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Граби вечност!
Carpe aeternitatem!
[Јустин Поповић, „О духу времена“, Сремски Карловци 1923]

Уводна реч

аш рад представља истраживање утицаја руске религијске философије и теологије на духовно и теолошко-философско дело архимандрита Јустина Поповића. У њему показујемо како је
рецепција руске религијске философије, од стране
оца Јустина, надодређена покретом неопатристичке
синтезе Православља у 20. веку. А то, надаље, обавезује на увид у односе руске философије и руске
теологије према светоотачком наслеђу, нарочито с
обзиром на њихова преплитања у корпусу списâ оца
Јустина. Захваљујући низу сложених херменеутичких, аналитичких и упоредних разматрања, праћених аргументацијама које се строго држе изворних
текстова и материјала, изводи се закључак да дело
Јустина Поповића представља неопатристички и,
самим тим, критички пријем идејâ не само руске теологије већ и руске религијске философије.
Студијом, међутим, откривамо да руска религијска философија и сâма представља управо израз посебне врсте неопатристичке синтезе у кључу
философских начина мишљења. Тиме се показује
како су ти односи – између Отаца и Учитеља Цркве
и руских религијских философа, као и њих и архимандрита Јустина Поповића – далеко сложенији него
што происходи из уобичајене здраворазумске и рас-
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плинуте представе о њима. Додуше, уједно поимамо како отац Јустин остаје критички трезвен („ниптичан“) према философији руског „Сребрног века“,
премда задржава специфичну конгенијалност према
том покрету, а и то се мора констатовати. У односу
на тај покрет, он гради црквено утемељенији правац
теолошког и хришћанско-философског мишљења.
Уствари, Јустинов „правац“ мишљења представља
својеврсну синтезу два главна теолошко-философска мислена тока Русије, што их у 20. веку представљају њему блиски неопатристички мислиоци. С
једне стране, то је отац Василије Зењковски, а с друге
стране то је отац Георгије Флоровски. Студија документовано сугерише да је утицај руске духовности,
укључујући и руску религијску философију, од незаобилазног значаја у стицању потпунијег увида у
формирање идентитета оца Јустина Поповића као
личности изузетно посвећене мишљењу (па смо уз
одломке из текстова приложили већи број корисних
напомена). Из тога се изводи закључак религијских
философа дело оца Јустина не би било могуће у садашњем облику. Посебан аспект рада чини показивање
начина на који је руска религијска мисао примљена
у Србији, односно Краљевини Југославији, и како се
отац Јустин односио према позитивним и негативним реакцијама на руску религијску мисао (како
ону строго теолошку тако и ону више философски
оријентисану).
На основу свега што смо рекли, а у истраживању
показали, сматрамо да ће студија коју представљамо
jавности пружити користан прилог за додатно освешћење, утврђење и саморефлектовање идентитета
српске теологије и философије у хришћанском кљу-
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чу: како с обзиром на њену историчност и повесни
развој, тако и с обзиром на њене утемељујуће јелинске, руске и српске облике, елементе, структуре, односно главне стратешке задатке и циљеве. О томе,
признаћемо, до сада није вођено довољно рачуна
(услед многих „објективних“ и „субјективних“ околности). Хоћемо рећи да савремени процеси самоопредељења српске мисли – кроз суочење и са новим
изазовима – њу приводе могућности да осваја дубље,
истанчаније и комплексније вредновање свеколиког
богатства себе суште – нарочито с обзиром на лик
идеала тражене отаџбинске философије, чији је корифеј био и остаје архимандрит др Јустин Поповић.
Разуме се, такав појам српске отаџбинске мисли (философске и теолошке) треба, на промишљен начин,
да укључи и моменте многоструких и разноврсних
западних утицаја на српску мисао.
Конкретније, држимо да наш рад, ма колико
скроман, представља прилог осветљавању генезе,
устројства и смисла историјског живота новије српске теологије и хришћанске философије – онако
како нам је предата из ума, срца и руке њеног рефеЗначајне изузетке по том питању представљају следећи
вредни колико и ретки радови: А. Јевтић, „Развој богословља
код Срба“, Теолошки погледи, 3-4 (1982) 81-104; А. Радовић,
Светосавско просветно предање и просвећеност Доситеја
Обрадовића, Свети Симеон Мироточиви, Врњачка Бања 1994;
Д. Драгојловић, Историја филозофске мисли у Срба епохе
феудализма, Светови, Нови Сад 1998; или: Б. Милосављевић
(уред.), Византијска филозофија у средњевековној Србији,
Стубови културе, Београд 2002; Б. Шијаковић (уред.), Српска
теологија у XX веку: истраживачки проблеми и резултати,
том 1, Београд 2006; исти (уред.), Српска теологија у XX веку:
истраживачки проблеми и резултати, том 2, Београд 2007.


16

Уводна реч

рентног мислиоца: професора, а потом архимандрита др Јустина Поповића. Притом, трагајући за жижним „идејама“ Јустинове хришћанске мисли, дошли
смо до људи са којима је трагао и заједничио у Исусу
Христу – Богу и Логосу. Другим речима, црквеност
његовог мишљења, на неочекивано закономеран начин, пројавила се у чињеници да смо, трагајући за
његовом „концепцијом“, долазили до бодила „стварности“ (Дап 9, 5), односно до ликова његовог саборног брата-сестре или — Цркве.
Срећном околношћу сматрамо и то да публиковање ове студиjе, с jедне стране, обележава стопетнаесту годишњицу рођења и тридесету годишњицу упокоjења оца Јустина, а наш рад на свој начин,
такође, обележава јубилеј стодесетогодишњице
постојања и рада Српског философског друштва
(1898. / 1938).
Богдан Лубардић
У Београду,
07. II 2006./27. IX 2009.

Донедавно се држало да је Српско философско друштво основано тек 1938, што није (у потпуности) тачно. Наравно, то
што је доказано да је српски клуб за неговање философије основан 40 година раније ни најмање не умањује значај конститутивног чина формирања СФД из 1938. Видети: З. Кучинар,
„Прво философско друштво и часопис код Срба“, Философски
годишњак, 7 (1994) 289-296.
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Gratitudo
Користимо прилику да се захвалимо епископима др Атанасију (Јевтићу) и професору др Иринеју
(Буловићу) (Православни богословски факултет
Унивезитета у Београду) за ригорозно али симпатетичко читање наше студије. Специјалну захвалност
дугујемо епископу Атанасију за низ веома корисних
примедби, сугестија и информација које су – држимо – допринеле побољшању квалитета нашег рада.
Такође дугујемо благодарност професору др
Радомиру Ђорђевићу (Физико-хемијски факултет
Универзитета у Београду) за ерудитско и минуциозно прегледање рада, што је такође уродило плодом,
нарочито у виду исправки библиографске и техничке врсте. Све корекције и сугестије покушали смо
да унесемо како је сугерисано. Ипак, недостатности
студије каквом је предочавамо, разуме се, треба приписати искључиво аутору текста.
Најзад, захваљујемо се и министру вера
Републике Србије професору др Богољубу Шијаковићу (Православни богословски факултет Универзитета у Београду) за подстицање и организовање пројекта истраживања српске теологије у 20. веку, jер
управо тај пројекат је био конкретан повод за настанак нашег текста.

Ах! Тројко, тројко птицо! Ко ли те је измислио? Ти не можеш
настати другде до у земљи која покрива пола планете […] А
ти, света Русијо, који те је вртлог понео, као једну такву тројку
коју нико не може зауставити?
[Н. В. Гогољ, Мртве душе 1836]
Карамазови нису разбојници него философи, зато што су сви
прави руски људи – философи...
[Д. Карамазов, у Ф. М. Достојевски,
Браћа Карамазови 1879-1880]

I
Јустин Ћелијски,
Достојевски и
неопатристичка синтеза

1. Немогуће је ваљано разумети дело архимандрита Јустина Поповића (1894-1979) без макар елементарног увида у дубоке утицаје руске духовности и
културе на опус мислиоца из Ћелија. Ти утицаји јесу
формативни првенствено због чињенице да су представници руске и српске хришћанске мисли, уколико
су аутентични, увек посвећени учесници у обнови и
развоју теоријско-практичког наслеђа светих Отаца
и Учитеља Цркве. Да је тако и код Јустина Ћелијског,
довољан је доказ чињеница да је своју докторску дисертацију посветио светом Макарију Великом, под
У писани опус архимандрита Јустина Поповића улази преко 40
томова на српском (30), грчком (4), француском (7) и енглеском
(1) језику. Публиковање критичког издања Сабраних дела, под
руководством наслединкâ оца Јустина, премда поодмакло, још
увек је у току (од планираних тридесет томова до 2007. изишло
је двадесет томова у петнаест књига; а само Житија светих
имају опсег од око 8300 страница). Како је казао јелински теолог Ј. Кармирис, та дела представљају израз духовне самосвести Српске Православне Цркве. Тематизација Јустиновог опуса
у Срба и даље се одвија највећим дêлом у публицистичком маниру: такође, пре кроз „придеве“ него кроз саморефлектоване
мисли. Много је ређе (премда се ситуација мења у позитивном
правцу) да се његовој мисли приступа са научног плана истраживања – а ту доминирају истраживања педагошког, пастирског и филолошко-лингволошког доприноса Јустина Поповића
православној духовности, науци и култури.
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насловом: Проблем личности и познања по учењу
светог Макарија Египатског (Атина 1926) .
Утицај Макарија Великог (300-389) није се
испољио тек у облику пролазне фазе Јустиновог
мишљења. Више од тога, тај утицај пружио се у вид
дубоко заснованог темеља идентитета личности и
мишљења оца Јустина. О томе сведочи и чињеница
да је у свом амбициозном, рујавом и вишеструко подстицајном делу Достојевски о Европи и словенству
(Београд 1940) отац Јустин четири пута цитирао
списе великог подвижника Макарија Великог. На
пример: за „еванђелску, православно-молитвену философију“, каквом је посредује Макарије Египатски,
важи да је духовност смирења посебан, да кажемо,
„надуслов“ истинитог мишљења: „Смиреност је ‘темељ хришћанства’  , ‘знак хришћанства’, и који год
Разрађенија верзија појавила се на грчком језику = исти, Τὸ
πρόβλημα τῆς προσωπικότητος καὶ τῆς γνώσεως κατὰ τὸν Ἅγιον
Μακάριον τὸν Αἰγύπτιον, Ἁθήνησι 1926. Упоредити: Ј. Поповић,
исто, у Пут Богопознања, Ћелије – Београд 1987, 5-103 (= Ј.
Поповић, Сабрана дела, том 8, Београд 1999).

Ј. Поповић, Достојевски о Европи и Словенству, Ћелије –
Београд (1940), репринт 1981 (= Ј. Поповић, Сабрана дела, том 7,
Београд 1999). То дело претходно је публиковано под насловом
Философија и религија Ф. М. Достојевског у наставцима у часопису Хришћански живот, I/2 (1922) – II/4 (1923), односно као
посебна књига под истим насловом у Сремским Карловцима
1924. (= Ј. Поповић, Сабрана дела, том 6, Београд 1999).

Ј. Поповић, Достојевски о Европи и Словенству, 207, н. 55, 56 и
229, н. 43. (Макарија Великог именом помиње три пута, в. ДЕС,
207, 229 и 248).

Ј. Поповић, Достојевски о Европи и Словенству, 207, н. 55, 56.

Μακάριος Αἰγύπτιος, Λόγος περὶ φυλακῆς καρδίας 10 (О чувању
срца = De custodia cordis), у J. P. Migne, P.G. 34, 829 B.
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нема тај знак ‘није хришћанин’  “  . А присуство блаженог Mакарија јесте могуће будући да Достојевски,
како га види Јустин Поповић, представља не само
књижевника већ хришћанског философа у еминентном смислу те речи. А то, поред осталог, значи да
га он сагледава као мислиоца код којег духовност
богоследовања прожима теорију изнутра, додуше,
необичним и не увек прозирним и унапред установљивим путевима.
Још важније, отац Јустин Достојевског посматра као весника самосвесног повратка светим Оцима
Цркве, а ради обнове културалних и друштвено-историјских токова Православља, не само у Русији0.
Према мишљењу архимандрита Јустина, Фјодор
Михаjлович Достојевски (1821-1881) својим делом
обједињује и енергизира, с једне стране, вишезначно
смислену реинтерпретацију светоотачког Предања
(неофилокалијска духовност) и, с друге стране, модерну разраду философских потенцијала православног духовног искуства (религијска философија).
Главна заслуга Достојевског, сматра отац Јустин,
jесте у томе што jе показао релевантност светоотачке духовности за осмишљавање акутних и актуелних теолошких и философских проблема савремеΜακάριος Αἰγύπτιος, Ὁμιλία ιε’. (Беседа 15. = Homilia XV): PE,
P.G. 34, 601 B.

Ј. Поповић, Достојевски о Европи и Словенству, 207

Ј. Поповић, „Достојевски – Свечовек“, у Достојевски о Европи
и Словенству, 354-355.
0
Ј. Поповић, „Достојевски као пророк и апостол православног
реализма“, Богословље, XV/2 (1940) = исто, у Философске урвине, Ћелије – Београд (1957) 1987, 152-165 (= Ј. Поповић, Сабрана
дела, том 9, Београд 1999).
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ности. Притом, отац Јустин Достојевског показује
као личност која увиде Макарија Великог, као и осталих светих Отаца , надограђује и даље развија
применом на нови ред проблема – примера ради, на
дијалектике конфесионалних идеја, деконструкције
секуларистичких идеологија или на историософске
пројекције циљева Православља као светско-историјског процеса. То што је учинио Достојевски на
руском књижевно-философском плану, преузеће и
до краја живота развијаће Јустин Поповић на српском философско-књижевном плану. Поред осталог,
томе је доказ Јустиново дело Светосавље као философија живота (Минхен 1953) , које можемо назвати
– богочовечанским „начертанијем“ српског народа.
Ј. Поповић, „Достојевски као пророк и апостол православног
реализма“; такође: исти, Достојевски о Европи и Словенству.

Отац Јустин Поповић, у Достојевски о Европи и Словенству
покушава да утврди значајну једномисленост Достојевског и
светих Отаца Цркве. У поменутом делу, поред светих апостола, отац Јустин у том духу помиње многе Оце и Учитеље Цркве.
Ево Јустинових светоотачких „сатумача“ дела Достојевског:
Антоније Велики (209, 229), ава Доротеј (207, 218), Атанасије
Велики (230), Пахомије Велики (261) и света Теодора (261),
Макарије Велики (207, 229, 248), Исак Сирин (248), Јован
Златоуст (230, 234, 255); ту је и велики Отац са Запада Бернар
од Клервоа (216); затим Јован Лествичник (212), Јован Касијан
(212) и Симеон Нови Богослов (212, 225, 248).

Отац Јустин у том погледу нарочито истиче Дневник писца
(1876-1880) Ф. М. Достојевског.

Ј. Поповић, Светосавље као философија живота, (Минхен
1953) Ћелије – Ваљево 1993, 122 сс (= Ј. Поповић, Сабрана
дела, том 4а, Београд 2001). Према оцени епископа Николаја
Велимировића (исто, 7-9), то дело Јустина Поповића јесте његово најбоље написано дело до 1953. године. Разлог таквом
суду је саборно-народна и богомољачко-отаџбинска брига
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Збиља, када посматрамо однос Јустина Ћелијског
према Достојевском и културалној Русији уопште, можемо рећи да отац Јустин, у много чему, представља
философски – потом духовно – оствареног Аљошу
Карамазова. Слично томе, додуше у другачијем
смислу, може се рећи и за митрополита Антонија
Храповицког (који је Достојевском – како обавештава М. С. Аљтман – послужио као један од ближих
првообразаца за лик Аљоше Карамазова). Уосталом,
да иза Аљошиног учитеља, старца Зосиме, стоји
светитељ Тихон Задонски (1724-1783) и Предање
Филокалије, као и да иза Достојевског стоје снажни
упливи преподобних стараца Макарија и Амвросија

светог Николаја Жичког и Охридског о судбини православног
српског народа под диктатуром антитеистичког комунизма.
Заједно с тиме, Владика Николај је свестан да је то редак покушај одуховљеног и оцрквењеног интегрисања српске социополитичке и културалне историје у неопатристички интонирану идеју Православља.

М. С. Альтман, Достоевский. По вехам имен, Саратовский
университет, Саратов 1975, 119.

N. D. Gorsdetzky, Saint Tikhon Zadonsky, Inspirer of Dostoevsky,
London 1951.

А. Јевтић, „О Добротољубљу“, у Добротољубље I, Хиландар
1996, 7-12. Такође в. Добротољубље II-IV, Хиландар 2000,
2001, 2003. Преко дела архиепископа виленског и литванског
Јувеналија, Монашки живот по изрекама светих Отаца под–
вижника (Кијев ⁷1905), што га је превео и приредио, ава Јустин
је упознао многе наводе из руског превода Добротољубља
(Санкт-Петербург 1877).

Значајни оптински старци јесу: схиархимандрит Мојсије,
јеросхимонах Лав, Макарије (1788-1860), Амвросије (18121891), Јосиф (†1911), Анатолије (†1922), Варсануфије (1845-1913),
Нектарије (1852-1928), Севастијан, Леонид и други.
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из Оптине Пустиње (коју је „основао“ свети Пајсије
Величковски, преводилац и преносилац Филокалије
у Молдавију и Русију), — отац Јустин је сазнао, као
и много другог, од руског духовника у изгнанству,
поглавара такозваног Карловачког Синода0 руских
архијереја, митрополита Антонија Храповицког.
Наравно, реч је пре свега о књизи Храповицког
Речник за дела Достојевског (Софија 1921), која и
данас обасјавајуће уводи у мисао Достојевског . Ту
Сергий Четвериков, Оптина пустынь, Париж 1926; и
Н. Лоски, „Манастир Оптина“, у Свети Амвросије Оптински:
између страха и наде – писма хришћанима у свијету, том
I-II, Цетиње 1996, 5-7. — Борис Зајцев преноси запис супруге
Достојевског – Ане Григорјевне (1846-1918, в. иста, Воспоминания)
– која га је подстакла да са Владимиром С. Соловјовим посети
Оптину 20. jуна 1878. (управо у почетној фази писања Браће
Карамазових). Према Ани Григорјевној: „с тадашњим знаменитим старцем Амвросијем Фјодор Михајлович се видео три пута:
једном у гужви, међу народом, и два пута насамо“.
0
О Карловачком Синоду руских архијереја и клира у изгнанству одлично и исцрпно пише D. Pospielovsky, he Russian
Church Under the Soviet Regime 1917-1982, vol I-II, SVSP,
Crestwood – New York 1984, 113-115, 255-256, 263-265. Такође о
том питању видети: С. В. Троицки, Грешка карловачке схизме
(рус.), Париз 1960.

Архиепископ Никон (Рклицкий), „Митрополит Антоний
Храповицкий“, у Н. П. Полторацкий (ред.), Русская религиозно-философская мысль XX века, Питтсбург 1975, 166-175.

Преосвященнiй Антонiй (Митрополитъ Кiевскiй и Галицкiй),
Словарь къ творенiямъ Достоевскаго: не должно отчаяваться, Россiйско-болгарское книгоиздателство, Софiя 1921, 184
сс (= исто, Серия литературная: «Дух и Слово», Русская историко-филологическая школа «Слово», Москва 1998, 192 сс.).
Јустиново схватање Достојевског снажно су обликовала поглавља бр. III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII.
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књигу Јустин цитира у делу Достоjевски о Европи и
Словенству.
Митрополит Антоније Храповицки (1864-1936)
је вишеструко важна личност за разумевање изразито сложених, по правилу „клупчастих“, односа рецепције руске духовности и културе у делу архимандрита Јустина Поповића. Отац Јустин је Антонија
Храповицког редовно сретао, поготово у периоду њиховог вишегодишњег боравка у Сремским
Карловцима. Са прекидима, сретали су се од 1921. до
1936. године. Захваљујући митрополиту Антонију
отац Јустин је, поред односа писмених текстуалних
рецепција, успоставио однос и усменог примопредавања духа руског Православља у регистре српске
духовности.
Разуме се да митрополит Антоније није једина личност од које се руској духовности и култури
учио отац Јустин. У томе су учествовале и друге
личности, и пре и после њега, и усменим и писменим путевима. Када кажемо „писменим путевима“,
првенствено мислимо на свет руске књиге. Уосталом,
предратна Народна библиотека Србије поседовала је на стотине књига из руске религијске културе.
Слично важи за јавне и приватне библиотечке фондове руских емиграната окупљених око заграничног Синода у Сремским Карловцима, којем је предЈ. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 184, 201.
О животу и делу Антонија Храповицког видети: архиепископ Никон (Рклицкий), Митрополит Антоний Храповицкий:
Полное собрание сочочинении, в. 17 томах, Нью Йорк 1956-1969
(Рклицки је у десет томова, на преко 6000 страна, описао живот
Храповицког, што је објављено у Њујорку 1956-1963; а затим је
у седам томова публиковао већ поменута Сабрана дела митрополита Антонија Храповицког, такође у Њујорку 1963-1969).
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стојао митрополит Антоније Храповицки. Затим се
треба сетити и синђела Демостена – Руса, који је у
Богословији Светог Саве окупљао богослове, укључујући младог Јустина, и њима непосредно тумачио
веру кроз Јеванђеља и своју дубоку књигу Живот
у Христу, која насловом подсећа на дело светог
Јована Кронштатског Мој живот у Христу (⁴1897).
Надаље, поред доживотно упечатљивог утиска што
га је оставио полугодишњи сусрет са духовницима,
професорима и студентима Санкт-Петербуршке духовне академије (1916) – коју je не једном посећивао Јован Кронштатски [1829-1908], а похађао патријарх Тихон Бељавин (коме је Јустин посветио своје
дело о Достојевском и Европи) – немогуће је заборавити Јустинове пријатеље или једнодушне руске
познанике из Србије, у коју су многи од њих емигЈ. Кронштатски, Мој живот у Христу, превод А. Пантелић,
Храм Светог Александра Невског, Београд 1996.

