимо и будите као 
што смо и ми још увијек, и поред 
све невоље и биједе, постојани у 
вјери“. Ах, Бог се мора смилова-
ти, кад нас гоњени, мучени и на-
пуштени сиромашни хришћани 
кријепе у вјери. Нека Бог даде 
да се њихов глас чује у Римском 
царству, које би требало да је 
глава свих хришћана, и да се 
стиде они који се праве добрим 
хришћанима, а то не доказују 
на дјелу“. Бенедикт описује ста-
новништво наводећи да у Босни 
живе Босанци римохришћан-
ске вјере, затим Срби названи 
још и Власи, Чичи, Матолоси и 
Турци. Овај опис се односи на 
Доњу Босну (Доња Босна је од 
Уне до Сарајева, а Горња Босна 
је од Сарајева до Косовске Ми-
тровице). У Горњој Босни живе 

Слабљење Српске православне цркве, рушење цркава и протје-
ривање свештеника такође су узроци због којих је православно 
становништво прелазило на ислам. Доласком Турака побијени 
су сви босански великани и народ у Босни остао је обезглављен. 
Није било класичног приморавања становништва да пређу на 
нову вјеру, него је то било пожељно. Велике погодности чекале су 
оне који прелазе на нову вјеру, ослобађање пореза, а најважније је 
било ослобађање данка у крви и одвођења дјеце у јањичаре.
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само Срби и Турци. Босанцима 
се тада сматрају становници уз 
ријеку Босну, а никако нека на-
ција. Ријеч Хрват као нација за 
становнике Босне је тек у новије 
вријеме позната.

Слабљење Српске право-
славне цркве, рушење цркава и 
протјеривање свештеника та-
кође су узроци због којих је пра-
вославно становништво прела-
зило на ислам. Доласком Турака 
побијени су сви босански вели-
кани и народ у Босни остао је 
обезглављен. Није било класич-
ног приморавања становништва 
да пређу на нову вјеру, него је то 
било пожељно. Велике погодно-
сти чекале су оне који прелазе на 
нову вјеру, ослобађање пореза, а 
најважније је било ослобађање 
данка у крви и одвођења дјеце у 
јањичаре. 

Турци су у почетку прихва-
тили хришћанске спахије и 
подијелили им тимаре, али ос-
лонац су највише имали у спа-
хијама исламске вјере. Посебно 
крајем петнаестог вијека, када 
су спахијама хришћанима усит-
нили посједе, а одузели их вој-
ницима. Ово је довело до наглог 
преласка спахија на ислам. При-
ступање исламу доброг дије-
ла ситног босанског племства 
служило је и даље као примјер 
сиромашном сељаку који је у 
новим условима не само добио 
прилику да на тај начин изрази 
свој револт за све невоље које је 
до тад осјећао, него се и надао 
да ће побољшати свој економ-
ски статус. Случај исламиза-
ције није само трајао у Босни 
него и ван њених граница како 
су текла турска освајања о чему 
нам свједочи писмо загребачког 
бискупа Симон Ердеди послано 
своме пријатељу бившем хрват-
ском бану Фрањи Баћану 24. но-
вембра 1536. у коме га обавјеш-
тава о приликама у Славонији: 

„И ово смијем смјело устврдити 
да је послије освајања Брода, 
заједно с онима који су биједно 
пали у ропство, више од 40 000 
људи отпало од кршћанске вје-
ре и сваким даном отпада их 
без броја, држећи се да ће ово 
што им живота преостаје лакше 
преживјети у мирним времени-
ма“. Након десет дана бискуп 
обавјештава краља Фердинанда 
„Биједни свијет у очајању због 
толиких невоља својевољно, на-
жалост, прихваћа мухамедин-
ску сљедбу одричући се вјере 
Криста Спаситеља“. Напаћени 
сељак доласком Турака није шта 
имао да изгуби, његов положај је 
и тако био тежак, чак доласком 
Турака чинио му се и повољ-
нијим. Турци су одмах све кме-
тове прогласили рајом. Посебно 

је ово имало одјека тамо гдје је 
био велики број кметова-фе-
удалаца. Турци су остављали 
утисак да својим доласком осло-
бађају сељака. Пропаст Угaрске 
1526. године нагло убрзава исла-
мизацију у Босни. Губи се сва-
ка нада да ће доћи до повратка 
било какве хришћанске власти 
у Босни. Турски пописи свје-
доче о великом броју прелазакa 
хришћана на ислам. И у Сем-
берији овај процес започиње 
наглим развојем касабе Четврт-
ковиште (данашња Бијељина) и 
одатле се шири и на сеоске сре-
дине. У овом периоду хришћа-
нима је и забрањено насељавање 

у касабама које су центри занат-
ства и трговине, као и данашњи 
градови. У одређеном моменту 
сигурно постаје и привилегија 
становати и живјети у касаба-
ма-градовима, као што је то и 
данас за неке ствар престижа 
(и данас постоји миграција ста-
новништва из сеоских насеља 
у градска). У попису из 1548. 
године, као и попису из 1600. 
године, у Четвртковишту (дана-
шња Бијељина) нема хришћан-
ских кућа, а број муслимана се у 
селима повећава. 

Случајеви у којима је један од 
синова прелазио на ислам нису 
ријеткост. Тако је примјетно у 
попису из 1548. године да су у 
Семберији уписани: у Четврт-
ковишту: Мухмуд син Радоњин, 
Мехмед син Раденков, Мехмед 

син Божидаров, Јахја син Воји-
нов; у Твртковцу: Ферхад син 
Радованов; у Чукојевићима: 
Мустафа син Јеричића, Хусан 
син Иванов; у Грм Селишту (да-
нашње градско насеље Грмић): 
Хајдар син Николин, Џафер 
син Радичин, Јусуф син Раден-
ков, Алија син Радоњин, Хасан 
син Радоњин, Инскендер син 
Вукићев, Рустен син Милова-
нов, Ферхад син Милованов, 
Мустафа син Вукчев, Сулејман 
син Вукчев, Несух син Вукчев, 
Мерван син Радичин; у Горњој и 
Доњој Рухотини: Јахја син Рат-
ков, Оруч син Вукојев, Алија син 
Павков; у Поповима: Перване 