Међу ученицима и предавачима Санкт-Петербуршке духовне
академије били су и свештеномученик митрополит Венијамин
Петроградски, затим свештеномученици протојереји Јован
Кочуров и Владимир Лозински, најзад и философ Орнатски.

Aнтоније Храповицки је на Петроградскоj духовној академији предавао у то време запостављену пастирску теологију.
А 1893. године Академију је посетио будући светитељ, отац
Јован Кронштатски, који је том приликом чудесно од болести исцелио управо оца Антонија Храповицког (в. Fr. Аndrew
Phillips, „Orthodox Holiness: A Contemporary Church Father:
Metropolitan Antony of Kiev and Galicia“).

Видети апел оца Јустина у прилог ослобађања руског свештенства на челу са патријархом Тихоном од комунистичког
терора Совјетâ. Тим поводом он је објавио резултате братских
напора поглавара Финске Православне Цркве, архиепископа
Серафима = „Велике силе и судба православних“, Хришћански
живот, II/4 (1924) 215-216.
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рирали услед прогона или опасности коју је донео
совејетски бољшевизам. Истакнимо тек неколицину: светог Јована Шангајског и Санфранцисканског
(Максимовича, 1896-1966), дипломираног студента
Богословског факултета у Београду, који ће постати нови просветитељ Америке светоотачким духом
Православља; архимандрита Кипријана Керна (18991960)0 – чију студију о материјализму отац Јустин
цитира у Философским урвинама (ФУ 199) – такође
дипломца Богословског факултета у Београду, који
ће постати његов колега у настави у Битољу (19251928, 1931-1936), а касније писац капиталног дела
Антропологија Григорија Паламе (Париз 1950); протојереја Николаја Афанасјева (1893-1966) , дипломиЈеромонах Серафим (Роуз) и игуман Герман (Подмошенски),
Блажени Јован Чудотоворац – живот и чудеса (рус.), Правило
вере / Руски паломник, Москва 1993, 350 сс; В. Димитријевић
(уред.), Свети Јoван Шангајски: чудотворац последњих времена, Образ светачки, Београд 1995, 286 сс.
0
А. И. Сидоров, „Архимандрит Киприан Керн и традиция
православного изучения поздневизантийского исихазма“, у К.
Керн, Антропология св. Григория Паламы, Паломник, Москва
1996, viii-lxxviii (449 сс).

К. Керн, „Материјализам и наука“ (Хришћанско дело, 2
[1936]): цитирано у Ј. Поповић, „О неприкосновеном величанству човека“, у Философске урвине, 199. Тај пријем није остао на
томе нити је на то сводив што се, поред осталог, види из срдачног писма које Јустин шаље оцу Кипријану у Свету Земљу; в.
„Писмо К. Керну у Свету Земљу“, послато из Врања 22. августа
1929, у (А. Јевтић, уред.) Ј. Поповић, На богочовечанском путу,
Ћелије – Београд 1980, 192-194.

Он је први значајан обновитељ евхаристијске еклисиологије и онтологије унутар новије православне теологије. На
Богословском факултету у Београду срео је В. Зењковског
и С. Безобразова, са којима ће у Паризу наставити да гради
Православни теолошки институт Светог Сергеја Радоњешког.
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раног студента Богословског факултета у Београду
(1925), једног од оснивача Братства светог Серафима
Саровског (Београд 1922) и писца чувеног дела Трпеза
Господња (Париз 1952); или карловачког архијереја
Анастасија Грибановског (епископа Кишињевског)
и протојереја Алексеја Нељубова , код којег се у
Сремским Карловцима исповедао и духовно снажио. А морамо поменути и професоре Богословског
факултета Београдског универзитета: историчара Цркве и библисту Николаја Н. Глубоковског
(1922-1923), канонолога Сергија В. Троицког
Духовно је близак оцу Сергеју Булгакову који је, видећемо,
утицао и на оца Јустина Поповића (додуше, у смислу који ваља
пажљиво квалификовати).

По преласку Синода у Минхен, 1946. године, митрополит Анастасије је постао председавајући члан такозваног
пост-карловачког синода.

О блиским везама оца Јустина са оцем А. Нељубовим видети А. Јевтић, „Животопис оца Јустина“, у (А. Јевтић, уред.) Ј.
Поповић, На богочовечанском путу, Београд 1980, 62.

Репрезентативан (премда не и сасвим потпун и акривичан)
списак са основним био-библиографским подацима може се
наћи у Споменица Богословског факултета СПЦ 1920 – 1980,
Богословље, 1-2 (1980) 196 сс.

Н. Н. Глубоковски (†1937) је оца Јустина веома ценио, па га
је, као декан Богословског факултета у Софији, препоручио
патријарху српском Варнави (Росићу) као озбиљног теолога и
научника. Глубоковски је сарађивао у часопису Хришћански
живот (нпр., исти, „Савремена криза хришћанства и Црква у
Русији“, Хришћански живот II/4-5-6 [1923]); Ј. Поповић је сретао Н. Глубоковског у Карловцима, куда је редовно долазио из
Софије ради учешћа у посредовању односа Руског архијереjског Зарубежног Синода у Карловцима и јерејâ, теологâ и народа
Српске Православне Цркве. Видети А. Клементјев, „Судба и служење Н. Н. Глубоковског“ (рус.), Богословље, 1-2 (2004) 237-243.
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(1937-1943) и религијског философа и антрополога
Василија В. Зењковског (1921-1923) , код којег ћемо
се касније посебно задржати.
Није занемарљив ни утицај Руског студентског
кружока у Београду (основаног 15. новембра 1921. на
Сењаку)0, који су посећивали А. Храповицки, В. В.
Зењковски, К. Керн, Ј. Максимович, али и Николај
М. Зернов и Сергеј С. Безобразов (касније епископ Касијан) – предавач у Руско-српској школи
С. В. Троицки је био хонорарни професор Богословског
факултета у Београду, и предавао је канонско право. Дуго је
сарађивао са часописом Хришћански живот којег је до 1927.
уређивао Ј. Поповић. За Јустиново разумевање духовних прилика у Русији важан је и следећи рад Троицког: „Зашто се
затварају цркве у Русији“, Весник Српске цркве, јул-октобар
1930 (посебно издање: Београд 1931).

В. В. Зењковски је на Богословском факултету у Београду
предавао психологију и педагогију, потом историју философије; објављивао је у „Јустиновом“ Хришћанском животу
(нпр., исти, „Повратак религиозној етици“, Хришћански живот, 10-11 [1924] 420-429; 466-473). У Београду је објавио рад
Психологија детета (1923); у Загребу дело Руски мислиоци и
Европа (1922).

Међу преосталим руским професорима Богословског факултета у Београду налазе се: А. Доброклонски (1920/21-1937);
Теодор Титов (1927-1935) и Викентије Ф. Фрадински (1927-1954;
1959-1961).
0
Н. Зернов, „Белградский студенческий кружок“, у За рубежом: Белград – Париж – Оксфорд, YMCA-Press, Париж 1973.

Епископ Касијан (Безобразов, 1892-1965) ће касније, од 1925,
предавати теологију Новог Завета на руском Православном
богословском институту у Паризу. Поред осталог, написаће
студије о сва четири Јеванђеља (Марко и Матеј, Париз 1931;
Лука, Париз 1932; Јован, Париз 1933); као и дело Христос и
прво хришћанско покољење (рус.), Париз 1930. Видети: A.
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у Београду 1923-1924 – и Петар С. Лопухин . За
Лопухина је отац Јустин, у „Хришћанском животу“
1925 године, написао: „Озбиљни и тајанствени П.
С. Лопухин јеца кроз своје мисли [...] за православним Господом Христом“. Уз малочас поменуте личности, Зернов и Безобразов су такође дипломирали
на Богословском факултету Београдског универзитета. Низање руских духовних портрета готово да
се у недоглед може наставити. Зато ћемо поменути
још Евгенија В. Спекторског ([1875-1951], философа права и професора Београдског универзитета:
1920-1930, и Љубљанског универзитета, 1930-1945),
којег је отац Јустин познавао у својству једног од сарадника часописа „Хришћански живот“.
Најзад, неопходно је указати и на низ личности
које обликују најшири контекст. Морају се поменути и конгенијалне фигуре руских личности које су
Schmemann, „In Memoriam: Bishop Cassian (Bezobrazov)“, St.
Vladimir’s Seminary Quarterly, 9:1 (1965) 3.

П. С. Лопухин ће касније постати вишегодишњи уредник
часописа Весник православног дела, Женева 1959-1962. О
њему Јустин пише у тексту „Сабор руске православне омладине“ – (одржан у манастиру Хопово БЛ), Хришћански живот,
IV/10 (1925) 456-458. Такође в. К. Т., „Конференција Руског
хришћанског студентског покрета“, Хришћански живот, IV/10
(1925) 451-456.

Е. В. Спекторски, „Хришћански појам друштва“, Хришћански
живот, III/9 (1924) 379-385. Спекторском је у раном периоду, у
Варшави, учитељ био професор А. Л. Блок – отац чувеног руског
песника симболисте Александра А. Блока (1880-1921); в. А. А. Блок,
Собрание сочочинении, Москва 1946. Важније дело Спекторског
објављено у Краљевини Југославији јесте Христианство и социальная философия, том. I: Љубљана 1932; том. II: Љубљана 1938.
На српском је објављено: исти, Хришћанска етика, превод: Б.
Борчић, Свечаник, Минхен 1953.
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утицале на основне покрете културе тог доба, укључујући и покрете Јустиновог умствујућег духа (премда Јустин није с њима непосредно пријатељствовао).
Тешко је не поменути следеће Јустинове савременике,
односно представнике духовне Русије у Београду: В.
А. Мајевског (р. 1893, дипломца са групе за философију Београдског универзитета, писца и теолога, аутора нпр. следећих дела на руском: Српски патријарх
Варнава, том I-II, Београд 1932; Манастир Хиландар и
Русија, Нови Сад 1941; Односи Русије и Србије, Њујорк
1960); М. А. Георгијевског (професора јеврејског језика и теологије у Београду, депортованог у Русију после Другог светског рата); А. Д. Билимовича (р. 1879;
професора економије у Љубљани, али и критичара
марксизма и писца књиге Марксизам, Београд 1936);
Г. Е. Афанасјева (†1928; професора Београдског универзитета, и учесника у симпосиону Православље и
култура); Надежду Д. Горсдецку (списатељицу и новинарку, писца дела Тихон Задонски: надахнитељ
Достојевског, Лондон 1951); кнеза Д. Шаховског = архиепископа Јована Санфранцисканског (р. 1902; рукоположеног за свештеника 1927. године у Краљевини
Југославији, писца дела Мистерија Цркве); А. В.
Соловјева (р. 1890; професора Београдског универзитета 1920-1936, писца дела Света Русија: историја
религијско-друштвене идеје, С-Грејвенхаг 1959);
Теодора Тарановског (1875-1938; писца класичног дела
Историја српског права у немањићкој држави), или Г.
Острогорског (1902-1976, писца угледне Историје
Нарочито је упутна студија Г. Острогорског, „Светогорски
исихасти и њихови противници“, у: исти, О веровањима и
схватањима Византинаца, Београд 1969, 203-223.
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Византијског Царства, оснивача Византолошког института САНУ и светски познатог професора византологије на Београдском универзитету).
Сви побројани руски умови (не само научни
аутори већ руски богослужитељи и духовенство
Санкт-Петербурга, Београда и Атине) , на низ слојевитих начина и видова, пренели су оцу Јустину нерв,
сензибилитет и идентитет онога што можемо назвати „боготражитељском“ или „христотражитељском“, а после 1917. и „новомученичком“ Русијом. У
средишту те Русије, као „темељни камен“ упоришта
(Мт 21, 42), стоји „Јустинов“ Достојевски као „Русија
Мноштво подстицајних информација налази се у зборнику: М. Сибиновић, М. Межински, А. Арсењев (уред.), Руска
емиграција у српској култури XX века, том I-II, Филолошки факултет, Београд 1994. О руској емиграцији уопште, в. М. Raef,
Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration 19191939, New York – Oxford 1990.

Отац Јустин и за време својих боравака у Атини саслужује
са руским свештенством, што говори о његовој непокидивој
оданости руском Православљу. Упор. А. Јевтић, „Животопис
оца Јустина“, у На богочовечанском путу, 45.

О томе упутно говори Николај А. Берђајев: Самоспознаја:
покушај аутобиографије, превод: М. Чолић, КЗНС, Нови Сад
1987. Такође, сви пројекти философа и издавача Владимира
Меденице сведоче о томе, нарочито едиције: „Руски боготражитељи“ и „Логос ортодос“, као и његова новија серија код издавача М. Бришевића („Бримо“).

О пажњи коју је Српска Православна Црква показала према страдањима сестринске Руске Православне Цркве в.
Владимир Пузовић, „Извештавање Гласника Српске православне Патријаршије о Руској Цркви између 1920. и 1940. године“, Гласник СПЦ, 9 (2005) 251-259.

Тако га назива отац Јустин у чланку „Наш оптимизам – њихов песимизам“, Хришћански живот 7-8 (1923) 341.
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у малом“ (по речи С. Н. Булгакова, в. ДЕС 364). Преко
утицаја Храповицког на оца Јустина знамо да је
Достојевски протумачен у кључу ако не неопатристичке синтезе православља stricto sensu, онда тако да
се светоотачка мисао поима као немимоходан херменеутички инструмент уласка у фундаменте мисли Фјодора Михаиловича. Штавише, Храповицки је
лично познавао Достојевског. Према мишљењу митрополита Мануила Лемешевског (М. Лемешевский
1884-1968)0, њихови сусрети и разговори определили су младог Алексеја Павловича ка хришћанству,
православљу и монаштву, где ће постати митрополит Галицијски и Кијевски – Антоније. По намери
М. Лемешевский, Русские православные иерархи периода с
1893-1965 гг, 6 томах, Куйбышев 1966 = P. Coelestin Patock (нем.
анот.), Die russischen orthodoxen Bischofe: Bio-Bibliographie von
Metropolit Manuil (Lemesevskij) 6 vols: „Russkie pravoslavnye
ierarkhi perioda s 1893 po 1965 gody“, Erlangen, 1979-1989.

Т. И. Орнатская, „Митрополит Антоний (Храповицкий):
Душа человеческая и ее возрождение по Достоевскому“, у
XII Symposium International Dostoïevski, 1-5 Septembre 2004,
Université de Genève. Орнатскаја сматра да може бити да је у
Дневнику писца Достојевски најавио појаву Храповицког, говорећи о „младом покољењу“ које долази (премда сличну тезу
о вези између Аљоше Карамазова и митрополита Антонија
износи и В. М. Лурие 1996. г. [в. напред]). Поводом питања
о вези Аљоша – млади Храповицки – Достојевски код нас
су се огласили: М. Јовановић (Досељавање руских избеглица
у Краљевини СХС 1919-1924, Стубови културе, Београд 1996,
297) и О. Ђурић (Руска литерарна Србија 1920-1941. Писци,
кружоци, издања, Г. Милановац, 1990, 230). Ипак, више упутне пажње томе даје Радомир Ђорђевић, прилажући лично
сведочанство о исповести библиотекара Богословског факултета СПЦ – руског емигранта Г. Свишчева (1912-1980), којем
је Храповицки – како каже – лично потврдио како и он (митрополит Антоније) верује да је Достојевски по њему модело0
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„неопатристичко“ – православље Достојевског, преко Храповицког, у вишеструком смислу директно
прелази у залог Јустину Поповићу.
Тако, на пример, у делу Достојевски о Европи
и словенству (264-267), отац Јустин показује да изразито важним сматра догађај обраћења (conversio)
Аљоше Карамазова у монашки позив, и то на начин
прихватања заветног послушања старцу Зосими
као оваплоћеној боголикости суште Русије. Наиме,
личност која чита заупокојне молитве приликом
блаженог уснућа старца Зосиме (књижевног двојника Тихона Задонског) – у Браћи Карамазовима
[1879-80] – зове се управо Пајсије. А то је, верујемо, алузија Достојевског на Пајсија Величковског

вао Аљошу. Ипак, с правом, Ђорђевић позива на известан опрез и стрпљивије промишљање могућности те и такве везе.
Видети: Р. Ђорђевић, „Библиотекар Георгиј Свишчев (Ђорђе
Свишћов), теолог“, у Б. Шијаковић (уред.), Српска теологија у
XX веку: истраживачки проблеми и резултати, том 2, Београд
2007, 216-220, посебно в. н. 1.

Јустинова компилација Монашки живот по светим оцима =
МЖ (зборник монашких типика и правила, преведен са руских
извора и обједињен [Ћелије 1953 = Београд 1981]), преко архиепископа Јувеналија [чије дело је у МЖ инкорпорирано], експлицитно помиње „бесмртна дела светог Тихона Задонског“,
упор. нав. д., 3. Још важније, отац Јустин је за МЖ (107-118) с
руског превео Тихонова Наставления... = Поуке монасима из
дела светога Тихона Задонског у Сочинениа Преосв. Тихона,
епископа Воронежскаго и Елцкаго, том I, СПб ²1895, 51-100.

Дело архиепископа Јувеналија (Монашки живот по изрекама светих отаца подвижника) отвара се сентенцом светог
Пајсија Величковског о примату неиндивидуалистичког, то
јест црквеног изучавања Светог писма и дела преподобних
отаца, упор. исто; из истог дела (в. у МЖ, 36 н. 52) отац Јустин
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(... као што лик кандидног Макара Ивановича из
романа Младић [1874-85] може бити веза ка Макарију
Оптинском, односно Mакарију Египатском). Отац
Јустин у студији о Достојевском не пропушта да
посебно истакне тај locus sanctus. Tачније, мистичку ноћ током које ће Аљоша примити завет доживотне оданости Христу. Док монах Пајсије чита
зачало Јеванђеља о првом Христовом чуду у Кани
Галилејској (Зач. 6; Jн 2, 1-11), Аљоша доживљава
иступљење у којем види старца Зосиму, који му
каже: „И ја сам, мили мој, и ја сам зван и позван [...]
Ходи и ти к нама [...] радујемо се, пијемо вино ново,
вино радости нове, велике; видиш ли шта је ту гостију? ... А видиш ли Сунце наше, видиш ли Њега?“ .
Есхатолошко виђење Царства Христовог у слави показује и свеколику творевину као предворје ЦарстваЦркве, чије обделавање у име Божије предстваља
задатак хришћанске љубави према Створитељу.
Сетимо се речи које, врлином Аљошиног преумљења
(metanoia), посматрају свет кроз жижу умносрдачне
сузе што се прелива претпасхалним и готово таворским интуицијама:
познаје и руско Житије молдавског старца архимандрита
Пајсија Величковског, Москва ²1847.

Не заборавимо: брат старца Зосиме, охоли официр двобојаш
који ће се дубоко покајати, носи име Маркел, што је – вероватно – акроним за Макарије = Блажени.

Зајцев повезује описе манастира и лик старца Зосиме, код
Достојевског, са Оптином и старцем Амвросијем (Гренковим
1812-1891). Видети: Б. Зайцев, „Достоевский и Оптина
Пустынь“, у Оптинский альаманах (темат: Оптина пустыинь
и русская культура), 2 (2008) 140.

Ф. М. Достојевски, Браћа Карамазови, наведено из Ј. Поповић,
Достојевски о Европи и словенству, 265.
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„... Одједном, нагло се окренувши, изађе
из келије (упокојеног старца Зосиме БЛ).
Пуна усхићења, душа његова жудила је
за слободом, простором, ширином. Над
њим се далеко и непрегледно беше раширио небески свод, пун тихих, сјајних
звезда. Од зенита до хоризонта издвајао
се још нејасни Млечни пут. Свежа и непомична ноћ беше загрлила земљу. Бели
звоници куле и златна кубета Саборне
цркве блистаху на јахонтовском небу.
Јесење раскошно цвеће у лејама око куће
беше заспало, до сутра. Тишина земаљска као да се сливаше са небеском, тајна
земаљска се додириваше са звезданом...
Аљоша стајаше, гледаше, и наједаред, као
мачем посечен, баци се на земљу […] он
је љубљаше плачући, јецајући и гушећи се
својим сузама, и занесено се кунијаше да
ће је волети у векове векова“.
Тврдимо да то није само кулминација христољубља Достојевског, изнетог у виду хабитуса свештене космологије (ктисиологије) . Више од тога, то
Ф. М. Достојевски, исто, 266-267 (превод оца Јустина
Поповића).

Ј. Зизиулас, „Евхаристијско виђење света и савремени човек“,
превод: А. Јевтић, Теолошки погледи, 6 (1973) 37-45 = исто,
Видослов, 1 (1993) 15-24 = исто, у Р. Биговић (уред.), Православна
теологија, Београд 1995, 18-28 = исто у Д. Васиљевић и Ј. Србуљ
(уред.), О литургији, Завет : Тројеручица, Београд 1997, 211220; или: Ј. Зизиулас, „Очување Божије творевине“, превод:
М. Шибул, Беседа, 1-4 (1994) 13-42; ткђ. в. Ph. Sherrard, Human
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је благодатан догађај током којег ће руска хришћанска мисао (не само књижевна већ и теоријска) изнова
(re-receptio) примити завет охристовљења методама
и учењима светих отаца и учитеља Цркве Христа
Богочовека. Од тада за њу, и за сваку православну
хришћанску мисао, па и српску, остаће да важе речи
старца Зосиме упућене Аљоши, током његовог мистичког иступљења:
„Благосиљам те због твог великог задатка у свету […] у тебе не сумњам, зато те и
шаљем. Христос нека је са тобом. Сачувај
га и Он ће сачувати тебе. Велики ћеш јад
и тугу видети, и у том јаду ћеш срећан
бити. Ево ти завет: у тузи срећу тражи.
Ради, непрeстано ради... Много ћеш имати противника, али ће те и сами непријатељи твоји волети“.
2. Необично је важно установити да је главни
херменеутички хоризонт, што посредује Јустинову
рецепцију руске духовности и културе – укључујући
руску теологију и хришћанску философију – надодређен управо поменутом идејом неопатристичке0
синтезе православља (Г. Флоровски). Поред друImage: World Image – he Death and Resurrection of Sacred
Cosmology, Golgonooza Press, Ipswich 1992.

Ф. М. Достојевски, Браћа Карамазови, наведено из Ј. Поповић,
Достојевски о Европи и словенству, 273.
0
О неопатристичком окрету богословља у Православној цркви упутно говори: Ј. Зизјулас, Православље (нарочито Гл. III,
„Теолошки развојни токови“), превод: Р. Савић, Д. Пашти,
Хиландарски фонд БФ СПЦ, Београд 2003, 33-47.
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гих, ту идеју зрело одређује Павле Евдокимов (р.
1900), иначе писац и вредне књиге о Достојевском.
Истражујући пут руске христологије Евдокимов тврди како неопатристички окрет у православљу представља „... широку синтезу учења отаца и суочавања
са модерним светом и његовим проблемима. Да би
савладала атеизам, теологија је морала да изгради
интегралан систем хришћанског мишљења [дакле,
и хришћанску философију БЛ]. Међутим, никако
није у питању само ерудиција. Потребно је стећи и
држати светоотачку теологију изнутра, њеним искуственим откривањем и усвајањем“ . Патристичка
оријентација Јустина Ћелијског може се јасно и непобитно уочити, рецимо, у чињеници да отац Јустин
Достојевског тумачи Макаријем Великим. Tо значи
да и целу боготражитељску Русију, произашлу из
напора (и) Достојевског, такође посматра под видом
неопатристичког „окрета“ православне духовности.
При чему је макаријевско предање битан моменат
филокалијског предања, а филокалијско неопатристичког предања – које, поновимо, снажно одређује
трагања руских теолога и хришћанских философа
током XIX и XX века.
P. Evdokimov, Dostoïevski et le Problème du Mal, Lyon 1942.
П. Евдокимов, Христос у руској мисли, Хиландар, Атос
1996, 174.

Ради аутентичног увида у боготражитељску историју руске
хришћанске философије и теологије в. N. Zernov, he Russian
Religious Renaissance of the Twentieth Century, Harper & Row
Publishers, New York and Evanston 1963; исти, he Russians and
heir Church, SVSP, Crestwood – New York 1978; и N. Arseniev,
Russian Piety, SVSP, New York (¹1964) ²1975 (Дело N. Arseniew,
Ostkirche und Mystik, превод: E. Reinhardt, München 1925, приказано је у: Хришћански живот, IV/2 [1925] 86-89).
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Подсетимо: Достојевском познат и близак духовник Макарије Оптински (1788-1860) , уз помоћ
Ивана Кирјејевског (1805-1856), првог од руских
хришћанских философа (блиског А. Хомјакову, али
још црквенијег: који је становао само седам врста
од Оптине пустиње), уз подршку професора Фјодора
А. Голубинског (1797-1854) и С. П. Шевирјeва започиње широко замишљен пројекат превода светих
отаца на руски језик – управо по узору на филокалисту Пајсија Величковског (1722-1794), утемељивача
Archimandrite Leonid (Kavelin), Elder Macarius of Optina, vol.
III, St Herman Press, Platina, California, 386 pp.

Иван Кирјејевски је родоначелник словенофилског (п)окрета
философије у Русији, и то у правцу црквеног и отаџбинског
утемељења философске свести, а ради интегралног или, како
он то зове, „живог сазнања“. Он претемељује разум на основама „срца“ које вером отвара приступ металогичким али сазнајно релевантним истинама откривења.

Монах Лазарь (Афанасьев), „Православный философ: духовные искания Ивана Васильевича Киреевского“, у Оптинский
альаманах (темат: Оптина пустыинь и русская культура), 2
(2008) 7-35.

Ф. А. Голубински је први предавач на катедри за философију
Московске духовне академије (од 1827). Његова мисао представља синтезу специфичног платонизма и гледишта светих
отаца Цркве.

С. П. Шевирјeв је био професор Московског универзитета и
члан једног од првих философских кружока Русије („Друштво
љубитеља мудрости“, 1823), уз: кнеза В. Ф. Одојевског, Д. В.
Веневитинова, И. В. Кирјејевског, М. П. Погодина, А. И.
Кошељова и друге. О њему и Голубинском отац Јустин је морао знати макар из: В. В. Зењковски, Руски мислиоци и Европа
(= исто, превод: М. и Б. Марковић, ЦИД, Подгорица 1995 =
РМЕ.З).

Пајсије Величковски је превео Филокалију с грчког на словенски и штампао цео корпус у Петрограду 1793 г.; в. С.
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оптинске неофилокалијске духовности0. Уосталом,
потврду тих дубинских духовних веза налазимо код
духовног ученика Јустина Ћелијског: код поузданог
историчара и патролога Димитрија Богдановића.
Као српски преводилац и тумач Божанске Лествице
светог Јована Синаита (c. 570-649) , Богдановић
унутрашњу везу Макарија Великог и Достојевског
(дакле, и Јустина Поповића) осветљава овако: „Без
Макарија Великог“, истиче Богдановић „не може се
замислити* […] не само књижевност позновизантијског исихазма у XIV веку, него ни литература
руског ‘старчества’ што је, на неки начин, инспирисала чак и савремену светску литературу, на пример
Достојевског“.
Четвериков, Архимандрит Паисий Величковский, Петсери
(Естонија) 1938. Узгред, протојереј Сергеј Четвериков, еминентан познавалац филокалијског предања, прогнан је из
Русије 1920. г., а у Краљевини Југославији био је парохијски
свештеник од 1920-1923 г., у време док је отац Јустин радио у
Карловачкој богословији.
0
О изузетном и богатом духовном зрачењу Оптине пустиње
на истакнуте личности и важна кретања у руској култури –
укључујући философе – сведочи недавни научни скуп и сходни темат теоријског магазина Оптине, посвећен управо том
односу: „Оптина Пустынь и русская культура“ = Оптинский
альманах, 2 (2008). Захваљујемо се архимандриту Тихону, садашњем старешини Јовано-Претеческог скита Оптине пустиње, који нам је помогао да до тог магазина дођемо.

А. Јевтић, „Академик Димитрије Богдановић“, Православље,
463 (01. VIII 1986).

Јован Синаит, Лествица, редакција и превод: Д. Богдановић,
Београд 1963; исти, Јован Лествичник у византијској и старијој
српској књижевности, Београд 1968.

Д. Богдановић, Свети оци и учитељи Цркве, Хиландарски
фонд – Богословски факултет СПЦ, Београд 1989, 163.
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Међутим, архимандрит Јустин Достојевског не
тумачи само Макаријем Великим, нити само светим
оцима Цркве, рецимо Исаком Сирином, о коме је написао узорит рад под насловом Гносеологија светог
Исака Сирина (Сремски Карловци 1927) . Поврх
тога, он Достојевског тумачи и разумева руским религијским философима које функционализује у те
сврхе. Тачније, отац Јустин руске религијске философе (нарочито оне строже православне оријентације)
користи и ради рецепције, потврде и осмишљења
идеја Фјодора М. Достојевског, којег сматра пророком, апостолом, мартиром, песником и философом.
То значи да се његов однос према руским религијским философима показује као вишеструк.
Прво, помоћу руских религијских философа
прима, потврђује и артикулише идеје Достојевског,
али и одбацује идеје других мање православних или
неправославних руских философа.
Друго, помоћу њихових философема размишља
о проблемима које су они независно од Достојевског
развијали, премда и под његовим утицајем. На пример: православна критика западноевропске културе, односно теохуманизам у руском кључу као метод
и ослонац деконструкције секуларног хуманизма
Запада.

Ј. Поповић, исто, у Пут Богопознања, Ћелије – Београд 1987,
107-139. (Рад је тек ту први пут објављен на српском језику; ако
не рачунамо неуспели покушај београдског часописа Пут из
1934, у којем су се појавиле многобројне штампарске грешке,
па га отац Јустин није признао).

Ј. Поповић, „Достојевски – свечовек“, у Достојевски о Европи
и словенству, 354-355.
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Треће, помоћу њихових прилога продубљује или
конкретизује не само мисао Достојевског, већ и мисао Макарија Великог.
Четврто, помоћу идеја руских хришћанских философа, које утврђује и коригује уз помоћ одређених
руских теолога, отац Јустин покушава да превлада не
само секуларну философију хуманизма (како српску
тако и западноевропску), не само конфесионално неправославне теологије (римокатолицизам, протестантизам) већ и одређене мањкавости православне
„неосхоластички“ формиране теологије (како српске
тако и руске). Појаснићемо управо изнете ставове.

II
Јустин Ћелијски,
Флоренски и руска
религијска философија

1. Прво, помоћу руских философа Јустин Поповић
прима, потврђује и артикулише идеје Достојевског.
— Прегледом Јустиновог корпуса установили смо
да се код њега може утврдити присуство укупно 35
руска религијска философа (в. Прилог I). Од тога
директном (explicite) тематизацијом – текстуалним
наводом, референтном напоменом, или расправом
– познаје 26, а у разним ступњевима индиректне
(implicite) тематизације познаје још најмање 9 руских
На пример, када отац Јустин објављује чланак руског религијског мислиоца Е. В. Спекторског, „Хришћански појам
друштва“, у ХЖ 9 (1924) и тада је посреди одређени ниво индиректног утицаја. Или, када се узме његово читање дела В. В.
Зењковског Руски мислиоци и Европа (скр. = РМЕ.З) у целини,
тада сматрамо да на оца Јустина – у извесном смислу – утичу
сви философи које је ту упознао. Наиме, на њега утичу индиректно и они философи из РМЕ.З које не тематизује у директно материјалном смислу, односно експлицитно. Разуме се,
објављивање рада руског религијског философа, или упознатост са идејама датог философа, није нужно и довољан разлог
да се говори о реалном или формативном утицају (= осведочива интеграција идеја, метода, појмова, вредности, деловања у
мисаони идентитет Ј. Поповића). Ипак, ту се може – ма колико били индиректни – говорити о утицајима макар на начин
свести о идејама одређеног руског мислиоца. Те инстанце не
исцрпљују појам индиректног утицаја, али јесу моменти назначени у њему.
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религијских философа. Премда је појам „директне“
тематизације, односно директног присуства или
утиција херменеутички шири од појма материјално
осведочивог присуства или утицаја – јер идеја може
директно (и индиректно) утицати а да не буде текстуално евидентирана – сада говоримо првенствено о
материјално потврдивом присуству, тематизацији и
утицају руских философа на Јустиново разумевање
Достојевског. Дакле, говоримо о директном утицају
у ужем или материјалном смислу.
Чак 11 руских религијских философа појављује
се директно, односно на материјално осведочив начин
у Јустиновој студији о Достојевском. Премда и већина
осталих, индиректно, на један или други начин, утичу на Јустиново мишљење о Достојевском. Од тих 11
руских религијских философа (не рачунајући теолоРуска теоријска култура није правила строгу разлику између религијске философије и теологије. Разлози за то не
леже у наводној „источној“ лењости ума нити у скромности
теоријског апарата мишљења ex Oriente, већ у чињеници да је
реч о два модалитета симболизације истог духовног искуства. Разлика је стога функционална а не реална или суштинска.
За наше потребе узели смо да свака мисао која укључује свест
о историји и развојним структурама философије док посредује и осмишљава искуство-сазнање откривења Бога Логоса
(и то у Лику Христа-Цркве) јесте довољан разлог да убројимо
одређеног мислиоца у скуп – религијских философа. О разлозима неприхватљивости радикалног раздвајања теологије
и религијске философије унутар руске традиције мишљења,
упутно пише: A. Schmemann, „Russian heology 1920-1972: An
Introductory Survey“, St. Vladimir’s heological Quarterly, 16:4
(1972) 172-194. Такође веома упутан рад јесте: J. Meyendorf,
„Visions of the Church: Russian heological hought in Modern
Time“, у исти, Rome, Constantinople, Moscow, SVSP, New York
1996, 183-192.
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га А. Храповицког) Поповићево читање Достојевског
најснажније одређују Алексеј С. Хомјаков, Павле А.
Флоренски и Сергеј Н. Булгаков. Додуше, ни К. Н.
Леонтјевљева (1831-1891) критика Толстојевог приступа библијском откривењу и вери – критика његовог рационалистичког хришћанског натурализма
– није занемарљив уплив на оца Јустина. Поврх тога,
у контексту излагања де(кон)струкције апсолутних
претензија разума, каквом је врши Достојевски, отац
Јустин уводи Константина Леонтјева као помоћника
који Достојевског по том питању осветљава управо
када о себи сâмом говори овако: „Ја се у потпуности потчињавам православљу. Ја признајем у њему
не само оно што је убедљиво за мој разум и срце,
него и оно што ми се грози. Credo quia absurdum…“ .
Књига Леонтјева из које отац Јустин цитира зове се
Отац Климент Задерхољм (Москва ²1882). А отац
Климент Задерхољм (†1878) јесте један од оптинских монаха (који је почео сакупљање заоставштине оптинског старца Мојсија [Путилова]) . Тиме
изнова уочавамо један од многобројних неофилокалијских преплета Јустина Поповића и руских
Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 193.
Ј. Поповић, исто, 193, н. 34.

К. Леонтьевъ Отецъ Климентъ Задерголмъ, Москва ²1882,
99 (првобитно објављено у „Р. В стникъ“ 1879, 11 и 12) = Ј.
Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 193. Видети
даље: К. Н. Леонтьев, Цветущая сложность: изабранные статьи, Москва 1992; и: исти, Избраное, Москва 1993.

Житие схиархимандрита Моисея, издание Введенской
Оптиной пустыни 1992, 271 сс. = репринт издања из 1882. године. Видети Предговор игумана Јувеналија из 1881. године
(нав. д., 7-10).
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хришћанских философа. Леонтјев се упокојио
1891. године у Оптини пустињи (за време старца
Амвросија), и то као монах – Климент. А како на
оца Јустина утиче, према Василију Зењковском ,
писац најбоље студије о Леонтјеву (= Победитељ –
побеђени) – Сергеј Булгаков?
Поред Храповицког, Јустину Ћелијском и отац
Сергеј Булгаков значајно помаже да пронађе (или
потврди већ пронађен) основни херменеутички
кључ за разумевање опуса Достојевског. Захваљујући
том кључу као мерилу отац Јустин успева да дела
Достојевског види као колосалне егзегетичке коментаре на одређене локусе Новог завета или светоотачких списа. Рецимо, отац Јустин у делу Достојевски о
Европи и словенству уочава да се Карамазови отварају јеванђељском сентенцом о пшеничном зрну (Јн
12, 24; 1Кор 15, 37)0. Затим додаје како Достојевски
не само тај роман посматра у функцији тумачења
хришћанског откривења и учења. У томе је морало
помоћи Јустиново читање зборника огледа Два града,
Владимир Добров, „Константин Леонтьев в Оптиной
Пустыни и у стен Троице-Сергиевой Лавры,“ у Оптинский
альаманах (темат: Оптина пустыинь и русская культура), 2
(2008) 109-120.

В. В. Зеньковский, История русской философии, том II, YMCAPress, Париж 1950, 439, 442.

Видети у С. Булгаков, Тихие думы, Москва 1918.
0
Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 179-211. У
Јеванђељу по Јовану то место гласи овако: „... ако зрно пшенице паднувши на земљу не умре, онда једно остане; ако ли умре
род многи доноси“.

Оцу Јустину је познато да су Зли дуси на начин крилатице
такође отворени сентенцом из Јеванђеља (Мт 8, 30-32); видети:
Ј. Поповић, Достојевски – легион, у ДЕС, 137-151.
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који је Булгаков објавио у Москви 1911. године . Јер
тамо Булгаков каже, а Јустин цитира, следеће: „... у
неком смислу, све његове књиге, нарочито оне из
последњих његових година, написане су о Христу:
у свима њима је Он прави, иако невидљиви, центар,
а понекад се и отворено појављује. Највећи тријумф
Достојевсковог генија састоји се баш у томе, што је
он умео у својим делима да учини да се осети живи
Христос, што је умео да Га уведе међу нас, и, приближивши нам га, учио нас је да Га волимо“.
Највећи тријумф Јустиновог тумачења Достојевског такође у томе треба тражити: у својим делима
он је учинио да се осети не само живи Христос већ и
живи Достојевски, и, захваљујући томе, помогао нам
је да их волимо (како у противном, вероватно, не
бисмо успели). Мора се признати да такво тумачење
Достојевског и данас изазива отпор или резерве из
кругова који великог Руса желе да сагледају другачије.
Било како било, Јустин Поповић мисао Достојевског
разуме као епохалну књижевну философију христољубља, што покушава учинити убедљивим и
преко поступка синтетичког сагледавања разнородних области људског духа. Штавише, ако су код
Ставрогина сви покрети душе доведени до границе
стравичног, онда су Јустиновим неопатристички
усмереним тумачењем (којем помажу Храповицки,
Булгаков и други) стравичне границе греха и зла,
С. Булгаковъ, Два града, том II, Москва 1911, 229.
Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 361-362.

Ф. М. Достојевски, Зли дуси = Б сы, 1871-1872.

Тако сматра Тихон о Ставрогину, у једној од бележака
Достојевског за Зле духове. Упор. V. Miler-Lauter, превод: D.
Stojanović, Dijalektika ideja Dostojevskog, Zodiak, Beograd 1986.
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из странице у страницу књиге Достојевски о Европи
и словенству, доведене до безграничне Љубави
Богочовека, каквом је види Достојевски. Тиме постаје јасно због чега Татјана Касаткина (пратећи пут
Достојевског и Поповића од ограничења греха до
безграничја Божанске Љубави) несумњиво погађа
најважније када тврди да се „... суштина те књиге (=
ДЕС) налази у томе што је њу написао светитељ“ .
Уз Булгакова корача отац Павле Флоренски,
баш као на чувеном платну М. В. Њестерова (1917).
Т. Касаткина, „Прeп. Иустин Попович: Достоевский о Европе и
славянстве“ (= приказ књиге: И. Попович: Достоевский о Европе и
славянстве, перевод с сербско го Л. Н. Даниленко, Издательский
дом Адмиралтейство, СПб. 1998), у Новый Мир, 6 (1999).