Повеља Кулина бана
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син Радоњин; у Кузоврату: Ба-
лија син Радосављев, Хасан син 
Радинов, Мустафа син Радоњин; 
у Марештици: Џафер син Стје-
панов, Хусеин син Стјепанов, 
Курд син Стјепанов, Ферхад син 
Павков, Јахја син Вучетин; у Об-
рови (Обарска): Мехмед син Ђу-
рин. Оваквих писаних трагова 
о исламизацији имамо доста у 
Босни и Херцеговини, а често се 
у литератури код нових мусли-
мана може срести име оца Аб-
дуллах (Божији роб). Ово је био 
начин да се прикрије хришћан-
ско поријекло код нових вјер-
ника. Ово објашњава Амина 
Купусовић у раду Муслиманска 
имена у опширном попису бо-
санског санџака из 1600. године 
наводећи: „Лично име Абдул-
лах у дефтеру који смо обрађи-
вали сусрећемо само 20 пута, 
али се зато као патроним јавља 
веома често. Често срећемо кр-
шћанска имена као патрониме 
која нам указују да је тренутни 
власник баштине исламизира-
ни потомак бившег власника. У 
турским пописима уз нека име-
на наведено је и „нови мусли-
ман“. Примјера ради то износи 
Ненад Филиповић у свом раду 
Исламизација Босне у прва два 
десетљећа османске владавине. 
Наводим: „Махмуд Гаровчић 
имао је тимар у селу Будичић, 
дијелу села Доње Пољице и ме-
зри Кута од 1820 акчи. У првој 
декади рамазана, тај тимар му 
је одузет и дат новом муслиману 
Ахмеду“. Даље аутор наводи да 
је тимар Сулејмана сина Радиче-
ва у пет села нахије Сокол врије-
дио 2795 акчи“. У овом раду има-
мо безброј оваквих примјера. У 
литератури се такође може наћи 
доста примјера у којима су слоје-
ви властеле прелазили на ислам, 
а има и случајева код којих су и 
попови синови прелазили на ис-
лам. Примјера ради 1629. године 

намјесник Босне је био Мех-
мед-паша Папазоглу (попов син) 
из Бијељине. Ова пракса није се 
само догађала у Босни, него и у 
свим крајевима Османског цар-
ства. Већ сам навео примјер у 
Славонији. Исламизација ста-
новништва се такође дешава-
ла и у Србији, с тим што је она 
спорије текла, посебно у селима. 
Послије османског неуспјеха 
опсаде Беча почела је слабити и 
Османска империја. Повлачење 
Османлија од Беча на границе 
Босне донијело је са собом и сво 
исламизирано становништво 
свих до тада освојених области. 
Демографска слика Босне се 
већ тада знатно промијенила у 
корист муслимана. Окупиране 
територије су полако захтије-
вале већу самосталност, па је 
кнез Милош на турском двору 
стално захтијевао исељење мус-
лимана из Србије. Ово му није 
полазило за руком све до 1830. 
године, када је склопљен Једрен-
ски мир између Русије и Турске, 
и тада је Турска била присиљена 
да усвоји и ову одредбу. Султан 
својим „хатишерифом“ од 29. 
VIII 1830. године коначно објави 
да муслимани из свих србијан-
ских села, осим оних која су ди-
ректно везана за градове, морају 
напустити тло Србије. Тада за-
поче велико исељавање мусли-
манског становништва, највише 
у Босну. Како би се одмах рије-
шили имовинско правни одно-
си Србија поче одмах откупљи-
вати муслиманске некретнине. 
У своме дјелу Миграције мус-
лиманског становништва из 
Србије у сјевероисточну Босну 
између 1788-1862. Шабан Хоџић 
јасно каже: „Историчари често, 
чак у новијим историјским дје-
лима, називају муслимане Ср-
бије Турцима, што је, нарочито 
у односу на муслимане запад-
них српских предјела, потпуно 

неоправдано, јер то нису никак-
ви Турци, него чисти Словени, 
претежним дијелом Срби који 
су послије доласка Турака у Ср-
бију примили ислам“. Хоџић у 
овом раду обухвата Зворнички 
санџак и износи детаљне подат-
ке породица које су насељене у 
срезове: Тузла, Брчко, Бијељи-
на, Јања, Козлук, Зворник, Бре-
зово Поље, Шамац (тада назван 
Горња Азија), Орашје (тада на-
звано Доња Азија), Сребреницу, 
Власеницу, Грачаницу, Кладањ 
и њима припадајућа села. Ја ћу 
изнијети податке само за Сем-
берију, и то поједностављено, а 
у раду Шабана Хоџића можете 
прочитати детаљне спискове у 
којима су уписана имена свих 
досељеника, па чак и мјеста из 
којих су се доселили. Попис са-
држи само имена мушкараца, 
а радом на терену он је устано-
вио да су то сљедеће фамилије: 
у Бијељини „Алибеговићи, Ам-
дурахмановићи воде се још 
и као Зарићи, Берберовићи, 
Ћосићи, Хасановићи, Хусеј-
новићи, Кандурџићи, Салих-
беговићи, Решидовићи. Неки 
досељени становници названи 
су „Мухаџири“ (досељеници) - 
у Бијељину дођоше оне фами-
лије које су се кратко задржале 
у неким босанским градови-
ма при досељавању из Србије, 
а то су: Башићи, Чибукчићи, 
Диздаревићи, Ибишбеговићи, 
Исићи, Кантарџић, Кахри-
мановићи, Панџићи, Папри-
ке, Реџеповићи, Салиховићи, 
Сарачевићи и Топаловићи из 
Брезовог Поља, те Ибришимо-
вићи, Салихаџићи, Шабићи 
и Табаковићи из Козлука. Од 
циганских фамилија има Око-
вића, Гагића и Краваревића. У 
Јању су доселиле муслиманске 
породице: Рашидовићи (То-
кићи), Махаремовићи. Неке 
породице се из Бијељине, Коз-
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лука и Брезова Поља населише 
у Јању, а могуће је да их је неш-
то остало и у овим насељима 
од доласка из Србије: Садићи, 
Делићи, Грабоваче (Грабићи), 
Хаџићи, Ибришимовићи, Јасе-
нице (Јесенчевићи), Махкићи, 
Мулалићи, Мулатићи, Сакићи, 
Шехићи, Терзићи, Бешлагићи, 
Чикићи, Ћосићи, Дураковићи, 
Ђиловићи, Голићи, Хуремо-
вићи, Хаџићи, Хонџићи, Ха-
лиловићи, Крајновићи, Клања-
ковићи (Клање), Машановићи, 
Нумановићи, Паравилићи, 
Рамићи, Сарачевићи, Сарај-
лићи, Спахићи, Топаловићи, 
Тузлаковићи, Грухоњићи, ци-
гани Бурићи“. Ово су фамилије 
које је Шабан Хоџић прона-
шао као досељенике, а многи 
су при доласку промијенили 
презиме. Често су га узимали 
по имену главе породице који 
је доселио. И поред словенских 
простора које је Османско цар-
ство напуштало или губило 
утицај, у Босну су досељавани 
и други муслимани, па тако се 
у Бијељини највише населише 
у насеље Букреш муслимани 
из Букурешта и насеље Галац 
муслимани из Галација, такође 
из Румуније. Број муслимана у 
Босни се нагло повећавао по-
влачењем Османске империје и 
њеним слабљењем. У Босну се 
населише муслимани из свих 
крајева империје који и не при-
падаше словенским народима, 
па се стање између Срба право-
славаца и Срба исламске вјеро-
исповијести (муслимана) још 
више погорша.