У стварности је било обрнуто јер је Павле Флоренски током
десетогодишњег дружења извршио готово „хипнотички“ утицај на Сергеја Булгакова. Отац Сергеј ће рано софиофилство
оца Павла преузети као основни градивни елеменат своје философије. У свом раном хришћанском периоду он ће Софију
разумевати као квазиипостасну „душу света“. За разлику од
њега, Флоренски ће ту концепцију из своје младости превладати. Он је касније изјавио како је младалачку књигу Стуб
и тврђава истине – свакако њена софијанска места – „прерастао“ (о томе, у мемоарима, сведочи ученик Флоренског
са Московске духовне академије, отац Виктор Иљенко = в.
Abbot Herman & Fr. Damascene, „St. Paul Florensky and the ‘Salt
of the Earth’“, у P. Florensky, Salt of the Earth, превод: R. Betts,
St. Herman of Alaska Brotherhood, Platina – California 1987, 24,
25 н. 18). Видети и В. В. Зенковский, История русской философии, том II, YMCA-Press, Париж 1950; ткђ. в. Б. Лубардић,
„Хришћанска философија Сергеја Булгакова: између Софије
и софиологије“, у Р. Ђорђевић (уред.), Савременост руске
религијске философије, Гутембергова галаксија, Београд 2002,
183-239 = исто, Богословље, 1 (2003) 181-229.

Данас се та слика чува у Третјаковској галерији у Москви.
Њестеров припада традицији руских православних отаџбин-
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[Иначе, о трагедији тог сликара у Совјетском савезу
пише управо митрополит Антоније Храповицки, и
то у Јустиновом „Хришћанском животу“, септембра
1925]. Хришћанска философија Флоренског – софијанског учитеља Булгакова – на оца Јустина утиче вишеструко. После Достојевског, Флоренски је
код њега најчешће навођен руски философ. Најмање
18 пута у више дела отац Јустин наводи мисли
Флоренског, а већина цитата тече нашироко – in
extenso0. Поред Хомјакова и Флоровског, од руских
мислилаца отац Јустин је само још Флоренског удостојио преводом једног његовог рада. Реч је о раду
Радост за навек, у којем отац Павле даје богословско
тумачење херувимске песме свете литургије .
Главни теоријски утицај Флоренског на оца
Јустина представља његово философско разумевање
тријадолошке метафизике божанског Лика и божанске Љубави: онако како је представљена у капиталној књизи Стуб и тврђава истине, публикованој у
ских сликара (и) иконософа: од К. Савицког (Изношење иконе
пред народ) до И. Гљазунова (Света Русија).

А. Храповицки, Два генија – умиру од глади, Хришћански
живот, IV:9 (1925) 385-388. Иначе, Њестеров је у октобру 1917.
говорио: „Сада сликам архиепископа Антонија (Храповицког),
могућег сверуског патријарха“.
0
Упор. Прилог I: П. Флоренски.

Г. Флоровски, „Религиозно искуство и философско исповедање“, превод: Ј. Поповић, Хришћански живот, III/3 (1924);
исти, „Очев дом“, превод: Ј. Поповић, Хришћански живот, V/34-5-6 (1926) 131-134; 165-180; 232-241; А. С. Хомјаков, „О Цркви“,
превод: Ј. Поповић, Хришћански живот, 7-8-9/V (1926) 295-314
– оба потоња рада су еклисиолошке природе.

П. А. Флоренски, „Радост за навек“, превод: Ј. Поповић,
Хришћански живот, 7-8-9/V (1926) 314-321.
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Москви 1914. године. Ево узоритог цитата из тог дела
којим се философија Флоренског језгровито сажима
— у Трећем стослову отац Јустин наводи следеће:
„Само онај који је познао Тројединога
Бога може љубити истинском љубављу“ .
Основна мисао хришћанске философије Флоренског (коју у делу Достојевски о Европи и словенству
Јустин разнолико варира на 9 места) може се рашчланити овако: право сазнање јесте чин унутрашњег
јединства сазнаваоца и сазнаваног, и то сходно начелима једносушности и тријединствености. Оба
начела извиру из откривене истине Цркве. Наиме,
из догмата о Светој Тројици и догмата о оваплоћењу
Сина Божијег Исуса Христа.
Надаље, религијско сазнање је изнад свега чин
искуственог сједињења, и то са Љубављу Божијом,
па зато сваки аутентичан облик сазнања уједно тражи однос („једносушне“) заједнице личности у којем
„други“ постаје мој други (А и неА), супротно објективираној гносеологији „сличносушних“ појмова
где влада начело искључења трећег (А или неА); односно, супротно објективираној етици и социологији где влада начело безличне субординације и поништења другог. На основу наведених начела Цркве,
хришћанска философија располаже онтологијом,
Јустинови „стослови“, премда веома репрезентативни низови његове мисли, нису изворна творевина оца Јустина,
него су накнадно сабрани од стране уредника књиге На
Богочовечанском путу (Ћелије – Београд 1980).

Ј. Поповић, „Стослов III“, § 45, у На Богочовечанском путу,
Ћелије – Београд 1980, 140.

Упор. Прилог I: П. Флоренски.
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гносеологијом, антропологијом и социологијом у
којима је Богом спасавана личносна посебност циљ
и сврха свих процеса света постојања. А то је могуће
јер Света Тројица уједињују (нарочито кроз Тело
Сина Божијег – Цркву) — не ради стапања, потирања, брисања или потчињавања другог, већ ради
Себедаривања Д/другом до самоиспражњења. Стога
Лик Исуса Христа и начин Христовог светотројичног живота остаје формативан идеал и животворан онтолошки темељ човекове личности која се са
Божанским Прволиком сједињује духовношћу смирења и облагодаћења. А то је двоједан вид богочовечанског живота човека и Бога: Бога који „Љубав има
за своје Биће (1Јн 4, 8), не као пуки atributum“ .
Уопштено говорећи, може се установити присуство најмање 9 елемената философије Флоренског код
Јустина Ћелијског. У ствари, од оца Павла Флоренског
он преузима готово све осим његове (младалачке) софиологије. У Јустиновом корпусу присутни су следећи
елементи философије љубави Флоренског: 1) учење о
онтолошком егоизму (А ≡ А) као метафизичкој суштини греха – пакла; 2) учење о Христовој ИпостасиЛичности као духовно-онтолошком услову и норми
преображаја сваке људске ипостаси; 3) учење о 3 степена успона сазнања: од одбацивања аутархије разума
[intellectus ≡ intellectus], преко отварања вери [credo
ut intelligo] до умовања вером [intelligo ut credo]; 4) одбацивање разумског и хоминистичког условљавања
П. Флоренскiй, Столпъ и утвержденiе истины, Москва 1914,
177-178 = Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 142 =
П. Флоренски, Стуб и тврђава истине, превод: Љ. Јоксимовић
и Н. Ковачевић, Логос – Ант, Београд: том 1 = 1997, том 2 =
1998.
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вере, то јест „разумске“ вере лесинговског типа у име
умствене вере, или ума суште вере – pistei nooumen =
πίστει νοοῦμεν: Јев 11, 3; Јуд 1, 20); 5) учење о агапијској
природи Бога; 6) учење о агапијском богосједињењу
као услову онтолошког преображаја људског бића
ради новог реда духовног сазнања, односно суштог
живота; 7) учење о љубави као највишој синтези личности, света и живота; 8) учење о подвижништву као
одрицању од палог света ради примања света у првосазданој Красоти коју дарује и омогућује Дух Свети,
што конституише начело православне аскетске естетике (philein + kallos ≅ philokalia); и најзад 9) учење о
антрополошком и космолошком преображају путем
опитне пневматологије, то јест путем серафимовског
стицања благодати Духа Светог која омогућава човеМислимо на следећи саморазумљив а проблематичан став
Готолда Е. Лесинга (G. E. Lessing, 1729-1781): „Нема сумње да
религијске истине нису биле рационалне када су откривене,
али, оне јесу откривене како би постале рационалне“. Видети:
Die Erziehung des Menschengeschlechts (1780); Ernst und Falk
(1778-80); за тумачење видети: H. E. Allison, Lessing and the
Enlightenment, Ann Arbour, 1966.

Ради увода у српску православну философију красоте
треба консултовати радове пионира у том пољу ђакона др
Милорада Лазића [1956-2003] (ученика Јустиновог духовног сина Д. Богдановића, и руског философа културе и естетичара В. Бичкова): нпр. Православна естетика Стефана
Првовенчаног, Призрен 1994; Српска култна естетика XIII
века, Београд 1996; Естетичка схватања светог Саве, Београд
1998; Естетика Доментијанових житија, Подгорица 1997; в.
Б. Лубардић, „Хришћанска философија ђакона др Милорада
Лазића и учење о лепоти – прилог разумевању конституције
православне естетике аскетизма“, у (Б. Пантелић, уред.) М.
Лазић, Теологија лепоте, Отачник, Врњачка Бања – Београд
2007, 5-75.
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ку да „са зверима живи“: дакле, учење о теургији0
(бого[м]деловању: theos + ergon) и теосису (обожењу:
theosis).
Све је то отац Јустин усвајао и преко Флоренског.
Ево карактеристичног Јустиновог навода из дела
Флоренског Стуб и тврђава истине: „... љубити
видљиву твар значи: давати примљеној Божанској
енергији да се пројављује кроз примаоца, да се пројављује око њега и ван њега онако како она чини у
самом Троличном Божанству; значи: давати јој да
прелази на другог, на брата“. Премда је готово очигледно, ипак се мора истаћи како сви више наведени
теолошко-философски елементи мишљења, и код
Флоренског, и код оца Јустина, у последњем збиру,
потичу од апостолских (нпр., Павле Тарсијски, Јован
Богослов), раносветоотачких (нпр., Иринеј Лионски,
Атанасије Велики) и светоотачких (нпр., Дионисије
Ареопагит, Симеон Нови Богослов) источника
хришћанског учења . Додуше, та убедљива подударност њихових искустава са опитима апостола и отаца
не умањује, већ, штавише, подцртава њихове личносне стваралачке варијације и аутентичне доприносе.
Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 261.
П. Флоренски, „Религија, култ и култура“, превод: Ј.
Кончаревић, Богословље, 1-2 (2000) 42-58.
0
Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 216 = П.
Флоренскiй, Столпъ и утвержденiе истины, 84.

Упор. Ј. Поповић, „Стослов I“, § 10, у На богочовечанском
путу, 132. У Предговору истом делу, еп. Атанасије Јевтић, с правом, инсистира на првенству апостолско-раносветоотачких и
светоотачких извора богословља и хришћанске философије
Јустина Поповића, па ни то нипошто не треба игнорисати: в.
нав. д., 39 и даље.
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Надаље, пређашња разматрања прилика су да
илуструјемо необичну околност теолошких и философских укрштања – „строматизама“ – у неопатристичком догађању православне религијске културе.
Наиме, оно што плени мисао јесте чињеница да у студији о Макарију Великом отац Јустин такође посеже за философијом лика и љубави, каквом је излаже
Флоренски. Он то чини ради развијања философских
потенцијала духовног учења светог Макарија – али,
кроз антрополошке, гносеолошке и онтолошке увиде
генија Флоренског. Тачније, помоћу тих увида он макаријевску духовност појачано варира и акцентује.
[Не заборавимо да је отац Павле Флоренски духовни
ученик старца Исидора (†1906), житеља Гетсиманског
скита Тројице-Сергијевске лавре код Москве, којем
је написао житије, и то као своју прву публиковану
књигу, под насловом Со земље (Москва 1911)] .
Шта све то значи? Какве су импликације чињенице да отац Јустин светим оцима тумачи руске
философе и обрнуто — да руским философима тумачи свете оце? То није до сада уочено нити нити
проматрано у вези са мишљу великог српског дуP. Florensky, Salt of the Earth, Platina – California 1987 = исти,
Со земље, превод: М. Авдаловић, Логос, Београд 2004.

После смрти старца Исидора, оца Павла су духовно руководили старци Анатолије Млађи (†1922) и чувени Нектарије
(†1928). Касније старац Анатолије оца Павла шаље парохијском
свештенику Алексеју Мечеву (1859-1923), који ће га руководити све до смрти. Иначе, отац Алексеј Мечев није ни Берђајеву
ускратио духовну помоћ, дајући му чувени благослов пред изгнанство у Француску (чиме се, на одређен начин, поновила
достојевскијанска сцена заветодавства између старца Зосиме
и Аљоше). Видети Монахиња Јулијана, Живети и служити
љубави: житије старца А. Мечова, превод: Д. Михајловић,
Видик, Видиковац – Београд, 2003.
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ховника. Поред чињенице да он тиме руским религијским философима даје на значају, имајући знатно
поверење према њима, то је израз и битног херменеутичког колико и философског става. Наиме, зар
тим поступком отац Јустин не ставља до знања да се
помоћу руске религијске философије, с једне стране,
могу уочити философски потенцијали светоотачке
духовности и, с друге стране, да је развој руске религијске философије израз развоја релевантности светоотачке духовности за (хришћанску) философију?
Такав став свакако прокламује меродавност укорењења у апостолској и светоотачкој основи предања
Цркве. Он је стога, у начелу, сагласан и стваралачкој
смелости која стоји иза одређења идеје неопатристичке синтезе, каквом је даје, рецимо, отац Георгије
Флоровски. Одређење неопатристичке синтезе православне мисли, каквим га износи Флоровски, на
узорит начин предочено је у књизи Путеви руског
богословља:
„Неисцрпива сила светоотачког предања
у богословљу још снажније се одређује
чињеницом да је богословље за оце била
ствар живота, духовног подвига, исповедања вере, стваралачког разрешења
животних задатака […] Здрав богословски сензибилитет […] у нашем црквеном
друштву може се обновити једино* повратком оцима“ .
Дијалектика главних токова руске теолошко-философске
хришћанске мисли у XX веку, може се рећи, одређена је спором око опсега и значења управо те речи – „једино“...

Г. В. Флоровскiй, Пути русскаго богословiя, YMCA-Press,
Париж [1937] ²1983, xvi = G. Florovsky, Ways of Russian heology:
Part I-II, у Collected Works, vol. V-VI, Nordland Publishing,
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Додуше, једна струја руске православне мисли
XX века, предвођена Флоровским, сматрала је да је
излаз из кризе православне мисли искључиво у повратку јелинским оцима (на стваралачки начин). Док
је друга струја, предвођена Булгаковим (којој припада и Зењковски , премда није софиолог), не спорећи
повратак светоотачким основама на речени начин,
сматрала да повратак оцима не мора укључивати одбацивање западних и специфично новоруских развоја у философији, нарочито продора направљених
у XIX и XX веку. Позиција оца Јустина, видећемо,
јесте у основи флоровскијевска – уз (местимично)
превладавање искључивости Флоровског (о чему,
донекле, сведочи управо позитивна рецепција непроблематичних елемената руске религијске философије). Дакле, то је позиција својеврсне синтезе оба
тока руске теологије и хришћанске философије. —
Надаље, захваљујући увиду у квалитет, интензитет
и аутентичност повратка животу и мишљењу отаBelmont – Massachusetts 1979; в. такође: исти, „Патристика
и модерна теологија“, у Р. Биговић (уред.), Православна теологија, Београд 1995 = G. Florovsky, „Patristics and Modern
heology“, у H. S. Alivisatos (уред.), Procès-verbaux du Premier
Congrès de héologie Orthodoxe à Athènes, 29. novembre – 6.
décembre 1936, Athènes 1939.

На пример: „Јелинизам је у Цркви учињен вечним: он је
интегрисан у њену сушту текстуру, и то као вечна категорија
њеног постојања“. Упор. Г. Флоровскiй, Пути русскаго богословiя, 509.

Индикативно је припадништво Василија Зењковског Братству
Свете Софије што га је предводио отац Сергеј Булгаков – водећи међу софиолозима. Видети о томе: Н. А. Струве, Братство
Святой Софии: материалы и документы 1923-1939, YMCAPress Париж / Русский путь, Москва 2000, 5-12.
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ца – код руских теолога и философа, као и код оца
Јустина Ћелијског – сада констатујемо следеће: оцима се враћају синови, а то је исходовало философски
развој и сâмих отаца.
Иначе, напред цитиране речи Флоровски
објављује 1937. године у Паризу – 14 година после
апела јеромонаха Јустина Поповића и јеромонаха
Иринеја Ђорђевића, упућеног 1923. године редовним
путем по доласку у Карловачку богословију0, да се у
српске Богословије уведе нов и редован предмет под
називом — Житија Светих. Наведеним теолошким
и црквеним гестом отац Јустин испољава борбу за
повратак оцима као коректив искушењима схоластизације теологије. Приметимо да он то чини четрнаест година пре Путева Флоровског, и пет године пре
Мало је познато да је књига Путеви руског богословља штампана у Београду, премда је издавач YMCA-Press из Париза (орган хришћанског савеза покрета младих: основан 1884, конституисан у Паризу 1885).
0
Текст предлога може се видети у часопису Хришћански живот = М. Парента, Ј. Поповић, И. Ђорђевић, „Унапредимо наше
богословије“, ХЖ, II/5 (1923) 237-248.

Озбиљан и животворан повратак оцима условљен је неполовичним усвајањем аксиологије, критериологије и праксологије
апостолско-светоотачке Православне цркве, без чега „повратак“ (п)остаје грчевита, мучна и бесплодна (ма колико искрена) идеолошко-програмска флоскула. „Покличи појединаца у
протестантском свету: ‘Zurück zu Jesus!’, ‘Back to Jesus!’ Само су
немоћни крици у мрклој ноћи хуманистичког хришћанства,
које је напустило богочовечанске вредности и мерила, и сада
се гуши...“ Упор. Ј. Поповић, „Врховна вредност и непогрешиво мерило“, у Философске урвине, Београд 1987, 69.

Када Зизјулас каже да је међу православнима повратак оцима „... први обзнанио Флоровски...“, тачније би било, с обзиром
на показано, да је казао: „... међу првима...“. Упор. Ј. Зизјулас,
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студије Флоровског Твар и тварност (којом започиње неопатристички рад оца Георгија на повратку
оцима контра софијанских тенденција Булгакова и
одређених кругова око Института Светог Сергеја).
Две године касније, 1925, отац Јустин то исто сасвим
јасно и језгровито изриче овим ставом:
„Када ‘Хришћански живот’ опомиње и
позива: назад ка Апостолима, назад ка
Св. Оцима, назад кроз њих ка Господу
Исусу, за православног хришћанина то
значи: напред ка незаменљивом Господу
Исусу!“.
Тај програм је унеколико ношен и валом пионирских истраживања патролошких извора које су,
још раније, започели научни богослови Запада. На
пример, патролошким и еклисиолошким студијама
Е. Мерша, Ж. Даниелуа, И. Конгара, Х. Де Либака,
бенедиктинаца из Шевтоња, или пак литургичким и
црквеноисторијским радовима Г. Дикса, О. Казела и
В. Елерта..., како упутно истиче митрополит пергам-

Православље, превод: Р. Савић, Д. Пашти, Хиландарски фонд
БФ СПЦ, Београд 2003, 36-38.

Г. Флоровский, „Тварь и тварность“, Православная мысль, 1
(1928) 176-212.

Пре свега мислимо на рад, предвођен Булгаковим, Братства
Свете Софије у емиграцији, то јест у Паризу. Наравно, то не
значи да су чланови Братства ipso facto били „софиолози“,
нити да је Флоровски њих нападао или њих ненавидео.

Ј. Поповић, „Богочовечански конзерватизам и неки наши
црквени модернисти“, Хришћански живот, 2 (1925) 82-83.
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ски, Јован Зизјулас  . Позивом на повратак оцима,
надаље, отац Јустин Поповић оспољава извесну везу
и са покретом рехабилитације агиологије. Наравно,
том покрету незанемарљив печат, са руске стране,
дао је теолог Георгије Федотов. Узгред, еклисиолошки рад Флоровског Очев Дом отац Јустин је превео за Хришћански живот још 1926. године. И још:
увид у тај рад показује како отац Георгије (макар ту)
позитивно оцењује и афирмативно цитира управо
Флоренског (то јест, његово неинтелектуалистичко
схватање Цркве као бићетворног присуства): „Не
постоји појам црквености, но она сâма постоји, и за
Ј. Зизјулас, Православље, 36.
Г. Федотов, „Трагедия древнерусской святости“, Путь, 27
(1931); и капиталне студије: исти, he Russian Religious Mind,
2 volumes, Cambridge ¹1946, ²1966; исти, A Treasury of Russian
Spirituality, New York 1948; исти, Святые древней Руси 10 – 17
вв., Нью-Йорк 1959 = Москва 1990. Ткђ. в. исти, Полное собрание статей (в 4 томах), YMCA-Press, Париж, 1973 – 1988.