Културно наслијеђе станов-
ника Босне нераздвојиво је од 
Србије. Утицај окупатора и 
није много утицао прије свега 
на језик Босанаца. Ово видимо 
у писму Карла Сакса о „босан-
ским Турцима“ и турском је-
зику у Босни. У питању су два 

писма које је службеник пру-
ске амбасаде у Сарајеву упутио 
професору Wickerhauseru 1862. 
године. У писмима Сакс одго-
вара на питања Wickerhauseru. 
На питање „исказују ли „босан-
ски Турци“ (мисли се на мусли-
манско становништво у Босни) 
посебне љубави за неког тур-
ског пјесника и која су позната 
имена турскога пјесништва у 
Босни достигла највећу сла-
ву?“, Сакс одговара: „На први 
дио питања може се одговори-
ти са једним резолутним НЕ, 
будући да босански Турци уо-
пће не познају турску поезију“. 
Што се другог дијела питања 
тиче Сакс одговара: „Овдашњи 
мухамединци, који себе - чак 
кад и уопће не знају турски 
- називају Турцима да би се 
разликовали од презвених кр-
шћана, у националноме смислу 
не могу се сматрати Турцима. 
Они знају само за српску (под-
вукао К. Сакс) поезију“. Сакс у 
писмима наводи да су се неки 
Бошњаци већ опробали у тур-
ској поезији, али без икаквог 
успјеха.

Историјски извори јасно го-
воре да се „Бошњак“ или „Бо-
санац“ не може третирати као 
национална припадност, као 
што је и Семберац, Посавац, 
Крајишник и сл. Ово су искљу-
чиво географске одреднице. У 
исти мах не може се појединцу 
оспорити да се изјашњава она-

ко како он жели и како се осјећа. 
Данашња политика умногоме 
има утицај на однос према на-
ционалности, а она је данас у 
улози разградње и разилажења 
једног те истог народа који јас-
но прича истим језиком и ко-
ристи иста писма. Сасвим је 
оправдано рећи да је „бошњач-
ки“ и српски народ у ствари је-
дан и исти народ према нацио-
налности, а запитајмо се зашто 
су толико супротстављени. 
Зашто се потенцирају разлике 
и међусобна мржња, а не при-
ча се о многим сличностима 
које се, како видимо из текста, 
не могу занемарити. Како мо-
жемо примијетити, одредницу 
националног код овог једног те 
истог народа одређује вјерско 
убјеђење. Апсурдно је рећи да 
су муслимани у Рашкој „Бо-
шњаци“, или пак муслимани у 
Црној Гори да су „Бошњаци“. 
Велике миграције становника 
уз ријеку Босну никада није 
било у наведене предјеле, па 
су овакве тврдње тотално не-
озбиљне. Јасно је да су то Срби 
који су прихватили ислам, а 
вођени данашњом политиком 
покушавају се удаљити од оно-
га што јесу. Колико су народи 
на овим просторима блиски, 
одредница нека нам буде језик, 
па колико се добро језички раз-
умијемо толико смо ближи.

проф. Мр Дејан Вуковић

Историјски извори јасно говоре да се „Бошњак“ или „Босанац“ 
не може третирати као национална припадност, као што је и 
Семберац, Посавац, Крајишник и сл. Ово су искључиво географ-
ске одреднице. У исти мах не може се појединцу оспорити да се 
изјашњава онако како он жели и како се осјећа. Данашња по-
литика умногоме има утицај на однос према националности, 
а она је данас у улози разградње и разилажења једног те истог 
народа који јасно прича истим језиком и користи иста писма. 
Сасвим је оправдано рећи да је „бошњачки“ и српски народ у 
ствари један и исти народ према националности, а запитајмо 
се зашто су толико супротстављени.



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

42

b
ж

ив
от

во
рн

и 
ис

то
чн

ик

42

b

К њига „Прота Димитрије 
бијељински“ која говори 

о животу и раду бијељинског 
свештеника Димитрија Мар-
ковића (1823-1895), чији је ау-
тор историчар Саша Мирић, 
објављена је 2021. године са 
благословом Његовог Пре-
освештенства Епископа звор-
ничко-тузланског Господина 
Фотија, у издању Народне би-
блиотеке „Филип Вишњић“ 
Бијељина.

Димитрије Марковић (1823-
1895) био је српски православни 
свештеник у Бијељини и један од 
најистакнутијих првака српског 
народа у сјевероисточној Босни 
у другој половини 19. вијека. 
Било је то вријеме националних 
револуција балканских народа 
које су довеле до пропасти Ос-
манског царства у Европи. Идеја 
о ослобођењу српског народа од 
туђинске власти била је снаж-
на и у Босни и Херцеговини, а 
бијељински прота Димитрије 
дао је значајан лични допринос 
српском националном покрету 
на подручју Семберије, Мајеви-
це и Подриња. Нажалост, прота 
Димитрије није дочекао слободу 
која је за српски народ у Босни 
и Херцеговини стигла тек 1918. 
године. Послије одласка Турске 
српски народ у Босни и Херце-
говини морао је да трпи новог 
окупатора – Аустроугарску, а 
прота Димитрије Марковић 
упокојио се 15. маја 1895. годи-
не. Сахрањен је на бијељинском 
гробљу у Пучилама, а на ње-
говом надгробном споменику 
уклесан је епитаф:

„Родио се у Бијељини 1823. 
Рукоположен за свећеника 1843. 

Произведен у протопрезвите-
ра 1865. г. Кроз цио свој живот 
био је испуњен неограниченом 
љубављу према своме српском 
народу те је штитећи своја пра-
ва 1858. године био затворен и у 
оковима послан у Цариград. Као 
свећеник послужио је бијељин-
ску цркву 52 године те се након 
кратка боловања преселио у 
вјечност 15. маја 1895. год."

На полеђини надгробног 
споменика проти Димитрију 
уклесани су стихови који свје-
доче о тежњи српског народа за 
слободом:

"Камен овај тек је биљег
гдје ти леже трудне Кости
Радом својим сам си диго
Вјечни спомен захвалности
Мир пепелу нек је твоме
Благој души покој свети
Моли Бога за род мили
Да достигне жељној мети".
Основни задатак књиге 

„Прота Димитрије бијељински“ 
је да спаси од заборава проту 
Димитрија Марковића који је, 
по мишљењу аутора, једна од 
најзначајнијих личности у исто-
рији Бијељине.

- Данас у Бијељини мало ко 

зна за проту Димитрија, а он је 
служио у бијељинској парохији 
пуне 52 године и дао је значајан 
лични допринос српском наци-
оналном покрету за ослобођење 
од вишевјековне турске вла-
сти. Ипак, у нашем граду нема 
ниједне улице, трга или школе 
да носе његово име, не постоји 
нека биста ни било какав други 
траг о Димитрију Марковићу у 
јавности Бијељине. Једино јав-
но свједочанство о проти Ди-
митрију представља надгробни 
споменик који је подигла ње-
гова породица на бијељинском 
гробљу у Пучилама. Ријетки су 
и писани извори у којима се по-
миње Димитрије Марковић, али 
их ипак има довољно да проту 
Димитрија вратимо из заборава. 
Ова књига представља скромни 
допринос том настојању, ријечи 
су аутора Саше Мирића.

 Проф. др Драго Вуковић као 
рецензент је написао да је књи-
га "Прота Димитрије бијељин-
ски" веома важна јер свештеник 
Димитрије Марковић, по оно-
ме што је радио и по ауторите-
ту у народу, може бити раме уз 
раме са знаменитим Семберци-
ма попут Кнеза Иве и Филипа 
Вишњића.