Познато је да је Флоровски изразито критичан према
Флоренском, нарочито према делу Стуб и тврђава истине
(упор. ПРБ, 493-498). Он сматра да таква – како је Берђајев рекао – „стилизација“ православља носи трагове непревладаног
субјективизма, психоезотеризма, романтизма, чак сентименталности. Додуше, и ту важи оно што је карактеристично за
Флоровског: његова критика руске философије готово увек је
тачна (са аспекта православне догматологије), али није сасвим
умесна његова престрогост (са аспекта православне слободе за
ризик мишљења). То потоње може да заледи мисао у ексклузивирајућу конзервативност. Што се тиче Ј. Поповића, критика
Флоренског коју даје Флоровски њега не погађа нужно нити
аутоматски. Јер је он изабране елементе мисли Флоренског уградио у шире, кохерентније и строжије православне неопатролошке темеље теолошко-философске мисли.

Г. Флоровски, „Очев дом“, превод: Ј. Поповић, Хришћански
живот, V/3-4-5-6 (1926) 131-134; 165-180; 232-241.
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сваког живог члана Цркве, црквени живот је нешто
најодређеније и најреалније што он зна“0.
Мagnum opus Флоренског Стуб и тврђава
истине и не само та књига – (како нам је лично посведочио епископ Атанасије [Јевтић]) – дошао је у руке
младог Јустина за време његовог боравка у Лондону,
а можда још у време боравка у Русији. Такође, многа
дела и списи руских научника и мислилаца , највероватније су до њега долазили из библиотеке митрополита Антонија или од других „белих“ Руса из
Сремских Карловаца међуратне епохе.
Колики је утицај Флоренског, самим тим и руске
религијске философије, на Јустина Поповића, показује и следеће: Оно што Јустин у докторском раду о
светом Макарију назива – „Дезинтеграција личности“, у раду о Достојевском назива „Ђаводицеја“; оно
што Јустин у докторском раду о Макарију назива
– „Реинтеграција личности“, у раду о Достојевском
П. Флоренски, цитиран у Г. Флоровски, исто, Хришћански
живот, V/3-4-5-6 (1926) 132.

Еп. Атанасије Јевтић нам је 29. XII 2006. г. написао следеће:
„Отац Јустин нам је лично причао да је до те књиге дошао у
Лондону“, .... затим А. Јевтић додаје: „... можда још у Русији?“.
Ова друга, Јевтићева, претпоставка и нама се чини изгледнијом.
Разлог: Стуб и тврђава истине штампани су у Москви 1914
(= Товарищество типографiи А. И. Мамонтова. Леонтъевскiй
перевал, д. № 5), а Јустин Поповић у Русију долази 1916. г. Не
верујемо да је дистрибуција те књиге у иностранство (где отац
Јустин одлази пре 1917. г.) – у време предреволуционарног
врења и пометње, усред I Светског рата – могла бити уредна, хитра и неометана. Премда ни ту могућност, нити прву
претпоставку (Јустиново сећање) не треба искључити.

Упутно је с тим у вези консултовати: Е. Спекторский, В.
Давац, Материалы для библиографии русских научных трудов
за рубежом, том. I, Белград 1931 (²1972).
0
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назива „Православна теодицеја“. Сада можемо тврдити и ово: наслове првог и другог дела своје упоришне студије о Достојевском (ДЕС 27, 155), можда
и наслове другог и трећег дела студије о Макарију
Великом (ПБ.МЕ 16, 42), отац Јустин је преузео, односно транспоновао на основу студије Флоренског
Стуб и тврђаве истине (из које, како рекосмо, цитира читаве пасаже). Јер поднаслов Стуба и тврђаве
истине гласи: „опит православне теодицеје* у дванаест писама“ .
Штавише, како је уочио Виктор Бичков,
Флоренски у Стубу и тврђави истине (Писмо IX:
Твар) посвећује значајну пажњу светом Макарију
Великом (и то Беседи VI великог Египћанина [коју

Видети и оглед Николаја Берђајева о теодицеји: Н. Бердяев,
„Из размышлений о теодицее“, Путь, 7 (Апр. 1927) 50-62. Тај
рад написан је у броју 7. часописа Пут који је претходио броју
8. у којем ће Лав Зандер дати приказ дела: Ј. Поповић, Религија
и философија Достојевског (о томе видети више напред у нашем тексту).

П. Флоренскiй, Столпъ и утвержденiе истины, Москва 1914.
На сугестију свог тадашњег духовника, еп. Теодора Поздјејева
(касније мученика за веру), отац Павле то дело првобитно објављује без „Писма XI“= „Софија“ (Софïя), под насловом О духовној истини = О духовной истине (Москва 1911).
Дело је посветио „Свеблагоуханом и Пречистом Имену Дјеве
Марије“.

V. Bychkov, he Aesthetic Face of Being: Art in the heology of
Pavel Florensky, превод: R. Pevear and L. Volokhonsky, SVSP,
Crestwood – New York 1993, 33-34 = В. В. Бычков, Эстетический
лик бытия (Умозрения Павла Флоренского), Москва 1990.

Μακάριος Αἰγύπτιος, Ὁμιλία ς’. (Беседа VI = Homilia VI), у J. P.
Migne, P.G. 34, 517-524.
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ава Јустин цитира 12 пута]). Флоренски Макарија
Великог види као носиоца нововрсног духовног
знања или „инознања“. То посебно знање – тачније:
„надзнање“, својствено је подвижницима (аскетама)
или, што је исто, филокалистима (естетама) Духа.
Оно подразумева онтолошки чин општења са надформалном и надпојмовном благодаћу = светлошћу =
красотом Бога, којом Бог открива свет твари као дар
божанске Љубави човеку. Њиме се превазилази теоријско знање световне философије (philosophia) надтеоријским а стварним или суштинским надзнањем
филокалије (philokalia). При чему термин kallos =
красота — такође представља опитно сагледавање
(„сазрцавање“) и опитно учествовање („обожење“)
у откривеном присуству Божанске Љубави у свету
и према њему. Отуда су Љубав (Истина), Доброта
(давање Истине) и Красота (примопредајно гледање
Истине) – заправо – нераздељиви видови триједне
Истине која духовно-енергијски пребива у првосазданој сржи творевине. Зато је, према Флоренском,
подвижничко красотољубље (аскетска естетика, или
филокалија) пут остварења духовне философије, односно философије у Духу Премудрости.
Следеће речи Флоренског, записане у Стубу и
тврђави истине, могле су подстаћи оца Јустина на
дугорочно (као и докторско) сагледање духовне философије Макарија Египатског:

Отац Јустин у свом докторату Беседу VI Макарија Египатског
наводи на следећим местима = ПБ.МЕ, 11 н. 11; 15 н. 22; 17 н.
34; 29 н. 10; 32 н. 17; 35 н. 11; 39 н. 39; 39 н. 48; 43 н. 10; 43 н. 12;
83 н. 21; 90 н. 19.
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„‘Ко се од људи моћних’ – каже Макарије
Велики – ‘или мудрих или племенитих,
још за боравка на земљи уздизао на небо
и тамо вршио дела духа, умно сагледавајући његове лепоте* (красоты)?’“ — а
нешто даље Флоренски наставља овако:
„‘Онај ко благодат има’ – каже преподобни Макарије Велики – ‘ини ум има, ини
смисао и ину мудрост, него што је мудрост овога света’. Он је у свему ини [иной]
(додаје отац Павле БЛ), он је инок. Сâмо
иноковање (монаштво) није ништа друго
до духовност...“.
Наравно, утицај руског патролога И. В. Попова
(свакако у односу на више поменуте моменте из
опуса Флоренског) сасвим је и недвосмислено директан, колико и потпуно документован. А осведочава се у чињеници да се у својој дисертацији отац
Јустин Поповић на његово дело непосредно позива
(нпр., ПБ.МЕ, 50 н. 57), и то на студију са следећим
насловом: Мистичко оправдање аскетизма у делима
преподобног Макарија Египатског (1904)0. Тиме хоћемо да кажемо како трагање за утицајима Флоренског
на Поповића треба умерити равнотежом упоредних
посматрања и других дотока. Већ сâм Флоренски
користи огроман број других аутора. Рецимо, да узП. Флоренскiй, Столпъ и утвержденiе истины, 274.
П. Флоренскiй, исто.
0
И. В. Попов, „Мистическое оправдание аскетизма в творениах преп. Макарiа Египaтскаго“, Богословский Вѣстникъ,
III (1904).
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мемо тек један пример, он цитира и користи увиде
Јустину веома блиског мислиоца, управо – Антонија
Храповицког! Ипак, и Попов долази са руске стране, при чему отац Јустин његово мишљење уважава и сасвим прихвата (рецимо, за разлику од идеја
Штофелса [J. Stofels] којег на више места критикује и одбацује када је поимање и тумачење светог
Макарија посреди).
Најзад, није искључено ни то да је трећи део
Јустиновог дела Философске урвине – насловљен
Вододелница (са шест огледа од којих четврти носи
наслов На вододелници култура = НВК) – инспирисан незавршеним радом оца Павла – Вододелница
мисли . Узгред, то дело Флоренског потиче из његове постсофиолошке (посттеодицејске) фазе. Тачније,
оно припада естетичкој и лингвистичкој (антроподицејској) фази, коју најбоље репрезентује његов рад
П. Флоренскiй, Столпъ и утвержденiе истины, 230-231 н. 395
(стр. 723) = исти, Стуб и тврђава истине, 167 н. 395. Флоренски
цитира следеће дело Храповицког: Антонiй Храповицкїй,
Сынъ Человѣческїй. Опыты истолкованїя, Полн. Собр. Соч., т.
4, Почаевъ 1906, 217.

J. Stofels, Die mystische heologie Makarius des Aegypters und
one ällesten Ansätze christlicher Mystik, Bonn 1908.

Ј. Поповић, „На вододелници култура“, у ФУ, 174-189.

Московски издавач „Правда“ је 1990. прештампао Стуб и
тврђаву истине као први том двотомног дела. Други том садржи његово касније а незавршено дело На вододелници мисли
= У водоразделов мысли (УВМ). Постоји и издање YMCA-Pressa са истим насловом. Оно садржи неке текстове Флоренског
који су планирани као саставни део УВМ. Али, то издање садржи и дело Иконостас које он није планирао да уврсти у УВМ;
најзад, то исто издање не садржи више лингвистичких студија
које заправо чине срж и основ дела УВМ.
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на философији култа и симбола (чији је задатак био,
додајмо, да се антроподицеја покаже као конкретна
теодицеја, а свет човека као свет симболичког који не
сакрива, већ открива духовне „суштине“). Уосталом,
у управо наведеном огледу оца Јустина (НВК), помиње се и Павле Флоренски (НВК.ФУ, 189).
Важније од свега наведеног, архимандрит Јустин
Поповић је упио напред идентификоване елементе религијске философије Флоренског, коју Р. Слешински
(R. Slesinski) – као далеко благонаклонији рецензент
од Флоровског – назива метафизиком љубави.
Али, четрдесет и четири године пре Слешинског,
отац Јустин треће поглавље Другог дела студије о
Достојевском (= ДЕС) назива – Философија љубави и
сазнања . Само у том поглављу он три пута цитира
Флоренског, и то Писмо III: Тријединство, које се
бави природом управо светотројичне љубави.
Да заокружимо, архимандрит Јустин од поменутих руских религијских мислилаца преузима светоотачки профилисану „деинтелектуализацију“ хришћанства у правцу идентификовања
хришћанства не са (моралном, естетском, идеолошком) „идејом“, већ са преображајном силом богочовечанског присуства Христове благодати у људској
историји и друштву, а нарочито у богоустановљеној Цркви. То је тако услед главног правца њихових
стремова, без обзира на замерке које се – с правом и
R. Slesinski, Pavel Florensky: A Metaphysics of Love, SVSP, New
York 1984. Једно поглавље те студије Слешинског смо превели: упор. Р. Слешински, „Искуство истине“, Беседа, 1-4 (1994)
107-113.

Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 211-237.

П. Флоренскиiй, Столпъ и утвержденiе истины, 51-70.
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поводом разних аспеката – њима могу и, штавише,
морају упутити. Необично је важно увидети како
философија Цркве не повлачи интелектуализам.
Црквеност за Јустина Поповића, као и за поменуте
руске религијске мислиоце, остаје регулативан идеал свеколиког живота, отуда врхунски критеријум
живота и хришћанске философије (која се, истакнимо, и данас оспорава као могућа). Отац Јустин то
потврђује, рецимо, цитирајући Соловјева. На пример, наводећи његова Три говора у знак сећања на
Достојевског (1881-1883) – који подсећају на Говор
на Пушкиновом гробу Достојевског0. Тако у студији
оца Јустина Достојевски о Европи и словенству читамо следеће речи Соловјева: „Ако желимо да једном речју изразимо социјални идеал Достојевскога,

Ј. Поповић, „О православној саборности“, Преглед епархије
Жичке, август 1938.

Премда се Соловјев ту удаљио од неословенофилства
Достојевског, и то ка новом универзализму теократског уједињења три вероисповести, где би православље (другачије од
виђења Достојевског) било тек једно од три равноправна – додуше интеграцијом преиначена – начела, уз римокатоличко и
протестантско.
0
„Говор на Пушкиновом гробу“ Достојевског, у извесном смислу, има аналогију у Јустиновом говору на Нушићевом гробу =
„Мала воштаница на гробу великог пријатеља“, Православље,
III/1-2 (1938) 66-69. Тамо стоји и ово: „То снажно осећање наше
историје, то многострадално уживљавање Нушићево у душу
нашег народа, дало му је моћи да у својој књижевној делатности захвати из свих области нашег историјског живота и
прикаже нас [...] какви можемо бити у нашој будућности“ (и
каквим не требамо бити, да додамо БЛ).
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онда ће реч бити не – народ, него Црква*“. Јустин
Поповић то објашњава овако:
„За Достојевског је главно: не народ него
Црква; народ уколико* припада Цркви и
живи Христом и ради Христа. Црква је
савест народа...“ .
Није мање важно што тај локус, поред других,
показује и друштвену ангажованост хришћанске
философије Јустина Поповића. То ће рећи, он народ
везује за Цркву и хришћанску савест истовременим
раздруживањем народа од национализма, етатизма
или потенцијално тоталитарних политичких идеологија (комунизам, фашизам, и панславизам), премда не нужно противно држави, нацији или националној идеји. Ево једне од Јустинових ограда против
могућности патолошког национализма, а у правцу
самерљивом светосавском патриотизму .

В. С. Соловьев, нав. д., у Собрание сочочинении, том III,
Санкт-Петерсбург 1911 – 1913, 197.

Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 308.

Ј. Поповић, „Светосавско свештенство и политичке партије“, Жички благовесник, 12 (1940) и 2 (1941); исти, „Истина
о Српској Православној Цркви у комунистичкој Југославији“
(јануар 1960 + допуна 1969. г.), в. Предговор јеромонаха
Атанасија Јевтића том меморандуму, у: исто, Манастир Ђелије
1990, 2, 3-32.

Ј. Поповић каже: „Црквени патриотизам: Бог Отац: Син =
синови Божији – борци за небеску отаџбину, Горњи Јерусалим
– Цркву“. Видети „Стослов I“, § 40, у На богочовечанском
путу, 139.
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„Еванђелски је патриотизам: Господа
Христа сматрати за највећу вредност свог
народа и за једини истински смисао његовог постојања […] Да ли ће Господа заменити бедно постојање државе, које се
лишава сваког разумног смисла ако* се
заснива само на народном самољубљу“.
Такав моменат Јустинове „православне философије Истине“ (како такође воли да именује своју
догматологију) , декларисан поводом упокојења
митрополита Антонија, у складу је са мислима изнетим у антинационалистичком (али и непанславистичком) раду митрополита Антонија Храповицког
Васељенска Црква и народност (1900-1923) , који је
штампан управо у Хришћанском животу уредника др
Јустина Поповића. Како каже Храповицки: „... нека то
Ј. Поповић, „Тајна личности митрополита Антонија и његов
значај за православно словенство“, Богословље, XIV/1 (1939) 50.

Ј. Поповић, Православна философија истине: Догматика IIII. = Догматика I (извори и методологија теологије, природа Бога, тријадологија, космологија, икономија промисла), С.
Карловци 1932; исти, Догматика II (христологија и сотириологија), Београд 1935; исти, Догматика III (еклисиологија),
Ћелије – Ваљево 1976-78 (упор. Ј. Поповић, Догматика I-III, у
Сабрана дела, Д I = том 17, Београд 2003; Д II = том 18, Београд
2004; Д III = том 19, Београд 2004).

С тим у вези видети беседу Храповицког „Против погрома
Јевреја и других“, саопштену у саборном храму у Житомиру
20. IV 1903. г, у граду у којем се налазила архијерејска катедра
Вољинске епархије на коју је митрополит Антоније премештен
из Уфе (и где ће остати 12 лета).

А. Храповицки, „Васељенска Црква и народност (1900-1923)“,
Хришћански живот, II/12 (1923) 538-547.


Богдан Лубардић

69

просвећење буде просвећење православно, васељенско-црквено, а не проширење свог бедног и смешног
самољубља и националног непријатељства...“.
А то, поред осталог, треба истаћи као прилог
преиспитивању серије новојављених напада0 на
оца Јустина који се ex adverso, уз светог Николаја
Охридског и Жичког, жигоше као „клеронационалста“ склон чак „(нео)фашизму“ (sic). [Често се у тим
нападима заташкавају контранационалистички –
напросто црквени – ставови оца Јустина, као што се
прескаче чињеница да његова критика Запада није
мржња против Европе, те да његов „антиинтелектуализам“ (А. Папаниколау) није позив на линч поА. Храповицки, нав. д., 544.
Међу разноликим личностима које на теоријском плану оспоравају ликове и дела Н. Велимировића и Ј. Поповића, влада консензус око следећег: критика тежи да покаже да су они
идеолошки обрасци српског „клеронационализма“ и „клерофашизма“; затим источњачки провинцијалци који на начин антирационалистичког ирационализма уздижу еврофобију као
компензацију антиевропског и антимондијалног духа, којег
прати антидемократски, антирасправни, антиинклузивни
став и критериологија – а то се, наводно, обезбеђује монтажом
заменских „митова“ о Николајевој и Јустиновој светости; најзад СПЦ, епископска и образована елита („[ново]јустиновци“)
приказују се као идеолошки „сервис“ Николаја и Јустина, с
сједне стране, и, с друге, као сарадници недемократских елемената државног апарата, повремено и екстремне политичке
деснице.

Резерве према оцу Јустину по том питању од скора долазе
из неких православних кругова у Америци. Нпр., амерички теолог А. Папаниколау држи да Шмеманову, Јанарасову
и Јустинову мисао карактерише „реторика антиинтелектуализма која подразумева да се сва зла модерности, попут појма аутономног јаства, етикетирају као логичке последице и
завршетак схоластицизма“ (нав. д., 245). Јустинову мисао он


0

70

Флоренски и руска религијска философија

зитивне улоге рационалности и ума. Такође, сматра
се довољним да се наведу мисли других који се на наслеђе оца Јустина „позивају“ како би се на њега пројектовала сенка сугерисаним поистовећењем с њиховим ставовима који се – по правилу у редукованом
паковању – стигматизују као непожељни јер сугеришу и други пут осим, рецимо, некритичког усвајања
вредности англоамеричког мондоглобализма дирогованог силом такозваног Новог светског поретка
(Том проблему овде се не можемо више посветити
из концепцијских разлога. Премда је крајње време
да се почне одговорно, методично и систематско
размишљање о изазову што га упућују поменути
критичари – међу којима разлике иду од самозваних
дефинише као „екстремно гледиште о односу европског секуларизма и римокатолицизма“ (нав. д., 246). Ипак, он није
довољно опрезан када (у иначе вредном раду) из Јустинове
(оправдане) критике аутархије разума – која није без повезаности са прораслим intellectus-ом латинског Запада – закључује на Јустинов „антиинтелектуализам“ и тако (неоправдано)
сугерише Јустинову омразу према умствености: као да управо отац Јустин није философ логосности, и то не ретко у апологетском – дакле, конструктивно-позитивном и умујућем
смислу. Друга је ствар увек добородошао апел за давање веће
пажње катафатичкој страни православне мисли – у складу
са позивом на диференцирање и развој позитивне стране православне теорије ума. Видети A. Papanikolau, „Reasonable Faith
and a Trinitarian Logic“, у L. P. Hemming et S. F. Parsons (уред.),
Restoring Faith in Reason, London 2002, 235 и даље.

Етатистичка и тоталитарна есенција тог поретка може се
формулисати овако: „Ко не усваја све што тврдимо и све што
тражимо: ко није демократа по нашој мери – нема ничим нарушива људска права, осим оних која ћемо нарушити па реституисати (ако усваја шта тврдимо и даје шта тражимо итд.
итд.)“.
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наводно инсајдерских „представника“ и „експерата“
православља, преко разних неопросветитељских
редуктора присуства Цркве у српском друштву, до
дискурзивних функционализатора програма разних
међународних интересних група и НВО, на пример:
МКГ, Хелсиншки одбор, или Босански институт у
Сарајеву)].
Вратимо се односу руске религијске философије и богочовечанске црквености отаца као основне вредности и мерила православља, према
мишљењу оца Јустина. Конкретније, пођимо за упливом и Алексеја С. Хомјакова на мисао преподобног Философа и Теософа из Ћелија. Отац Јустин се
Хомјакову приближава не само због Хомјаковљевог
везивања философије за Цркву као свевредност,
не само због подршке критици римокатолицизма и
протестантизма, каквом је даје Достојевски,  већ и
због неодступног везивања Цркве за – евхаристијсОтац Јустин је превео рад А. С. Хомјакова „Црква је једна“
= „Церковь – одна“ за Хришћански живот = исти, „О Цркви“,
ХЖ 7-8-9/V (1926); исти рад, под насловом „Црква је Једна“,
укључен је у зборник А. Јевтић (уред.), Саборност Цркве, БФ
СПЦ, Београд 1986, 7-28. Још тада се отац Јустин сагласио са
ставом религијског философа и словенофила Ј. Ф. Самарина
да Хомјаков представља „учитеља Цркве“ (ХЖ 9 [1926] 295).
Пошто је Самарин то написао у Предговору за II том Сабраних
дела Хомјакова, изгледно је да је отац Јустин консултовао управо тај спис; мање је изгледно да је консултовао том VI Сабраних
дела Самарина, објављених захваљујући његовом брату, Д. С.
Самарину: в. Сочинения, тт. I-X, Москва 1877 – 1911.

Отац Јустин у ту сврху цитира из чувеног рада Хомјакова:
L’ Eglise Latine et Protestantisme (в. A l’occasion de plusieurs
publications religieuses, latines et protestantes, Paris 1853); ткђ. в.
Полное собр. сочинения, Москва 1900 – 1906; исти, Сочинения в
2-х томах, т. I-II, Москва 1994.
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ку бит литургије, што Јустин сматра пресудним код
Хомјакова. Ево како:
„Историја Православне Цркве нас учи
да је Литургија увек била центар и срж
сваке у истини православне душе […]
Проживљавање литургијских тајни као
суштине своје личности, једини* је начин који од обичних људи ствара богољуде, од несветих – светитеље. Kо не
разуме Литургију, не може разумети
Православље“ — „то не говорим ја, већ
дубокомислени апостол Православља
– Хомјаков“.
Те речи написане су 1922. године. Исте године када је Исидора Секулић потписала предговор (Маран Атха!) познатој књизи Василија В.
Зењковског Руски мислиоци и Европа – делу које је
настало управо на подстицај српске књижевнице :
делу које ће отац Јустин темељно проучити и награЈ. Поповић, „Стослов III“, у На Богочовечанском путу, Ћелије
– Београд 1980, 141, 185.

И. Секулић, „Маран Атха!“, у В. В. Зењковски, Руски мислиоци и Европа, превод: Мaрија и Брана Марковић, ЦИД,
Подгорица 1995, 5-7.

Треба истаћи да је друго издање потпуније од првог, којим
се служио Јустин Поповић. Ипак, главни мислиоци и основне
идеје исти су у оба издања. ЦИД-ов превод урађен је по другом
издању = Руски мислиоци и Европа, YMCA-Press, Париз ²1955.

Исидора Секулић је сматрала да српска јавност неизоставно треба да познаје и елитну руску културу (в. R. Đorđević,
„Traganja za temeljima utopija“, у G. Florovski, Metaizički preduslovi utopizma, превод: A. Jevtić, Beograd 1991, 52. н. 5).
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дити исцрпним приказом у часопису „Хришћански
живот“ (1923). То нас одводи другом начину односа
на који су руски религијски философи, посредством
сложене и обухватне рецепције, присутни у опусу
Јустина Ћелијског.
2. Друго, помоћу њихових философема отац
Јустин размишља о проблемима које су они независно од Достојевског развијали, премда под његовим утицајем. — Рецимо одмах: функционализација
руских философа није само у служби тумачења делâ
Достојевског. Поврх тога, она је у служби тумачења
теме која Достојевском јесте битна али га повесно и
пресеже. Реч је о религијској критици културе. Још
конкретније, посреди је тема односа православља
и Европе, нарочито православља у руском кључу.
Други начин рецепције руских религијских философа стога је посебно повезан са стратегијом религијско-философског поунутарњења световне културе Цркви (инеклисијализација културе); и обрнуто:
повезан је и са стратегијом увођења црквеног духа
у световну културу (инкултурација Цркве). Притом
се не прекида веза са философским показивањем
црквено-литургијског идентитета хришћанства.
Штавише, тим поступком се та веза оснажује и органски развија. Због тога ће са нама остати отац Сергеј
Булгаков, како би даље корачао са оцем Василијем В.
Зењковским (1881-1962), професором Богословског
факултета у Београду, на који ће 1934, 11 година по

Ј. Поповић, „В. Зењковски: Руски мислиоци и Европа“,
Хришћански живот, II/12 (1923) 571-575.
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одласку Зењковског (1923)0, доћи управо др Јустин
Поповић, испочетка у звању доцента.
Дело Зењковског Руски мислиоци и Европа упознаје Јустина Поповића са низом руских религијских
философа. У вези са тим делом Зењковског, отац
Јустин ће – у истоименом чланку о тој књизи – писмено поменути чак 17 руских философа. А имплицитни су заправо сви Зењковским поменути, па је број
мислилаца, реално гледано, већи (index nominum
поменутог дела Зењковског даје најмање још 24 важнија руска философа, укупно 41). Неке од њих отац
Јустин ће поменути само ту, у вези са аналитичким
приказом те књиге, дакле само у „Хришћанском животу“ 1923. године, на пример: П. Ј. Чаадајева, Н. Ф.
Фјодорова, евроазијце – односно Н. С. Трубецког, као
и Н. О. Лоског. Док ће осталима, као што знамо, остати привржен писменим тематизацијама у огледима и
студијама које ће после тога писати, на пример: А. С.
Хомјакову, В. С. Соловјеву, Ф. М. Достојевском, С. Н.
Булгакову, и другима (Разуме се, уз њих остаће привржен и преосталима које познаје не само из књиге
Зењковског, већ из других извора).
Међутим, у рефлексивном смислу најбитније
у вези са студијом Зењковског јесте чињеница
да преко тог дела отац Јустин Ћелијски упознаје
Документи у вези са професорским и предавачким статусом Зењковског током његовог боравка у Београду налазе се
у Архиву Републике Србије – Просветно-педагошко одељење.
Видети: Д. Сандо, „Протојереј Василије Зењковски као православни педагог“, Богословље, 1-2 (2000) 61 и даље.

У Хришћанском животу (III/10 [1924] и III/11 [1924]) објављен
је рад В. В. Зењковског: „Повратак религијској етици“ који је
писан управо у духу инкултурацијске идеје критике само0
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оца Василија као религијског философа који ће му
предочити аксиологију и критериологију црквеног
вредновања руских религијских философа уопште узев. А они нису увек сасвим трезвеноумни у
неопатристичком и црквеном смислу. Редакција
„Хришћанског живота“ је то и констатовала већ 1926.
године. Приликом критичке рецензије прва четири
броја емигрантског часописа „Пут“ = „Путь“ (који
је уређивао Николај Берђајев уз помоћ и Бориса
Вишеславцева), Редакција је објавила индикативан
приказ пројекта часописа „Пут“, у којем се поздравља
„...горење религијског духа у њему“, али се поставља
чврста ограда према извесним руским „нео-богословима“. Будући да се код њих – нарочито код Берђајева
и Булгакова – „цела православна догматика прелама кроз призму њиховог религиозно-философског
сазнања у заоштрено учење о твари и хилиастичка
очекивања (учење о Софији, утицај В. Соловјева), а
учење о православном моралу претвара се у сасвим
[...] непознату ‘мистику’“. Одјеци тог става задуго ће
резоновати међу писцима и читаоцима Хришћанске
мисли. На пример, десет година касније, у новембру
довољности секуларне философије морала. Разумљиво, отац
Јустин је упознао и тај рад Зењковског.

Треба ли подсећати да је Берђајев посетио Београд 1924/1925.
године, где је био веома популаран у оно време, као и данас.
Преводиоци дêла Берђајева, Душан Ј. Васић (Савремена криза културе. Крај ренесанса, Бгд. 1932) и Милић Мајсторовић
(Смисао историје, Бгд. 1934) неговали су контакт с Берђајевим,
па су отуда могли записати да превод дела излази „по дозволи
пишчевој“, то јест „по пишчевом одобрењу“.

К. Е. К., „Новости руске богословске књижевности – ‘Путь’.
Органъ русской религiозной мысли, Парижъ I-IV (1925/26)“,
Хришћански живот, V/10-12 (1926) 433-436.
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1936, Јелена Најдановић поводом софиолошког конструкта Флоренског, готово секантно, на страницама
Хришћанске мисли одбацује тај слој његове мисли.
Ставом да се у његовој софиологији „... драматично
представља немио удес хетеродоксије, који се неминовно јавља при свим насилним спојевима разнородних елемената, хришћанства и јелинства. Јелинства
и у његовом европском формату“ .
Сумарно говорећи, њихова мисао некада урања
у идеологију панславизма уз дефицит контранационалистичког; некад регресира у индивидуалистичке и либералистичке облике мистицизма „нове религијске свести“ уз дефицит црквеноправославног;
а некад – као у унгрундологији, софиологији или
свејединствологији – пантеистичко или органицистичко потискује православна начела саборног персонализма и синергизма, којима се очувава Бог у човеку и човек у Богу – без разних видова редукције
једног на штету другог. То је изузетно важан утицај
и допринос Зењковског. Допринос је тим значајнији
пошто Зењковски, за разлику од Флоровског, то није
узео као довољан разлог да све њихове философеме
и све њих одбаци – готово у целини.
Затим, преко студије Зењковског отац Јустин
успева да упозна разлоге за критику европског
Запада без аутоматског одбацивања идеје „друге“
новохришћанске Европе. Разлучивање критике риЈ. Најдановић, „Софијанство Флоренскога“, Хришћанска мисао, 11 (новембар 1936) 158.

О проблематици личности у православљу у вези са односом
мистике исихазма и метафизике свејединства, видети: С. С.
Хоружий, После перерыва. Пути русской философии, Алетейя,
Санкт-Петербург 1994, 263-275.
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мокатолицизма, протестантизма и аутархије хуманистичког атеизма (за које отац Јустин, следећи
Достојевског, мисли да су у иманентној дијалектичкој вези)од деструкције идеје интегралне Европе
(Европе кадре да интегрише и допринос православља, односно сопственог Истока) – а противно
Јустину импутираној „еврофобији“ – убедљиво показује, рецимо, следећи његов исказ из размишљања
о књизи Зењковског:
„Европа је обоготворила човека – у томе
је центар њене садашње и будуће несреће
и трагедије. Руски мислиоци воле то подвижништво у име човека, но и жале јер
знају чему оно води […] они жалошћу љубе
Европу, и љубављу је критикују*. Отуда се
критика Запада ‘провлачи као црвена нит
кроз сву историју руске самосвести’“.
То је начелан „самоопис“ и Јустиновог становишта, које се неће суштински мењати, према проблему
односа Европа – православље. Најзад, архимандрит
Јустин преко Зењковског усваја низ одређења која
неизоставно улазе у дефиницију појма или идеје
руске философије хришћанско-православне провенијенције. Погледајмо та одређења.
Према оцу Јустину, на основу студије Зењковског
Руски мислиоци и Европа, излази да руска религијска
философија јесте — „синтетичка“ (јер узроке и послеУпор. Ј. Поповић, „Тајна атеистичке философије и анархистичке етике“, у Достојевски о Европи и словенству, 113-137;
исти, „Тајна европског човека и словенског Свечовека“, у исто,
339-351.

Ј. Поповић, „Руски мислиоци и Европа“, 571.



78

Флоренски и руска религијска философија

дице, услове и могућности постојања мисли у односу
на циљеве и сврхе); „органска“ и „целовита“ (јер све
појаве постојања посматра као динамички повезане
са врхунским свеобједињавајућим начелом, па је и
надантиномијска); „трансцендирајућа“ (јер тражи
вечносну димензију временитог)00; „реалистичка“
и „онтолошка“ (јер општи са изворима стварности,
упркос фигуративно-симболичких [„фантастичких“] форми својих исказа)0: „васељенска“ (јер умствује Логосом кроз кога је све створено и одржава се
њиме)0 , „богоцентрична“ и „свејединствена“ (јер је
онтолошки утемељена на Једном у Тројици Богу)0.
Једном речју, она је „религијска“ (јер христоцентрична, богочовекоцентрична ipso facto и црквена)0 .
Најзад, како каже Јустин Поповић:
„Сви ти и многи, многи други [мислиоци]
као да живе у еманацији Божанства, и
врло често исповедају идеју непосредног,
мистичног искуства“0.
Уз та потврдна одређења, руску религијску философију одликују и одрична. Наиме, она одбацује:
лошу бесконачност споља конфронтираних антиномија разума; метафизички егоизам екстремног
рационализма и материјализма; објективацију духа
Ј. Поповић, „Руски мислиоци и Европа“, 572.
Ј. Поповић, исто.
00
Ј. Поповић, „Руски мислиоци и Европа“, 571.
0
Ј. Поповић, „Руски мислиоци и Европа“, 572.
0
Ј. Поповић, исто.
0
Ј. Поповић, „Руски мислиоци и Европа“, 572.
0
Ј. Поповић, „Руски мислиоци и Европа“, 575.
0
Ј. Поповић, „Руски мислиоци и Европа“, 572.
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у предметност потрошачког духа и буржоазност
ситног интереса; она – макар у лику евроазијског
покушаја – одбацује не само западни евроцентризам него и источни русоцентризам; одбацује сваку
неперсоналистичку и несаборну општост интелекта;
одбацује примат цивилизације над културом и култом. Она стоји, или покушава да стоји, на позицији
сједињености са искуством-сазнањем стварности
проницљиве светлости Цркве.
Зато отац Јустин руској философији даје епитет
„кроззрачности“ („δια-зрак“)0 којом је способна и
легитимна у критици испалости историје западноевропске (али и руске!) цивилизације из духовне повести спасења, односно упоришта Цркве и Исуса Христа
Богочовека. И „чиме ће се, онда, завршити Европа?“,
пита отац Јустин, и додаје: „... руски мислиоци одговориће: ако Христом не, онда смрћу без васкрсења.
Својим Еванђељем по човеку детерминирала је свој
Апокалипсис по човеку“0. Тако он размишља поводом Василија Зењковског који је, такође у студији
Руски мислиоци и Европа0 , и о Достојевском написао
текст0. Тако мислено брине 17. година пре фабриковања смрти у Аушвицу (1940) и Јасеновцу (1941).
Криза европског духа, културе и цивилизације
јесте проблем у вези са којим религијски мислиоци
Ј. Поповић, исто.
Ј. Поповић, исто.
0
В. В. Зењковски, „Ф. М. Достојевски“, у Руски мислиоци и
Европа, Гл IX, ЦИД, Подгорица 1995, 195-215.
0
Поред Зењковског, од Јустину познатих руских религијских
философа о Достојевском су писали: Н. Н. Страхов, К. Леонтјев,
В. Соловјев, Н. Берђајев, С. Булгаков, Л. Шестов, Д. Мерешковски,
Н. С. Трубецки, Л. Зандер, А. Солжењицин и други.
0
0
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Зењковског са Булгаковим (којег, уосталом, и помиње
у РМЕ.З) једнодушно деле мишљење. Стога опет можемо призвати у видно поље чин утицаја Булгакова
на Јустина Поповића, и то као допунску илустрацију
другог начина уплива руских религијских философа
на Философа из Ћелија. Реч је о епохалном зборнику Путокази = Вехи (Москва 1909), поднасловљеном
симпосион о руској интелигенцији (који је такође, готово је извесно, дошао до оца Јустина из руку белих
руских библиофила)0. За тај зборник Булгаков је написао обиман рад – уз Н. Берђајева (1874-1948) , М.
О. Гершензона (1869-1925), А. С. Изгојева (р. 1872) ,
Б. Кистјаковског и П. Б. Струвеа (1870-1944) .
Инвентарисање или идентификовање порекла тих књига,
држимо, још увек је могуће. Те налазе затим треба објединити
са инвентаром књига оца Јустина из његове личне библиотеке
у манастиру Ћелије.

С. Н. Булгаков, „Героизм и подвижничество“, у Вехи, Москва
²1909, 23-69.

Отац Јустин није могао не знати макар за Берђајевљеву критику Европе, каквом ју је изложио Зењковски; в. исти, Руски
мислиоци и Европа, 225-233.

М. Гершензон припада еминентним књижевним критичарима
царске Русије. У Путоказима он позива руску радикалну интелигенцију да се пре бучног тематизовања политичких и социјалних проблема усредсреди на сопствени унутрашњи живот.

Изгојев (= А. С. Ланде) даје мрачну слику моралног распада
руске омладине који ће осујетити херојску али недоследну философију њихових радикалних учитеља.

Б. Кистјаковски с гнушањем укорева радикалну интелигенцију
због потцењивања, релативизовања и неразумевања суштинске
важности позитивних правних облика за друштвени живот.

П. Струве је покренуо тај фронтални напад религијске интелигенције на револуционарне радикале (исти, „Интеллигенция
и революция“, у Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции, М.

0
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На тај рад отац Јустин упућује у својој студији
о Достојевском, Европи и словенству (364, н. 13), кад
Достојевског речима Булгакова означава као „... највиши и најдубљи израз руске народне самосвести – ...
‘Русијом у минијатури’“. Поред Руских мислилаца
и Европе Зењковског, и Путокази Булгакова служе
да отворе увид у саборну и разнолику перспективу
руске религијске философије, нарочито у црквоцентричну струју у њој. Зборник тог симпосиона на програмски начин осветљава напоре те философије да
уцрквени световну културу. Уцрквење није основни
регулативни идеал само Путоказа, него је то до данас остао идеал не само руске, већ православне религијске философије уопште. Путоказима, као и делом
Зењковског Руски мислиоци и Европа, отац Јустин
уводи још један план или низ „функционализација“
руских религијских философа – уз оне које користи
ради херменеутичког захвата у корпус Достојевског
stricto sensu. Шта се постиже тиме, којим начином,
и у коју сврху, на обасјавајућ начин показује Семјон
Л. Франк (1870-1950), такође учесник у пројекту
Путоказа, и то преко рада Етика нихилизма.
Касније, изван дохвата страхота црвеног терора што је крвавом пеном гушио изданке хришћан1909). Слично Берђајеву и Булгакову, и он је почео као марксиста да би стигао на позиције либерализма у политици и
идеализма у философији. Током II светског рата П. Б. Струве
је боравио у Југославији (где је чак и ухапшен). За време окупације нестала су два његова манускрипта: Историја економске мисли и Систем критичке философије. Видети: Б. Давац,
Истина о Струве, Белград 1934.

Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 364.

Серафим Роуз, И. М. Андрејев, Нови светитељи руских
катакомби, превод: А. Пантелић, Отачаство, Краљево 1996.
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ских идеја упечатљиво изнетих и у Путоказима
– у тексту Сећања на П. Б. Струвеа (Њујорк 1956),
Семјон Лудвигович Франк записује речи објашњења
што их је, аналогијом, отац Јустин примењивао на
путеве српске културе – расапљене између теомахије
и теодулије: „Наш задатак био је да раскринкамо духовну ускоумност, идеолошку недостатност и досадност традиционалног гледишта“. Франк ту мисли
првенствено на философски (полу)позитивизам и
„вјерују“ радикалне социјалистичке интелигенције
о нужности насилне револуције као средстава измене поретка света „на боље“. Затим додаје:
„Упркос одсуства претходног договора
[…] Путокази су једногласно исказали духовни и друштвени став првобитно артикулисан од стране Струвеа. Потврђена је
неопходност религијског оснивања било
које самодоследне философије живота и,
уједно, критиковане су револуционарне и
максималистичке тенденције радикалне
руске интелигенције“ 0.
Отац Јустин је срео Семјона Л. Франка у манастиру Хопово 1925. године, приликом одржавања
Сабора руске омладине. На том сабрању Франк је
излагао своја гледишта о друштвеним проблемима са аспекта хришћанског учења. Јустин Поповић
С. Л. Франк, Воспоминания о Петре Бернгардовиче Струве,
Нью-Йорк 1956, 82 (С. Л. Франк, Умственный склад, личность
и воззрения П. Б. Струве / Биография П. Б. Струве, Нью-Йорк
1956).
0
С. Л. Франк, исто.
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је потом, као очевидац, о њему записао следеће:
„Професор С. Л. Франк је кристално јасан; из хаоса
социјалних проблема изводи те у проста, очигледна решења. Он је умео уметнички просто да убеди
све присутне да је молитва и подвижништво једини пут који води у савршено решење социјалних
проблема“.
Надаље: у Путоказима Булгаков објављује
чувени оглед Аскетизам и хероизам . Тај рад деконструише секуларни хероизам хришћанским
подвижништвом. Наиме, концепција револуције се
„поунутарњује“ и одуховљује у смислу борбе против
зла узетог првенствено кроз антрополошку категорију греха унутар личности, а не у смислу брзоплете
пројекције сопствених сенки у друштвено-економске структуре, односно у друго(г). И ту је реч о примени учења светих отаца Цркве, будући да учење о
духовном пореклу зла и греха јесте еминентан део
светоотачког легата (paradosis) којим су самосвесно
Ј. Поповић, „Сабор руске православне омладине“,
Хришћански живот, 10 (1925) 456-458.