- Треба исказати захвалност 
аутору што нам је из заборава 
вратио једно вријеме, итекако 
важно, не само за живот Црк-
ве него и за укупну нашу про-
шлост. Просто је невјероватно 
да се тако мало зна о времену 
потчињености српског народа, 
о тешком бремену живота, о 
тежњама за слободом, ослобо-
дилачкој борби и улогама на-
ших људи у тим догађајима. 

ПРИКАЗ КЊИГЕ  
„Прота Димитрије бијељински“

Књига Прота Димитрије бијељински

ПРИКАЗ КЊИГЕ
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Увјерен сам да ће ова књига 
бити од велике користи, не само 
за историчаре и истраживаче, 
него прије свега за вјерујући на-
род, како би још више оснажио 
свој идентитет. Дефинитивно је 
јасно да морамо више цијенити 
прошлост, више је изучавати а 
много мање заборављати, напи-
сао је проф. др Драго Вуковић у 
свом мишљењу о овој књизи.

Проф. др Нина Ћеклић ис-
такла је у својој рецензији да 
се књига "Прота Димитрије 
бијељински" недвосмислено 
сврстава у домен научне исто-
ријске литературе.

- Систематичност и лакоћа у 
излагању указују на Мирићево 
добро познавање и окупираност 

историјским темама овог пери-
ода српске и свјетске историје. 
Мирић лакоћом и једноставно-
шћу израза мами читаоца, чија 
интересовања не морају нуж-
но бити везана за историју, да 
урони у ово штиво и у даху га 
прочита. С једне стране, дјело 
"Прота Димитрије бијељински" 

посједује све доминантне одли-
ке научног историјског штива 
- егзактну методологију, исто-
риографске и фактографске на-
воде, фотографије и докумен-
тарну грађу. С друге пак стране, 
аутор дјела брижно и преда-
но објашњава све наведено, 
појашњава историјске прилике 
тога доба, уџбенички детаљно 
тумачи наводе из документарне 
грађе, његује успомену на ве-
ликане српске историје, а тиме 
и читаоцу помаже да разумије 
шири контекст у којем је живио 
и стварао Димитрије Марковић, 
наведено је, између осталог, у ре-
цензији проф. др Нине Ћеклић.

Саша Мирић

Саша Мирић

АНТОНИЈЕ МЕДВЕДЕВ, МЛАДИ СТАРАЦ, БИЈЕЉИНА, 2022. ГОД.  
ЈЕДАН ПОЗИВ МИЈЕЊА СВЕ – ЈЕДАН ЧОВЈЕК 

ПРЕОБРАЖАВА СВАКОГА

ПРИКАЗ КЊИГЕ

И ма ли још оних који траже 
Бога?
Написан прије шест деце-

нија, спис Антонија Медведе-
ва о преподобном Амвросију 
Миљковском недавно се поја-
вио – у преводу Сестринства 
Манастира Светог Василија 
Острошког у Бијељини – у из-
дању Издавачке куће Епархије 
зворничко-тузланске Синај. 
Ријеч је о драгоцјеном рукопи-
су који се, као што је познато, не 
појављује први пут на српском 
језику. Спис уоквирују двије 
информативне студије Ксеније 
Кончаревић о руском монаштву 
у егзилу и о Оптинском мана-
стиру. 

И у древним временима не-

ријетко су ученици остављали 
писане трагове о онима који 
су их родили у Господу. Све-
ти Григорије Неокесаријски 
о Оригену, Свети Атанасије 
Александријски о преподобном 
Антонију Великом, преподоб-
ни Доментијан 
о Светом Сави 
Српском, Свети 
Филотеј Цари-
градски о Светом 
Григорију Пала-
ми... Спис Анто-
нија Медведева 
је вјеродостојно 
свједочанство о 
човјеку који га 
је увео у мона-
штво и који је 

руководио његовим узрастањем 
у Господу. Колики је Амвросијев 
утицај на Антонија лијепо нам 
илуструје свака страница ове 
невелике књиге. 

Треба нагласити да се Ан-
тоније Медведев након триде-

се тд вог од и ш њег 
служења на кате-
дри Епископа Сан 
Франциска Руске 
заграничне црк-
ве, упокојио у по-
следњој години 
прошлог стољећа. 
Он је насљедник 
Светог Јована 
Шангајског и 
Санфранциског 
на реченој кате-
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дри. И Јован и Антоније су по-
стрижени руком Амвросијевом 
у Манастиру Ваведења Пресвете 
Богородице у Миљкову. 

Владимир Курганов је рођен у 
јануару 1894. године. Упечатљи-
во је да су Георгије Флоровски 
и Николај Афанасјев, два нају-
тицајнија руска богослова про-
шлог стољећа, рођена неколико 
мјесеци раније. Чињеница упе-
чатљивија од припадања истој 
генерацији је њихова упућеност 
на Србију, будући да им је зајед-
ничко вријеме – испуњено раз-
личитим послушањима у разли-
читим периодима и различитим 
околностима – проведено у њој. 

Између Оптине и Миљкова 
стоји – у нашим просторно-вре-
менским оквирима – Амвро-
сијево успињање ка Господу. У 
Оптинском скиту је ударио 
темељ свом подвигу у послуш-
ности старцу Јову. У Миљков-
ском манастиру своје братство 
руководио је дјелом и ријечју, 
ношењем болести и старањем о 
браћи кроз аскетска искушења 
и подвижничке радости. Како 
их је руководио свједоче његови 
и плодови његових ученика и 
њихових насљедника који су од 
Витовнице до Сан Франциска и 
од Сарајева до Шангаја и данас 
– непуно стољеће од упокојења 
преподобног Амвросија – ау-
тентични путокази и нелажни 
одговори долазећим генера-
цијама. 

Најлошији начин препору-
ке књиге је препричавање исте, 
али не можемо не нагласити 
одређене детаље из овог списа. 
Један од тих детаља је истицање 
писаца уз које је наш Амвросије 
узрастао. Епископ Антоније 
Санфранциски нам казује да су 
списи преподобног Макарија 
Великог, преподобног Јована 
Љествичника и Светог Исака 
Сиријског образовали његовог 

старца. Дакле, Духовне бесједе, 
Љествица и Подвижничка сло-
ва су учинила велики утицај 
на личност изгнаника из Ру-
сије преко Цариграда у Србију. 
Изводи из дневника и писама 
које нам Антоније преноси су 
драгоцјени. У мени је почела да 
се јавља носталгија за Русијом 
и то понекад заиста жестока, 
али о томе уопште не причам. 
Желим да идем кући... Наведе-
не мисли су заједничке свим 
изгнаницима из Русије, као и 
њиховим непосредним потом-
цима. На примјер, последње 
реченице које је написао Алек-
сандар Шмеман – чије рођење је 
подударно времену у којем Амв-
росије пише ове реченице – из-
ражавају идентично осјећање. 
Ја сам Евхаристију писао са 
мишљу о Русији, односно са бо-
лом и уједно радошћу због ње. 

Након братоубилачког рата 
који је слиједио Октобарској ре-
волуцији 1917. године и пораза 
Бијеле армије, Владимир Кур-
ганов 1920. године долази у Ср-
бију. Раваница, Вратна, Петко-
вица – у којој постаје монах 1923. 
године – и други манастири у 
којима је Владимир провео своје 
искушеничке дане могу данас са 
благодарношћу да истичу да су 
пружили гостопримство њему 
и његовим саподвижницима. 
У чин јеромонаха бива рукопо-
ложен 1. октобра исте године. 
Остаје записано да је тога дана 
у олтару манастира Петковице 
виђена преподобна Параскева. 
Дух дише гдје хоће...

Антоније Медведев нам 
казује историјски куриозитет: 
старац Амвросије је 1924. го-
дине началствовао пасхалним 
Сабрањима у Сарајеву. Његов 
краткотрајни боравак у Сарајеву 
– у току Страсне седмице и Пас-
хе – био је довољан да житељи 
Сарајева виде и чују благовијес-

ника долазећег Царства. Старац 
Амвросије је био искрени саго-
ворник младих руских кадета у 
Сарајеву. Жеља ми је да сазнам 
њихов поглед на свијет... 

Након руковођења манасти-
ром у Јамболу у Бугарској, пре-
подобни Амвросије 24. јануара 
1926. године долази у манастир 
Миљково. Период руковођења 
братством од којих су неки – по-
пут аутора овог вриједног свје-
дочанства – постали знаменити 
епископи, подвижнички препо-
род цијелог браничевског краја, 
обнова манастирске економије, 
која је била непостојећа при њи-
ховом доласку, је трајао свега 
седам година, али је био толи-
ко темељан да његови плодови 
не пресушују ни осам деценија 
послије упокојења преподобног 
Амвросија Миљковског. 

Преподобни Тадеј Витовнич-
ки је неријетко истицао да је као 
манастирски ђак у Миљкову био 
свједок неосуђивања било кога 
и било чега од стране препо-
добног Амвросија Миљковског. 
Идентично свједочење доноси 
и Епископ Антоније Санфран-
циски. Једна од највећих вријед-
ности ове књиге су путокази ка 
стицању врлине неосуђивања. 
Читав есеј би се могао написати 
о Амвросијевим поукама о нео-
суђивању другог. Млади старац 
из Миљкова је слушао глас Го-
сподњи у Јеванђељу. Не судите 
да вам се не суди... 

Здравствене тегобе, болест 
која га обузима, Амвросијево 
старање за друге, његово инси-
стирање да се упокоји у Миљко-
ву, страх братства и њихов бол 
су насликани изразито упе-
чатљивим бојама. Довољна је 
једна реченица да нам прибли-
жи однос братства према боле-
сти, немоћи и упокојењу свог 
тридесетдеветогодишњег стар-
ца. Сви смо плакали...
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Читајући књигу о подвигу 
преподобног Амвросија Миљ-
ковског, тешко је не сјетити се 
реченице коју често наводе ау-
тори животописâ Светогора-

цâ који су сабрани у зборнику 
Атонски подвижници XIX вије-
ка. На Светој Гори нема више 
таквих подвижника... Ипак, не-
опходно је вјеровати да данас и 

овдје има оних који су кадри да 
даровима Духа Светога преоб-
ражавају све око себе. 

Срђан Мастило

У ЧАСТ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ БЕСРЕБРЕНИКУ  
ДР МИОДРАГУ ЛАЗИЋУ 

„дНЕВНИК РАТНОГ ХиРУРГа”

IN MEMORIAM

К ако за књигу Дневник ратног 
хирурга др Миодрага Лазића 

знам већ дуже времена, Божији 
промисао је тако хтио да сам је 
добио баш ове године и то уочи 
празника Светих бесребрени-
ка Козме и Дамјана. Слично 
као и ова двојица свете 
браће и доктор Лазић 
је у она тешка и смутна 
времена, тј. за врије-
ме грађанског рата у 
Босни и Херцегови-
ни, показао сву вели-
чанственост Божијега 
лика у човјеку. Он је у 
потпуности испунио 
оне Христове ријечи 
да „нема веће љубави 
од оне, него кад неко 
положи живот свој за 
ближње своје“ (Јн. 15, 
13). За вријеме ратних 
дешавања др Лазић је 
апсолутно заборавио 
на самога себе, на своју 
каријеру и на своју соп-
ствену сигурност, те је 
цијелога себе посветио служењу 
ближњима, тј. свом напаће-
ном српском народу у Српској 
Крајини и у Српском Сарајеву, 
који се тада налазио у безиз-
лазно тешкој ситуацији. Крозе 
његове руке прошло је десетине 
хиљада рањених, обогаљених и 

мртвих. Напросто је ријечима 
немогуће исказати сву тежину 
ситуације у којој се нашао др 
Лазић. Он и његови саборци 
љекари су непрестано били из-
ложени гранатирању, нису има-
ли довољно медицинских сред-

става, на располагању су имали 
јако мало времена за предах и 
одмор. Понекад операције су 
ишле једна за другом, као на 
траци, без предаха. У поједи-
ним моментима имао је осјећај 
да за њега више не постоји ју-
тро, дан и вече, него се све слило 

у један крвави кошмар, за који 
је често имао осјећај да неће ни-
када проћи. Али, ипак све је то 
јуначки и достојанствено издр-
жао. На једном мјесту у Дневни-
ку доктор каже: „Колико је само 
литара српске крви истекло 

преко мојих руку, низ 
моје ногавице, натопи-
ло кломпе, чарапе. А 
баш та крв је најсветија 
српска ријека, од које 
настадоше све друге. 
Понекад, кад заспим, 
сањам ту крваву ријеку, 
запјенушану и црвену, 
из које се појављују гла-
ве познатих, изгубље-
не руке и ноге, тијела 
непрепознатљива. Ис-
почетка, крик ужаса 
и патњом врисак јада 
и бола. Онда урлик 
побједе и ријечи: „Не 
дајте се, браћо, не дај-
те српску земљу“! На 
мојим рукама су уми-
рали српски борци, дје-

ца, старци и старице“.1 
Иначе, доктор Миодраг Ла-

зић (1955-2020) је рођен у Зе-
муну гдје је завршио основну 
школу, гимназију и студије ме-
дицине. Специјализацију из 
хирургије завршава на ВМА у 
1 Лазић, М., Дневник ратног хирурга, стр. 7-8.

др Миодраг Лазић
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Београду и у својој тридесетој 
години постаје један од најм-
лађих хирурга. Потом годину 
дана ради у Војној болници у 
Нишу, а онда прелази на Хи-
руршку клинику гдје је радио 
до краја живота. На позив наро-
да Српске Крајине, у јулу 1991. 
одлази, као хирург добровољац, 
и годину дана ради у ратним 
болницама у Двору на Уни, у 
Глини и Костајници. Са борци-
ма учествује у пробоју коридо-
ра. У јулу 1992. године враћа се 
у Ниш, породици, дјеци – сину 
Пеђи који има шест година и 
кћерки Нини од четири. Као до-
бровољац, у септембру 1992. го-
дине одлази на Пале, у болницу 
Коран. Послије мјесец дана, као 
шеф хируршке екипе, одлази на 
Илиџу и ради у ратној болници 
„Жица“ у Блажују. Дошао мјесед 
дана – остао четрдесет мјесеци. 
Као једини хирург за трбух и 
грудни кош ради скоро двије 
године на простору најширег 
ратишта Републике Српске (пет 
општина са више од 100 000 ста-
новника). Са неколико хирурга, 
љекара опште праксе и средњег 
медицинског особља, примјер је 
херојства „људи у бијелом“. По-
ред исцрпљујућег рада и писања 
Дневника, стиже да напише и 16 
стручних радова и учествује на 
три велика међународна кон-
греса. За његов рад у Републици 
Српској, Његова Светост па-
тријарх Павле га одликује Ор-
деном Светог Саве. Фебруара 

1996. године одлази из Српског 
Сарајева кући у Ниш. Како је 
сам говорио: „Одлазим са тугом 
и сјетом. Поносан сам што сам 
се борио и дијелио добро и зло 
са херојским народом Српског 
Сарајева. Тужан сам и сломљен 
због њихове трагедије...“2. 