С. Булгаков, нав. д.

Незаобилазно упућивање у традицијско и такође европско учење о хероју (heros) и хероизму као саставном елементу
образовања (paideia) целовитог човека даје: Т. Карлајл, О херојима, превод: Б. Кнежевић, Хитрост, Београд 1988 (исто,
СКЗ, Београд 1903) = T. Carlyle, On Heroes, Hero Worship and
the Heroic in History, (1841) = исто, OUP, Oxford 1985; а значајне уводе у проблем дају, нпр., и: J. Campbell, he Hero With a
housand Faces, PUP, Princeton 1949; A. Dundes, O. Rank, Lord
Raglan, In Quest of the Hero, PUP, Princeton 1990; D. Hein, he
Death of Heroes, the Recovery of the Heroic, Christian Century, 110
(1993), 1298-1303; или: J. Lash, he Hero: Manhood and Power,
hames and Hudson, London 1995.
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располагали сви Јустином поменути, цитирани или
назначени руски религијски философи.
3. Ето довољног повода да подробније погледамо и трећи начин присуства руских религијских
философа у опусу архимандрита Јустина Поповића.
Рекли смо: помоћу њихових прилога он продубљује
не само мисао Достојевског, већ и мисао Макарија
Великог. — Шта то значи? Ништа друго него да Јустин
Ћелијски има свест о у „повратној спрези“ – о духовном, црквеном и благодатномисленом јединству
између философије светих отаца , с једне стране, и
философије руских религијских мислилаца, с друге
стране. Јер и једни и други истим Христом Логосом
и Богочовеком живе или покушавају живети: како
теоријом тако и праксом. На пример, Флоренски је
био јереј и свештеномученик, Булгаков и Зењковски
били су духовници и протојереји. То смо већ уочили
када смо истакли да отац Јустин наводи Флоренског
у функцији осветљавања, али и појмовног развијања
мисли Макарија Великог.
То није чудно, нити толико неочекивано, ако освестимо и то да је мартир вере Павле Флоренски
Ἁрχιμανδρίτης Ἰουστῖνος Πόποβιτς, „Σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις –
πρόλογος καὶ ἐπίλογος εἰς τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων“, у Β. Ματθαίου:
Ο Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τ. 14, Ἀθήνα
1971.

Павле Флоренски је страшно мучен на Соловјецким острвима. Он је 1933. г. заточен у Соловјецком манастиру који је
– диаболичком инверзијом – претворен у мучионицу НКВД-а.
У истражном досијеу сачувана је фотографија до непрепознатљивости изможденог лица оца Павла, у које се не да гледати без суза. Отац Павле је стрељан 1937. г. — исте године када
Флоровски штампа Путеве руског богословља, у којима даје
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Стуб и тврђаву истине, на индикативан начин, отворио сентенцом светог Григорија Нисијског (брата
светог Василија Великог), записаној у трактату O
души и васкрсењу: „Знање љубав[љу] постаје“ (he
de gnosis agape ginetai). То дело оца Павла проткано
је референцама на светоотачка учења. Тај метарационалистички tonos, односно „логосно-агапијски
тон“, као још једна од одредаба руске религијске
философије , изнова указује на неопатристички
контекст родности такве руске мисли. Чак 5 цитата
из Флоренског, и то сразмерно екстензивних, налазе
се уграђени у Јустинову докторску дисертацију (ПБ.
МЕ 1987).
критику учења оца Павла. Мученичка смрт исповедника вере
оца Павла, тако, стоји у контрасту према реченицама младог
Флоровског из 1937; в. V. Šentalinski, Vaskrsla reč: iz književnih
arhiva KGB-a, превод: N. N. Bobić, Paideia, Beograd 1995.

Γρηγόριος Νύσσης, Περὶ ψυχῆς καὶ Ἀναστάσεως ὁ Λόγος ὁ
λεγόμενος τὰ Μακρίνια (О души... = De anima...), у J. P. Migne,
P.G. 46, 12-160.

Мисао Владимира Ерна отац Јустин је упознао преко
Зењковског (РМЕ.З 190-194). Ерн је својом философијом
логизма изненађујуће близак Јустину Поповићу. Ерн
„тонизам“ супротставља кантијанском „нормативизму“ који
цепа стварност на ствар и схему, то јест објекат и норму. За
разлику од тога, тонизам је унутрашње одређена напетост
енергије која није противна бићу већ га покреће и с њиме чини
јединство. „Бог је Љубав“ је врхунски образац тонизма, тврди
Ерн, иначе присан пријатељ Флоренског. Видети В. Ф. Эрн,
Борыба за Логос, Москва 1911; ткђ. в. П. Флоренски, „Успомени
на Владимира Ерна“, у П. А. Флоренский, Сочинений, том 2,
Москва 1996, 346-351.

Подстицајан и изнутра појмљен новији преглед тих одредаба даје С. Г. Семјонова, „Смисао и задатак руске религијскофилософске мисли“, Зенит, 3 (2006) 112-119.
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На пример, унутар дисертације о Макарију
Великом – осветљавајући „Реинтеграцију личности“, тачније, довршавање процеса „усвајања етичке
тријаде“ што врхуни љубављу – отац Јустин наводи
следеће мисли Флоренског: „Господ је у Себи показао свакоме од нас њега сâмог у својој нетљеној првобитној красоти […] У Човеку или Сину Човечијем
објављена је свакоме пуноћа његове сопствене личности“; такође: „Бог је апсолутно Биће, јер је Он
супстанцијални акт Љубави, акт-супстанција“0.
Поврх тога, те мисли (locii) – и не само њих већ
свих 5 локуса Флоренског из свог доктората (ПБ.МЕ
36-37, 42-43, 63, 65, 88-89) отац Јустин ће, од речи до
речи, пренети и у студију о Фјодору М. Достојевском
(ДЕС 142, 174-175, 212, 216, 189 — премда се наводи из
Флоренског већ налазе у студији Религија и философија Достојевског из 1922-24 године). То је необично
индикативно и – до сада – непримећено. Стога држимо да су увиди у те преносе Флоренског у контекст
истраживачких текстова о Достојевском, односно
Макарију Египатском, вредни посебног изучавања.
Како рекосмо раније, хронолошки гледано, прво је
дошла студија Религија и философија Достојевског
[1922], затим студије о Макарију Египатском
[1926] и Исаку Сирину [1927] и, напослетку, студија
Достојевски о Европи и словенству [1940].
Међутим, овде није реч само о хронолошким
него, примарније, о рефлексивним и духовно-мислеЈ. Поповић, Проблем личности и познања по учењу Макарија
Египатског, 42-43 = П. Флоренскиiй, Столпъ и утвержденiе истины, 230.
0
Ј. Поповић, исто., 63 = П. Флоренскиiй, исто, 71.
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ним везама, и то на начин специјалне одношајности
и узајамности великих отаца и руских хришћанских
философа. Додуше, овде је довољно да установимо постојање повратног херменеутичко-критичког
приступа којим се руски мислиоци (наиме, руски
религијски философи) користе као тумачи – чак настављачи – светих отаца и учитеља Цркве. За Јустина
Поповића, макар у наведеном чворишту, руски мислиоци и оци Цркве представљају својеврсно „двојединство“, додуше, са приматом древноцрквеног и
древнојелинског апостолско-светоотачког елемента.
То је посредно истакао и отац Јован Мајендорф (J.
Meyendorf), рекавши:
„За дивљење је Јустинова љубав према
светим оцима […] његово уважење како
према грчкој* тако и према руској* богословској мисли, и, пре свега*, његова способност да богословље сагледа као живу
философију Истине“ .
Да ли је Флоренски једини руски религијски
философ којег отац Јустин функционализује ради
Да јесте тако потврђује и специјално издање јелинског богословског и академског часописа „Предање“ = „Παράδοσις“
(1979) које је у целини посвећено животном делу и лику архимандрита др Јустина Поповића. О оцу Јустину исцрпне биобиблиографске текстове објавили су и следећи православни
академски часописи: St Vladimir’s heological Quarterly, 13/1-2
(1969), New York; Sobornost – Eastern Churches Review, (1980),
Oxford; и Le messager Orthodoxe, 88 (1981), Paris.

Ј. Мајендорф, „Посмртно слово архимандриту Јустину
Поповићу“, у На богочовечанском путу, Београд 1980, 331.
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поимања, тумачења и излагања макаријанских списа? – Није. Ту је још једна личност, изузетно важна из више разлога. Реч је о религијском философу
Виктору И. Несмјелову (1863-1937). Виктор Иванович
је израдио чувену дисретацију која је подстакла позитивна струјања у хришћанско-философској антропологији. Његов рад носи наслов: Догматски
систем светог Григорија Нисијског (Казањ 1887). О
хришћанској философији Несмјелова, поред Н.
Берђајева и А. Туберовског, написаће студију
нико други до Антоније Храповицки (Нов опит
учења о богосазнању, упор. Сабрана дела, том III,
Казањ 1909). Штавише, новохиротонисани митрополит Антоније Храповицки био је члан рецензентске комисије доктората Несмјелова, у име Казањске
духовне академије. Митрополит Антоније, иначе
унеколико „конзервативни“ (A. Garklavs) мислилац,
изјавио је да је дисертација Несмјелова (1896-1897)
– којом је начињен низ инвенција – не само успела, већ да представља озбиљан догађај у историји
философије .
Основна идеја његове религијске философије,
којом је хришћанску антропологију увео као легитимну дисциплину у теолошки курикулум, јесте слеA. Garklavs, „Victor Nesmelov’s Christian Anthropology“, St
Vladimir’s heological Quarterly, 38 (1994), 363 и даље.

Н. Бердяев, „Опыт философскаго оправдания христианства“, Русская мыслъ, септембар 1909 = исти, „О характере русской религиозной мысли XIX века“, у Типы религиозной мысли
в России, Собр. соч., том III, Париж 1989, 302-328.

А. Туберовский, Воскресенiе Христовa, Глава II, С. Посад,
Москва 1916 (концепцiя В. И. Несмѣлова = 49-96).

А. Храповицкий, нав. д., 430.
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дећа: човек открива своју божанскост јер Бог показује
своју људскост – Бог Себе „дарује“ човеку у виду
човекове личности или образа („самосвести“) који
носи светотројичну структуру. Веран је православном предању а одан модерним методама. Несмјелов
полази од човека к Богу, уз одбацивање платонистичке метафизике. А то га, уосталом, диференцира и од
Григорија Нисијског , а приближава емпиричком
сензибилитету новијег доба, о којем је водио рачуна. То што Несмјелов полази од човека који (низом
егзистенцијално-антрополошких анализа) открива
сопствену божанскост служи апологији Бога који
такво биће ствара уједно „допуштајући“ онтолошки
дијалог и прожимање између њих. Тако се Несмјелов
разликује и од Фојербаха (L. A. Feuerbach 1804-1872),
како је приметио Берђајев. Наиме, Лудвиг Фојербах
аналогну претпоставку и полазиште (о човеку који
открива сопствену божанскост) доводи до атеис
Награђена књига Берђајева Философия свободного духа: проблематика и апология христианства (т. I-II, Париж 1927), у
начелу, не би била могућа без тих и таквих увида Несмјелова.
Несмјелов је извршио утицај готово на све руске религијске
философе, али само је Берђајев то без увијања и у потпуности
признао (в. исти, Самопознание: опыт философской автобиографии, YMCA-Press, Париж 1949).

Наравно, тиме не тврдимо да је Григорије Нисијски платониста (слично, рецимо, сугестији H. F. Cherniss-а [= he
Platonism of Gregory of Nyssa, New York 1971]); односно сматрамо да његов „платонизам“ јесте сасвим хришћанизован, или
облагодаћен.

Фојербах покушава да рехабилитује конкретну оваплоћену људску свест и поврати пројекат кантовске критике разума (коју проширује на још радикалнују критику и вере [која
је код Канта емфатички потврђена у сфери практичког ума и
религијског ума]). У складу с тим (супротно Хегелу) он тврди
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тичког закључка (односно такав закључак подстиче),
док руски философ управо то исто узима за подстицај теистичком закључку као довршењу своје егзистенцијалне антропологије.
Посматрањем свести из ње сâме он открива
њен изворни парадокс. Наиме, потребу за употпуњењем као функцију потпуности (свест = свест о
тој условној контрадикцији). Та потреба свести јесте, заправо, вид структуре „метасвести“ која указује
на Божанско као употпуњујуће средиште човека,
односно на „теоцентричну“ антропологију, чијим
се оснивачем – у Русији – може сматрати управо
Несмјелов. Заједно с тим, спасење од греха и зла, од
распадања твари у ништавило, не долази од култа
„невине светости“ јединог Невиног, нити од „моралне снаге“ његовог примера. Спасење долази од учесда у метафизичком идеализму „субјекат“ и „предикат“ треба
да замене места, то ће рећи, да конретан човек није функција Апсолута него обрнуто. То даље радикализује (и то пре
Ничеа) ставом да је метафизичка философија немачког идеализма криптотеологија. А пошто је био уверен да је религија
„сан људске свести“, онда је извео закључак како метафизички облици философије и теологије морају бити сведени на
антропологију као критичко и еманципаторско истраживање
утеловљене људске свести и њених производа (култура, духовност и друго). У томе треба тражити објашњење за његов
став да је идеја Бога тек „пројекција“ отуђене људске свести
која стога не освешћује божанскост човека, а себе задобија тек
кроз страну силу, односно Бога. Како сâм каже, у покушају да
„хуманизује“ спекулативну теологију (не слутећи у којој мери
ће то, касније, водити аутархизацији и атеизацији, рецимо,
код Маркса): „Религија није ништа друго до свест о бесконачности свести; односно, у свести о бесконачном свесни субјект
за предмет има бесконачност сопствене природе“. Видети: L.
Feuerbach, Das Wesen des Christenthums (1841).
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твовања у Христовој животодавној смрти. Христос
је својом смрћу – и васкрсењем којег без смрти нема
– увео нове онтолошке услове постојања што руше
препреке природне нужности, греха и усмрћености
– силом благодати Духа Светог, која преиначује биће
у нови живот. Те идеје, засноване на учењу великог
Кападокијца, Григорија Нисијског, Несмјелов је развио у двотомном делу Наука о човеку (Казањ 1896,
1903). Та студија оцу Јустину даје довољан разлог да
из ње цитира у докторату о Макарију Великом.
Ако се упитамо како Поповић долази до првих
сазнања о Несмејлову, и потом до разуђенијих увида у његову мисао, усудићемо се да предложимо
претпоставку која може покрити одговор на тај упит.
Подсетићемо како је раније поменути Рус, синђел
Демостен (који у време Јустиновог богословијског периода духовно ради са ученицима Богословије Светог
Саве), можда на подстицај Владана Максимовића
(професора Карловачке богословије, иначе ученика
руског религијског мислиоца Михаила М. Тарејева0
[1866-1934]), или можда на подстицај Храповицког,
на српски језик превео већи одломак из дела
О мишљењу М. М. Тарејева упутно пише П. Евдокимов,
Христос у руској мисли, 124-130. Иначе, Тарејев је да значајан
допринос развоју и руске религијске философије. На пример,
делима каква су: М. М. Тареев, Философия жизни, Сергиев
Посад 1891–1916; исти, Основы христианста, в 4-х тт, Сергиев
Посад 1908; исти, Христианская философия, Москва 1917.

У ствари, синђел Демостен је парафрастички обрадио једну осмину књиге Несмјелова Наука о човеку, дакле, око 100
страница те књиге. У предговору каже и ово: „... не би се
могло рећи да је ово чист превод, већ обрада...“, в. Синђел
Демостен, Апологија хришћанске метафизике (приређена по В.
Несмјелову), Ниш 1926.
0
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Несмјелова Наука о човеку. Демостен тај материјал
у сопственом издању објављује у Нишу 1926. године, под насловом: Апологија хришћанске метафизике
(а Јустин докторат пише у то време – у Сремским
Карловцима, односно у Атини где тезу и брани 1926,
како рекосмо раније) . Зато није немогуће, чак је вероватно, да је и преко тог руског синђела, Демостена,
дошао до одређених сазнања о Несмејлову. Наравно,
утицај митрополита Антонија у том погледу требало
би да је неупоредиво снажнији, макар стога што је
био у комисији за одбрану доктората Несмјелова, а
касније колега Несмејлову који је потом постао професор Казањске духовне академије.
Било како било, у својој дисертацији отац
Јустин под утицајем Несмјелова вишеструко цитира
из дела управо Григорија Нисијског . Специјално
из оних списа светог Григорија који су подстицајни за динамичко-благодатну („егзистенцијалну“) и
О постојању тог фрагмента видети: „Философија Виктора
И. Несмејлова“, у Радомир Ђорђевић, Студије о руској философији, т. 2, ИЦ Никола Тесла, Београд 2008, 120 (115-122).

Ипак, интригира могућност да је и преко Демостена могао
доћи до списа Несмјелова (независно од Храповицког који,
иначе, Карловачким синодом председава од 1922. године).

Поред осталих списа Григорија Нисијског које отац Јустин
наводи, с тим у вези нарочито је битан рад: Περὶ τοῦ, τί ἐστι
τὸ, „Κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ’ ὁμοίωσιν“ (О образу и подобију
= Quid sit ad imag. et ad simil.), у J. P. Migne, P.G. 44, 1337 C;
где свети Григорије, према Ј. Поповићу, учи: „... да је реално
Богопознање, познање Тројичног Божанства, условљено реалним самопознањем, познањем себе као образа Тројичног
Божанства“ (ПБ.МЕ, 86, н. 2). Та теза Григорија представља
основу на којој је Несмејлов градио своју антропологију која
је, поновимо, постављена више егзистенцијално-емпирички у
односу на ону Григорија.
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надморалистичку („онтолошку“) хришћанску антропологију. Идеју такве хришћанске антропологије
– пореклом од Григорија Нисијског – Јустин сазнаје
и философски додатно разрађује (и) преко Виктора
Несмјелова. Доказ томе јесу напомене Јустиновог доктората где груписано, једне тик уз друге, стоје референце на светог Григорија (ПБ.МЕ 87 н. 2, 3), а одмах
затим на Несмјелова (ПБ.МЕ 87 н. 6). Завршимо овај
excursus Јустиновим наводом (ПБ.МЕ 87) из књиге
Несмјелова Наука о човеку која и данас, заједно са
њеном претходницом из 1887, пребива на полицама
патријаршијског књигохранилишта Српске православне цркве:
„Сав живот и све познање христообразне личности садржи се у непрекидном
формирању себе ‘по образу’ Божјем, у
обогочовечавању свих психофизичких
састојака и у сарастварању самосвести са
христосвешћу“.
Као што видимо, Несмјеловим читати Григорија
Нисијског, односно Макарија Великог, значи оцима
дати философски мегафон изграђен од дискурзивних елемената којима се може дотаћи и подстаћи
В. И. Несмелов, Наука о человеке: опыт психологической
истории и критики основных вопросов жизни, том I, Казань
(¹1896) ³1905, 292-294 (том II = исти, Наука о человеке: метафизика жизни и христианское откровение, Казань [¹1903]
²1907). Дакле: отац Јустин користи томове те књиге у њиховом
трећем, то јест другом издању (1905, 1907). Од значаја је и треће
дело Несмјелова = Вера и знание, Казань 1913. Даље видети: В.
И. Несмелов, Антология, Москва 1994.
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слух савремених људи и одговарати на њихова, савремена, питања. Међутим, бит правог сазнања („које
љубав[љу] постаје“) за оца Јустина у крајњој линији
не заокружују ни теологија, ни философија јер —
„... благодат и истина у хришћанству
нису дискурсивни, ни трансцендентно-метафизички појмови, већ живи, органски, једносушни делови Личности
Богочовека“ . — Односно, још изразитије речено:
„Сараспињање Христу, смирено ношење
крста је ‘највеће дело [подвиг] философије*’ [κατόρθωμα μέγιστον φιλοσοφίας],
философије благодатне, молитвене, дугим и тешким подвизима стечене. Крст је
оруђе [ἐργαλεῖον] Христово...“.
Отуда отац Јустин може често и лако (наизглед
„неупитно“) да замењује термин „теологија“ термином (хришћанска) „философија“. Наиме, иза оба термина (које разликује као два начина артикулације
мишљења Цркве о Богу, свету и човеку), уколико су
Ј. Поповић, Проблем личности и познања по учењу Макарија
Египатског, 74, 99, 100.