У једној од најпотреснијих 
ода српске лирике „Посвета“ 
Радослава Самарџије, пјесми 
која је иначе и посвећена лику 
и дјелу доктора Лазића, аутор за 
њега каже да је подједнако био 
човјек „од овога и онога свијета“, 
те да је баш због тог метафизич-
ког ореола изградио способност 
да „чудесном руком Спаситеља, 
враћа животе у мртва тијела“3. 
Нема никакве сумње да је Сам 
Господ Бог у одсудним момен-
тима управљао руком овог ве-
ликог човјека. Ишчитавајући 
Дневник човјек напросто за-
нијеми пред мноштвом „немо-
гућих“ операција које је доктор 
извео а које су спасиле бројне 
животе. Тако читамо случај од 
18. децембра 1992. године, уочи 
Никољдана, докторове крс-
не славе: „Био је то крвав дан. 
Више од пет стотина тешких 
граната пало је по Илиџи и Бла-
жују, седам стотина по цијелом 
нашем фронту. А онда су крену-
ли пјешадијским нападима на 
Хаџиће, и са Игмана на наше. 
Одбили смо их уз жртве. У опе-

2 Исто. текст биографије доктора Миодра-
га Лазића са корица.

3 Исто, стр. VII

рациону салу сам ушао у 6, а из-
ашао у 23 сата. Шест тешких то-
рако-абдоминалних операција 
заредом. Четири борца, од којих 
једна храбра дјевојка. Сања Ра-
довановић из Илијаша. Само 
двадесет четири године, српски 
борац са Жучи, дјевојка из Во-
гошће, експлозивна рана трбуха 
– пола десног бубрега је смрска-
но у трбуху, пола је испало на-
поље, кроз велику рану. Дебела 
и танка цријева су искидана 
на више мјеста. Дијелови два 
кичмена пршљена одваљени, 
велико крварење поред кичме, 
смрскана бедрена кост са десне 
стране. Радио сам је два сата, 
брзо. Крварење је зауставље-
но, технички све урађено, она 
стабилна. Чак и разговарамо 
послије операције. Биће добро. 
Ово ми је награда за све муке. 
Један млад живот поклоњен. 
Кажем јој: „Сад је ујутру, два 
сата. Почео је 19. децембар 1992. 
године. Данас је Свети Никола. 
То је моја слава, а Сања, од да-
нас је то и твоја слава“. Тачно 
послије годину дана, у моју собу 
у болници улази једна млада, 
лијепа дјевојка. Насмијешила 
се. Нисам је препознао: „Док-
торе, Сања.“ Донијела ми слику, 
акварел, на поклон. Са ма ју је 
насликала за вријеме рехабили-
тације у Србији“4. Још потрес-
нији је догађај од 3. јула 1993. 
године када је у болницу доне-
сен дјечко Мирослав Миљанић, 
седамнаест година, са Илиџе. 
Према докторовим ријечима 
довели су га буквално иски-
даних плућа, са крварењем из 
поткључне артерије. „Присебна 
сестра, болничарка, притисну-
ла прстом артерију. Због такве 
повреде човјек умире за петна-
естак секунди. Са тако притис-
нутом артеријом, дошао је до 
нас у болницу. Срећом, баш у 
4 Исто, стр. 25-26.

Кроз његове руке прошло је десетине хиљада рањених, обогаље-
них и мртвих. Напросто је ријечима немогуће исказати сву те-
жину ситуације у којој се нашао др Лазић. Он и његови саборци 
љекари су непрестано били изложени гранатирању, нису имали 
довољно медицинских средстава, на располагању су имали јако 
мало времена за предах и одмор. Понекад операције су ишле једна 
за другом, као на траци, без предаха. У појединим моментима 
имао је осјећај да за њега више не постоји јутро, дан и вече, него 
се све слило у један крвави кошмар, за који је често имао осјећај 
да неће никада проћи.
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том тренутку, у амбуланти смо 
се нашли колега Поповић и ја. 
Он је стиснуо прстом мјеста ар-
терије, ја сам је ухватио клемом, 
и на тај начин, зауставили смо 
крварење. У том тренутку дјеч-
ко је већ био клинички мртав. 
Масажом срца и вјештачким 
дисањем вратили смо га. Крв је 
липтала из плућа. Брзо сам за-
творио рупу и дренирао груд-
ни кош да извучем крв и на тај 
начин мало раширим плућно 
крило и смањим крва-
рење. На несрећу, у том 
тренутку обе операцио-
не сале су биле заузете. 
Хитно га носимо у шок 
собу 1, реанимирамо га, 
добија крв. Послије пола 
сата, једна сала слобод-
на. Таман када смо се 
спремали да га снесемо 
у салу, поново карди-
ал-арест, престанак рада 
срца. Поново масажа 
срца, дисање и срце по-
ново ради. Хитно у салу. 
Отварам грудни кош. 
Лијево плућно крило, 
доња половина, потпуно 
искидана. Клемујем крв-
не судове, сијечем дио 
плућа. Операција тешка. 
Долази и колега Пејић, 
који завршава артерију 
горе, спајајући искидане 
крајеве у предјелу лије-
вог рамена. За вријеме 
операције још једном је 
дошло до престанка рада срца. 
Руком у рукавици масирам голо 
срце. Поново почиње да куца. 
Прво лагано игра, трепери, а 
онда се у њему осјећа снага, 
постаје све јаче и јаче. Добива 
драгоцјену крв. Више од осам 
литара. Постаје јако. Видимо га 
како лијепо игра у правилном 
ритму. Операција је завршена 
послије три и по сата. Дјечак 
је жив. Дјечак са Илиџе, рођен 

у Нишу. Преживио је. Имао је 
велику срећу. Иначе, рањен је 
забрањеним распрскавајућим 
метком. Само пола сата након 
операције на Интензивној њези 
дјечак гледа, као да се ништа 
није десило. Шта је живот?! То 
су наше побједе. Увијек кажем – 
побједе над смрћу“5. 

У неиздрживом паклу крва-
ве свакодневнице, гдје се као на 
погонској траци доводе тешко 
рањени војници, дјеца, жене, 

старци, доктор Лазић снагу 
црпи из велике храбрости, ју-
начког држања и издржљиво-
сти Срба Српског Сарајева и 
њихове насаломљиве одлучно-
сти да одбране своја вјековна 
огњишта. Дана 31. маја 1993. 
године доктор је записао: „До-
возе храброг начелника МУП-а 
Брану Мијатовића из Хаџића. 
– Рањен на Игману, у жестокој 
5 Исто, стр. 44-45.

борби против муслимана. Сам 
је пузао скоро километар и по, 
док није дошао до наших. Жив 
је. Оперишемо га, превијамо. 
Четири метка у његовом тијелу. 
Једва чека да се поново врати у 
своје редове. То су прави сино-
ви српског народа. Обилићи, 
Лазари! Много утисака, много 
знаних и незнаних хероја. Мно-
го, да се само чудом издржава. 
А онда схватам да црпим снагу 
од тих јунака и обичних људи. 

Зато имам толико снаге. 
Нисам вјеровао да могу 
све то да издржим. Цр-
пим из њихове силине, 
њиховог јунаштва“.6 

Исто тако, у свом 
Дневнику доктор је за-
биљежио и лицемјеран 
однос западних држава 
према српском народу, 
који је актуелан и дан да-
нас. Ултиматуми, уцјене, 
па чак и употреба оружа-
не силе, карактерише од-
нос Америке и западног 
свијета према српском 
народу. Дана 12. фебру-
ара 1994. године доктор 
записује: „Ево, сад је шест 
ујутро. Цијеле ноћи ави-
они надлијећу сарајев-
ску котлину. Прије шест 
стотина година, када смо 
стали пред Турке Осман-
лије, Европа нас је изда-
ла. Сад смо опет стали, и 
остали сами. Овога пута 

пред „Турке Санџаклије“. А та 
иста Европа пријети и уцјењује. 
Пријети овом храбром народу, 
увијек жртвованом, и увијек 
на бранику правде и слободе. 
Европо, дабогда се угушила у 
сопственом смраду, дабогда 
нестала у својој декаденцији и 
лицемјерју, као што је нестао 
стари Рим! Рим након Нерона и 
Калигуле. Овај народ ће живје-
6 Исто, стр. 38.
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К ада говоримо о Њему обич-
но га замишљамо негдје 

тамо, углавном далеко, није ту, 
мислим сигурно се не види. 
Светитељи свакако постоје али 
су далеко, молимо им се да буду 
близу. Светиња је на светим 
мјестима и служи да се њој мо-
лимо... Али све је то негдје тамо 
и некако далеко.... Да ли је баш 
то тако?

Стварајући човјека Бог је 
дјелић божанства уткао у сва-
кога од нас, а оне ријечи, по-
уке, у Бесједи на гори су наше 
карактеристике, особине једног 

човјека који личи на Христа, 
благ, кротак, смирен... 

Е, драги пријатељу, ако вје-
рујеш у Христа, у васкрслог 
Бога, онда Бог није далеко. Он 
је ту у онима око тебе. Он је у 
твојој жени, твојој дјеци, твојој 
мајци, твоме оцу и онима око 
тебе. Свети Василије је у лику 
твога Оца, а Света Петка у лику 
твоје Мајке. Твоја крсна слава је 
у лику баш оног ближњег који је 
близу тебе, кога сусрећеш сва-
ки дан, поред кога пролазиш и 
кога поздрављаш. Није Бог да-
леко, него ми не видимо Њега. 

Како се сада овдје односимо 
једни према другима, таква је 
вјера наша. Тако свједочимо 
свога Бога. Како би народ је-
ванђелски рекао: „Како радио, 
тако ми Бог помогао“. Опас-
но и лијепо. Светиње светима, 
светима је све лијепо. Када смо 
свети, све нам је добро. Дан за 
даном. Нема пораза, нема туге 
и нервозе...нема очаја.... Ако 
није тако, онда се запитајмо: А 
ко је наш Б(б)ог?

протојереј 
Синиша Шаренац

Ко је мој Бог

ти, истрајати и побиједити! 
Наше жртве и наши сирочићи, 
усахле очи наших мајки и срце 
поносног Србина гарант су то-
га!“7 Управо овај одломак је на-
писан у периоду када је и моја 
маленкост боравила у болници 
„Жица“ у Блажују. Управо тада 
сам имао прилике – додуше као 
десетогодишњи дјечак – да упо-
знам овог великог човјека. И ја 
сам био једно од оне дјеце коју 
је доктор оперисао за вријеме 
ратних дејстава. Срећом ја ни-
сам био рањеник, за разлику од 
многих мојих вршњака из тог 
времена који су бивали рања-
вани непријатељским грана-
тама или снајперским зрнима. 
Доктор Лазић ми је оперисао 
пукнуто слијепо цријево. Четр-
наест дана сам провео у тој бол-
ници. Сјећам се свега о чему се 
говори у овом Дневнику. Сјећам 
се јаука и бола рањених српских 
војника који су одјекивали бол-
ничким ходницима. Али опет, 
7 Исто, стр. 59.

сјећам се радости и смијеха на 
лицу доктора Лазића, сестара и 
цијелог болничког особља када 
би животи бораца бивали спа-
шавани и када би излијечени и 
здрави били отпуштани. Сјећам 
се пожртвоване и несебичне 
жртве доктора Лазића. Без об-
зира на то што се свакодневно 
суочавао са најтежим и најхит-
нијим могућим операцијама, 
увијек је налазио времена да 
дође до собе у којој сам лежао 
и да са осмјехом на лицу пита 
како сам, јесам ли боље. Само 
његово присуство у болници 
свима нам је улијевало огромну 
храброст. 

Вијест о његовој смрти ме 
јако погодила. Међутим, сигу-
ран сам да овакви људи не уми-
ру него живе вјечно. Христос је 
рекао да у Царство Небеско неће 
ући они који Му само буду гово-
рили Господе, Господе, већ они 
који гладног и жедног нахране, 
они који голог и босог обуку и 
обују, они који болесног и у там-

ници обиђу. Доктор Лазић је ис-
пунио и више од тога. Он није 
само хранио, појио, облачио, 
обувао, обилазио болесне, он је 
– слично највећим чудотворци-
ма Цркве Христове – буквално 
васкрсавао људе – како духовно 
и то својом храброшћу, вјером, 
својим позитивним погледом 
на свијет - тако и тјелесно кроз 
чудесне операције које је изво-
дио у болници на операционом 
столу. Зато нека му је вјечна сла-
ва и хвала од мене као и од свих 
Срба Српског Сарајева којима 
ће заувијек остати у величан-
ственом сјећању као примјер 
истинског српског јунака и ље-
кара. Господ наш Исус Христос 
да смјести душу његову у мјесто 
од којег одбјеже свака туга, бол 
и уздисање и нека му је вјечан 
спомен! Христос васкрсе, дра-
ги докторе! До скорог виђења у 
Царству Христовом, ако Бог да. 
Амин!

Бојан Чечар, протођакон

ДУХОВНО РАЗМИШЉАЊЕ
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О сванула је једна обична 
недјеља, ако се може рећи 

да је иједан Дан Господњи, Дан 
Христовог Васкрсења, обичан. 
Црква је била пуна народа. Црк-
вена порта је била пуна народа. 
Све улице око храма биле су ис-
пуњене народом Божијим. Сви 
су стајали смјерно, у тишини, без 
гурања и роптања. Чекали су да 
почне Литургија. Ради мноштва 
људи, у цркви се користило оз-
вучење. Чуо се свештеников воз-
глас: Благословено Царство Оца 
и Сина и Светога Духа, сада и 
увијек и у вијекове вијекова! Сав 
народ је прихватио тихо и по-
божно, али због мноштва грла 
чуло се громко, али смјерно: 
Амин! У истом духу Литургија је 
текла даље, лијепо и богоугодно.

Дошло је вријеме да се чита 
Јеванђеље. Сви су слушали 
пажљиво и са свештеним тре-
петом као да сам Христос стоји 
испред њих и говори. Након 
Јеванђеља услиједила је пропо-
вијед свештеника на оно што је 
прочитао, скромна али богона-
дахнута, осољена сољу благодати 
Божије. Нико се није досађивао, 
нико гледао на сат. Иако су овај 
одломак из Јеванђеља слушали 
и читали и раније, и иако им је 
овај исти свештеник много пута 
проповиједао, свима је било за-
нимљиво и непоновљиво јер су 
им срца била испуњена љубављу 
према Ријечи Божијој. 

Након одређеног времена, 
услиједило је причешће. Сви су 
прилазили кротко, нико није мо-
рао да их опомиње и подсјећа на 
величину Тајне којој приступају. 
Прилазили су са чврстом вјером 
у вјечни живот и са скруше-

ним познањем својих гријехова. 
Прилазили су као да у Царству 
Божијем прилазе престолу Све-
вишњега. Причешћивање је вр-
шено из више путира. Посматрао 
сам лица људи након што приме 
Тијело и Крв Господњу. Сви су 
били озарени неком тихом ра-
дошћу, неукрадивом. И сви су се 
причестили.

Након Литургије, свеште-
ници су кренули по кућама да 
причесте непокретне. Радост се 
ширила градом. Питао сам људе 
са којима сам се упутио зашто 
су се сви причестили. Шта ако је 
било некрштених? Рекли су ми 
да овдје сви крштавају дјецу 40. 
дан након рођења, тако да код 
њих нема некрштених. А шта 
ако неко не пости? Чудно су ме 
гледали. Послије сам сазнао да 
у њиховом мјесту није потреб-
но наглашавати, или питати по-
сним даном је ли нешто посно. 
То се подразумијева. Они тим 
данима мрсну храну сматрају 
неблагословеном и опходе се 
према њој као према нечему што 
је тог дана отровно, као према 
плоду са дрвета познања добра 
и зла. А шта ако се неко није ис-
повиједио? Рекли су ми да свако 
има своје термине за исповијест 
током године и да тада долази и 
исповиједа се. Нико не би тако 
нешто пропустио. Ако Христос 
чека да дођемо и олакшамо своју 
душу и то нам нуди бесплатно, 
зашто неко не би дошао? Како је 
код ових људи све тако чудно, а 
опет све логично!

Гдје год сам тог дана дошао, 
свуда је главна тема разгово-
ра било данашње Јеванђеље. О 
томе се причало као о неком ак-

туелном и важном догађају који 
се десио управо данас. Сви су 
са таквом пажњом и интересо-
вањем причали о томе као да им 
од тога све зависи. Није ми било 
јасно како немају неких других 
брига, неких пословних и по-
родичних активности о којима 
би причали. Или како некога не 
занима спорт, филмови, музика? 
Објаснили су ми да имају обаве-
за, али да не могу тиме да се баве 
у недјељни дан. Једва су чекали 
недјељу да их Христос одмори, па 
како да се опет враћају на то? А 
и осталим данима се труде да на 
Господа положе све бриге своје. 
Кажу да се све то некако рије-
ши уз помоћ Божију, а и да се не 
ријеши, то су ситнице које нису 
толико битне. А највише их је 
зачудило моје питање о спорту, 
музици и другим стварима. Пи-
тали су ме зашто би се одрасли 
људи бавили тим дјетињаријама. 
То су тако неозбиљне и небитне 
ствари. Зар слободно вријеме од 
свјетских метежности трошити 
на те испразности? „Али о чему, 
рецимо, причате на славама?“, 
питао сам. „Како о чему? Мис-
лиш о коме? Па о свецу кога сла-
вимо. Зато се и састајемо. Неће-
мо ваљда оговарати и причати 
о свјетским стварима на тај дан 
који је посвећен њему?“

Питао сам их колико њихов 
град има људи кад их је толико 
било на Литургији. Колико их је 
тек остало код куће? Чудно су ме 
погледали: „Али зашто би неко 
остао код куће? Сви смо једва че-
кали недјељну Литургију. Бројали 
смо дане до ње. Како се недјеља 
приближавала, све смо се више 
радовали. Ко би пропустио да 

Један необичан сан

ДУХОВНО РАЗМИШЉАЊЕ
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учествује у таквом чуду?“ „Па шта 
је ту чудно?“, питао сам. „Како 
шта? Небо се спушта на земљу, 
ми заједно са анђелима појемо 
Творцу, сам Господ нам се обраћа 
и Себе нам даје, онебесује нас и 
обожује. Шта је чудо ако то није?“

Након свега овога мислио сам 
да ме у овом граду ништа више 
не може изненадити. Сјео сам 
да чујем вијести са њихове те-
левизије. Најавили су неко важ-
но саопштење, обраћање важне 
Личности. Помислио сам – ево 
и они имају политичаре, и њих 
занимају дневне актуелности, 
кад оно саопштење поче рије-

чима: Рече Господ... Опет и опет 
зачало данашњег Јеванђеља, са 
тумачењем светих отаца. И сви-
ма занимљиво, и сви слушају и 
наслађују се као да су дошли у 
посластичарницу. Пију воду са 
вјечних извора.

Пробудио сам се у свијету 
таштине. Неколико дана сам 
размишљао о сну и под његовим 
утиском све што људи свако-
дневно раде чинило ми се тако 
досадним, а живот у земљи сно-
ва тако лијепим и занимљивим. 
Никога тамо нисам упознао да 
је несрећан, а овдје око мене је 
толико намрштених, нерасполо-

жених, несрећних. Свако је на 
неког љут, свако мисли да су дру-
ги криви за све. А једина разлика 
оних и ових људи је у односу пре-
ма Господу и према животу. Ни-
каква спољашња преимућства 
они нису имали. Зашто људи не 
желе да буду срећни? Зашто су 
грчевито пригрлили несрећу и 
завољели је? Наравно, и сâм сам 
врло брзо утонуо у ту свакоднев-
ницу. Али свјестан да може и 
треба бити другачије и да то за-
виси од нас. Гле, Царство Божије 
унутра је у вама (Лк 17,21). 

Давор Арнаут, ђакон

Књига поред мене, истина се тражи;
не могу овако, доста ми је лажи.

Без овакве књиге живот нема смисла;
покушао јесам, ал' туга ме је стисла.

Сви смо људи с мање или с више туге;
тужно је срце наше, а лечимо друге.

Не помаже ништа и ту лека нема,
књигу сви у руке јер зло нам се спрема.

Ал' не било која,
само књига моја;

ову што сад читам и за Бога питам.
Без ње, људи моји, ми у праву нисмо

Света књига ова,
само Свето Писмо.

Горан Балабан

СВЕТО ПИСМО

ДУХОВНО ПЈЕСНИШТВО
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