Интерполација редактора и рецензента дела ПБ.МЕ –
А. Јевтића.

Отац Јустин наводи синтагму из Великог писма Макaрија
Египатског: Τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου ἐπιστολὴ μεγάλη..., у J. P. Migne, P.G. 34, 421 AC.

Ј. Поповић, Проблем личности и познања по учењу Макарија
Египатског, 56.
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аутентични, стоји оно што им је заједничко у смислу конститутивног услова могућности – благодатно
искуство и благодатно знање: освојено пре свега методологијом крстоносног послушања речима и делима Христа Бога = Цркве. Другим речима, макар за
оца Јустина, хришћанска философија јесте могућа
као философски артикулисана теологија и, заједно с
тим, као философија која себе не жели да затвори у
аутономију људског мишљења, већ аутономију ума
посредује са хетерономијом богочовечанских искустава и знања о свету постојања. Утолико, и поврх тога,
примат над теологијом или (хришћанском) философијом има – искуство сједињења са Живим Богом
у евхаристији0 литургије (као најсажетијем „попришту“ крстоносног боготражења и богослужења).
Зато отац Јустин може да каже управо следеће:
„Разуме се, ово [дискурс доктората БЛ] је
само превод* на философски језик мистичког искуства и познања Макарија
Великог“.
4. Тако долазимо на праг четвртог начина присуства руских религијских философа у опусу оца
Није без значаја чињеница да је пријатељ оца Јустина,
Кипријан Керн, објавио и следећу студију: исти, Евхаристия,
YMCA-Press, Париж 1947. С тим у вези ваља погледати и евхаристијску теологију поменутог руског београдског ђака
Н. Афанасјева, в. A. Nichols, О. Р., heology in the Russian
Diaspora: Eucharist, Church and the Fathers in Nikolai Afanas’ev,
Cambridge 1988.

Ј. Поповић, Проблем личности и познања по учењу Макарија
Египатског, 52.
0
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Јустина Поповића. Сетимо се: то је начин одређен
идејама руских хришћанских философа. Али, идејама утврђеним и додатно неопатристички коригованим од стране одређених руских теолога, помоћу
којих отац Јустин – затим – покушава да превлада
не само секуларну философију , не само конфесионално неправославне теологије, већ и одређене
мањкавости православне теологије (како српске тако
и руске) , уколико тежи неосхоластичком формализму или моралистичком сентиментализму. Тиме
смо описали „круг“ повратка Храповицком, али са
једног другог плана: са плана критике. О чему је реч
објаснићемо оним што следи. Сада фокусирамо још
једну важну карактеристику Јустиновог теолошкофилософског дела. Наиме, у извесним случајевима
он философему или хришћанско-философски став
одређеног руског философа утврђује ставом одређеног православног теолога, па ту синтезу употребља
Ј. Поповић, „Кризис хуманизма“, Раскрсница, II/13-14
(1924); исти, „Европски човек на жеравичној раскрсници“,
Хришћански живот, IV/12 (1925) = ФУ, 21-28; исти, Гносеологија
светог Исака Сирина (нарочито Увод и Закључак) у ПБ.ИС,
Београд 1987, 107-109; 136-139; исти, „Између две културе“,
Народна одбрана, III/45-46 (1928); исти, „Између две философије“, Хришћанско дело, II/4 (1936); исти, „О прогресу у воденици смрти“, Битољ 1933 = исто у Философске урвине, 28-51, и
други радови.

Ј. Поповић, „О суштини православне аксиологије и критериологије“, Богословље, X/1 (1935); исти, Упоредно богословље
(белешке према предавањима др Јустина Поповића), студентска скрипта, 1936; исти, „Основна истина Православља
– Богочовек“, Пастирски глас, I/1 (1937), и други радови.

Нарочито је битна полемика са представом М. Паренте о православној теологији, а поводом Катихизиса А. Храповицког.
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ва као полугу за отклон од оних православних теолога или теолошких ставова који су мањкави на
један или други начин. Такав је случај са његовим
односом према Антонију Храповицком.
Директно речено: преузевши задивљеност
Храповицког светоотачким предањем православља (као и друге духовне врлине руског архијереја), отац Јустин – упркос сопственој склоности
аскетоцентричном моралном ригоризму – ипак
није преузео и теологију „моралног монизма“, каквом је излаже Храповицки. То значи да се код њега
може разлучити морална строгост живљења од морализма као духовно-теоријске позиције. У томе му
је помогао, поред других, поменути религијски философ Виктор Несмјелов. У вези са надморалистички оријентисаним Несмјеловим ствар је и унеколико
парадоксална. Јер, како рекосмо, више је него могуће
да је отац Јустин његова дела упознао управо пре
„Подвизавајући се неуморно еванђелским подвизима, христочежњиви Митрополит је извајао из себе личност чудесну и
огромну, која потсећа на свете Оце“, каже отац Јустин у „Тајна
личности митрополита Антонија...“, Богословље, XIV/1 (1939)
42. Такође в. Ј. Поповић, „Славан пред Богом – о митрополиту Антонију“, Хришћанска мисао, I/8 (1935); исти, „Он – међу
њима“, Хришћанска мисао, II/7-8 (1936).

Тиме је отац Јустин ученик и руског аскетолога С. Зарина;
в. С. Зарин, Аскетизм по православно-христианскому учению,
Санкт-Петербург 1907 – цитирано у Проблем личности и познања по учењу Макарија... (ПБ.МЕ, 193).

Храповицки у докторској дисертацији своју теологију назива
„морални монизам“: в. исти, Психологические данные в пользу
свободы воли и нравственной ответственности, Москва 1887.
Сабрана дела Храповицког: Полное собрание сочочинении, т. IIII, Казань 1909 (т. I-III, Киев ²1911, т. IV, Киев 1917).
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ко „моралистички“ усмереног Храповицког (који о
Несмјелову ипак пише с одобравањем).
Надаље, читањем докторске дисертације о
Макарију Великом, и других радова, да се установити како отац Јустин усваја Несмјеловљево (и не
само његово већ светоотачко) учење о крсној смрти
Христовој као узроку онтолошке промене услова
постојања, и то дејствима благодати Духа Светог. На
пример, како каже отац Јустин:
„Сва економија спасења своди се на безгрешно тело Богочовека, Који својим распетим, мртвим*, но безгрешним телом
побеђује смрт = змију греха = Сатану, и
тиме уводи тајну спасења до парадоксалне антиномије: ‘мртво тело победи живу
змију’“  .
Поврх тога, у животворним последицама такве
смрти учествује се – пре свега духовно-светотајинским и евхаристијским – одговором слободе од стране човека = образа (лика) Божијег у човеку. Паралелно
томе, на начин контрапункта, може се установити
да отац Јустин не усваја учење Храповицког које за
основ спасења узима поистовећење првенствено са
моралним странама примера Христовог страдања.
Кад смо већ код тога, то учење уделовљено је не само
код Храповицког већ и код Достојевског. Истини за
Ј. Поповић, Проблем личности и познања по учењу Макарија
Египатског, 46.

Ј. Поповић, Проблем личности и познања по учењу Макарија
Египатског, 99-100.
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вољу, према њиховом „морализму“ отац Јустин не
подузима експлицитна критичка размишљања.
Моралистички флукс такве теологије исцрпљује се сагледавањем пастирског и свештеничко-каритативног вида деловања Цркве0. Цена је
заклон литургијског и светотајинског вида свештеничке службе, односно деловања Цркве. Заједно с
тим, морализам теологије Храповицког не развија
пуне потенцијале светоотачког мистичког реализма благодатног сагледавања (theoria) и сједињавања
с Богом (henosis). Иако одбацује западнолатинску
теологију искупљења као јуридичког оправдања
(Анселмо Кантерберијски, Тома Аквински, Петар
Ломбардијски), он, ипак, издваја теологију искупљења из целине икономије спасења и, затим, њу
поистовећује са страдањем Христа у Гетсиманском
врту (Мк 14, 32-42). Христова самилост осведочена у
Пре појаве патријарха Сергеја Страгородског (1867-1944),
митрополита Антонија Храповицког, или професора Михаила
М. Тарејева (1866-1934), наиме, у позадини такве тенденције
руске теологије стоји фигура истакнутог теолога: оца С. А.
Солертинскија, писца дела А. С. Соллертинский, Пастырстве
Христа Спасителя, 1887 (в. Иннокентий Пустинский,
Пастыирское богословiе в Россiи в XIX в., Св. Тр. Лавра 1898, 257
– како показују Евдокимов, односно Флоренски). Такође ваља
знати да је митрополит Антоније био професор пастирског
богословља (на Московској духовној академији, а предавао је
и на Казањској духовној академији), в. исти, Статьях по пастырскому богословию; с тим у вези треба погледати Никоном
Рклицким сабране списе Храповицког, нарочито оне пастирског карактера = Н. Рклицкий (уред.), А. Храповоцкий: О пастыре, пастырстве и об исповеди (в. Антоний Храповицкий,
Статей по пастырскому богословию).

Овде не треба мешати теологију Храповицког и његову
личност.
0
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молитвама на Гори и у Гетсиманском страдању „преносе“ се објективно, универзално и пастирски на
отворена људска срца, и то врлином метафизичког
јединства људске природе, омогућеног и потврђеног
догађајем Божијег оваплоћења. Домети оваплоћења
сведени су на психолошко описивање и морално
доживљавање страдања Господњег. Митрополит
Антоније и сâм каже како догмате Цркве оправдава
њихова морална примена .
У ствари, како осветљава архимандрит Серафим
Роуз (Fr Seraphim Rose), Храповицки је „… супротстављајући се ономе што је сматрао схоластичким
тумачењем страдања Христових као ‘плате плаћене
разгневљеном Богу’ – отишао предалеко у супротном правцу и пренагласио значај молитве Христове
у Гетсиманском врту, тврдећи да она представља
најважнији део нашег искупљења, чиме је, у извесном смислу, потценио значај суштог Крста“ . Као
што видимо, теологија голготског Крста такође је у
„заклону“ код митрополита Антонија, и своди се на
изазивање душевних потреса ради привођења чове-

Такав став је изнео у раду: „Нравственная идея догмата
Пресвятой Троицы“ – саопштен 26. IX 1892, г. у Москви, поводом прославе 500 година од упокојења св. Сергеја Радоњешког.
Том приликом су говорили професор Кључевски, као и професор Голубински, којег смо раније поменули у вези са Оптином
пустињом и старцем Макаријем. Ту идеју Храповицки још израженије промовише после тога, у делу О нравственной идее
догмата Церкви.

Серафим Роуз, „Богословско дело архиепископа Јована
и питање ‘западног утицаја’ на православно богословље“, у
Свети Јован Шангајски, Београд 1998.
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ка покајању . Премда, наравно, учење Храповицког
о гетсиманској „састрадалној љубави“ Христа – в.
Догмат искупљења – није без обасјавајућих момената у духовном и богословском смислу. Ипак,
Христов крвави зној, уздаси, нанесене боли и патње,
усмрћење – све су то потресне импресије у функцији готово пијетистичког психологизма . Тако се
основни дар Христове жртве, смрти и васкрсења не
види у онтологији крсноваскрсног благодатног преображаја целокупне твари – како то види, рецимо,
Несмјелов – него, првенствено, у давању примера и
силе за моралну обнову.
У вези са односом Јустина Поповића према том
аспекту теологије Храповицког све је казао отац
Георгије Флоровски. Није случајно да су обојица,
и отац Јустин и отац Георгије (као млади доктори
теолошких наука), свесрдно подржали Први међународни конгрес високих православних школа у
Треба знати да је и архиепископ Јован (Максимовић)
Шангајски кориговао ту недостатност теологије Храповицког,
и то текстом: „За шта се Христос молио у Гетсиманском
врту?“. Поред њега, у низу критичара тог становишта митрополита Антонија нашли су се: митр. Анастасије Грибановски,
архиеп. Теофан Бистров (Феофан Быстров), Серафим
Собољев (Серафим Соболев), протојереј М. Помазански (М.
Помазанский), протојереј Георгије Флоровски. Осуди су се
придружили и атонски монаси у посланици, као и Московска
патријаршија (Истини за вољу, митрополит Антоније није инсистрирао на апсолутној истинитости своје позиције).

Много повољније о Храповицком мисли архиепископ
Никон (Рклицкий), „Митрополит Антоний Храповицкий“,
у Н. П. Полторацкий (ред.), Русская религиозно-философская
мысль XX века, Питтсбург 1975, 166-175.

П. Евдокимов, Христос у руској мисли, 119-123 и даље.
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Атини 1936. године. Управо на том скупу отац
Георгије Флоровски формално декларише програм
неопатристичке синтезе православља, читањем рада
Патристика и модерна теологија. У том саопштењу
стоји и следеће: „Велика је историјска заслуга почившег митрополита Антонија (Храповицког) који је
тако снажно проповедао стандардну вредност патристичких списа и патристичког ума. На несрећу,
његово тумачење патристичке доктрине је на многим местима погрешно. Али, главни принцип (меродаван повратак оцима БЛ) је објављивао са великом
упорношћу и великим ауторитетом...“.
Истини за вољу, не би било тачно када бисмо
казали како архимандриту Јустину нису својствена
наглашавања моралне примене догмата (јер јесу), и
то наглашавања у кључу колосалне апологетске реторике једне и етички успламтеле душе. Али, управо је то оно што је и код митрополита Храповицког
драгоцено. А сасвим је друга ствар из таквог наДо сада је у тој традицији одржано 6 међународних и
свеправославних Конгреса високих православних теолошких
школа света: 1. Атина (1936), 2. Атина (1976), 3. Бостон (1987), 4.
Букурешт (1996), 5. Београд (2001: заслугом митр. Амфилохија
Радовића и оца Р. Биговића) и Софија (2005).

Том конгресу присуствовали су и следећи истакнути руски
теолози: Г. Флоровски, С. Булгаков, В. Зењковски и А. Карташов.
Од српских теолога присуствовали су: Ст. Димитријевић, Ф.
Гранић. Видети: Ј., „Први теолошки конгрес православног
Истока у Атини“, Духовна стража, X/1 (1937) 44-49.

Г. Флоровски, нав. д., у Р. Биговић (уред.), Православна
теологија, Београд 1995, 31 = G. Florovsky, „Patristics and
Modern heology“, у H. S. Alivisatos (уред.), Procès-verbaux du
Premier Congrès de héologie Orthodoxe à Athènes, 29. novembre
– 6. décembre 1936, Athènes 1939.
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стројења отићи у теолошки начелан став (како је
учинио Храповицки) да догмате оправдавају моралне премисе и сврхе (како није чинио Поповић).
Једном речју, а истине ради, мора се рећи да и код оца
Јустина уочавамо снажно истицање моралног дејства покајног аскетизма и обраћање примеру Христа
ради ослобођења од страсти. Јер у крајњем домету,
сушти догмати су нам доступни само кроз каноне
хришћанске вере, због чега опет сушти канони вере
нису друго до практични и практиковани догмати
у сврху стицања етоса Исуса Христа. — Међутим, и
ту је поента, није сав нагласак на томе, нити у целини остаје на томе, па се по том питању преподобни
Јустин Ћелијски показао као уравнотеженији богослов и хришћански мислилац. Јер „покајање“ ни изблиза није само то (ослонац моралној чистоти): ни у
Јеванђељу (Мт 3, 2; Мр 1, 15), ни код оца Јустина, а ни
„аскетизам“ није само то. Тајна Крста је у оба случаја
у средишту.
Теологија оца Јустина јесте блиска учењима
Антонија Храповицког0. У извесном смислу она
је самерљива и теологији руских моралиста уопште узев, рецимо, московском патријарху Сергеју
(Страгородском, 1867-1944) . Ипак, теологија и
Упор. Ј. Поповић, „Славан пред Богом“, Хришћанска мисао, 8 (1935); исти, „Он – међу њима“, Хришћанска мисао, 7-8
(1936).

О морализму руске теологије XIX и почетка XX века, критички, премда на „спољашњи“ (и стога недоречен) начин,
пише: S. Tyszkiewicz, Moralistes de Russie, Rome 1951.

С. Страгородский, Православное учение о спасении (магистерская диссертация), Сергиев Посад, Москва ¹1895, Казань
²1898 (додуше, то дело је далеко од грубог морализма). Такође
0
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хришћанска философија преподобног Јустина
Ћелијског остала је слободна од једностраног аскетског ригоризма покајног обраћења и психолошке анализе искупљења. Стога се код њега никад није десило (као код Страгородског, рецимо) да крштење буде
сведено на покајање или упоређено само са исповешћу, нити да светотајински и мистеријски реализам отаца – то ће рећи, опит и виђење космички опсежне и онтолошки делотворне силе благодати Бога
Цркве – буде потиснут теоријским, моралистичким
или психолошко-субјективним разлозима.
Уочимо и следеће: Јустин Поповић је бранио
теологију Антонија Храповицког када је била изложена нападу од стране Милоша Паренте, ректора Карловачке богословије (који је пре доласка у
Сремске Карловце предавао православну веронауку
– „grčki vjeronauk“ – у првом сазиву Задарске хрватске гимназије, од 1897. године). Ако отац Јустин
није сасвим подлегао мањкавостима теологије
Храповцког, у смислу „субмистериолошког“ морализма, онда се поставља питање зашто га је бранио?
Одговор гласи: зато што је напад дошао са потпуно
погрешног плана и полазишта. Како упућује протојереј Георгије Грабе, Парента је: „... критиковао
видети и следеће радове: исти, О нравственности вообще,
Санкт-Петерсбург 1900; исти, Закон Божий, написанный в сердце человека, Санкт-Петерсбург 1901.

Пре рукоположења гроф Грабе је био један од лаичких
канцелара и оперативаца Карловачког синода. Поред њега
то су били и следећи истакнути бели руски монархисти:
Макароблидзе и Рклицки (који ће касније и сам постати карловачки архијереј [Никон] и званични биограф митрополита
Антонија Храповицког).
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катихизис (Храповицког БЛ) са гледишта крајње*
схоластике“ . То значи да је напад на Храповицког
био симптом реликтне теологије која је у православној Русији доминирала још од краја XVII и почетка
XVIII столећа. Додуше, таква теологија је превладавана кроз дуготрајне и мукотрпне процесе (који су
довели до богословља, рецимо, Флоровског, Лоског,
Афанасјева, али и Зењковског, Евдокимова, Шмемана
и других).
Иронично је да је православна неосхоластика у
Карловачку митрополију (1690-1920) дошла управо из
Русије, већ крајем XVIII столећа. Тако је митрополит Антоније Храповицки у Сремским Карловцима
водио богословску борбу коју су, на један или други
начин, у Русији већ прихватили његови претходниГ. Грабе, „Кончина исповедника“, у На богочовечанском путу,
Београд 1980, 333. Отац Георгије је свој чланак првобитно објавио у руском листу Православная Русь, бр. 9 (Џорданвил САД,
14. V 1979). Грабе је написао и позитивну рецензију Јустинове
Догматике I-II, у Церков и еë учение в жизни (Црква и њено
учење у животу), I, Монтреал 1964, 68-101.

На позив 12-тог карловачког митрополита, Стефана
Стратимировића (1790-1836), карловчанин Димитрије
Анастасијевић Сабов оснива у Ср. Карловцима Гимназију
(1791-92), затим Богословију (1797), кроз коју такво богословље улази у српску црквену средину. Не треба заборавити
ни формативан утицај првих учитеља и оснивача школа у К.
Митрополији, Русâ: Суворова и Козачинског. Уз такав руски
утицај, наравно, ишао је и латински аустро-мађарски, нарочито видљив, нпр., у устројењу К. Гимназије по Бониц-Ексеровој
основи (1849). Додуше, заслуге таквих утемељења огромне су са
историјске тачке гледишта. Видети: Ђ. Слијепчевић, Историја
СПЦ, том II, Минхен 1966, 118; и Д. Поповић, „Карловачка
гимназија“, у Ст. Станојевић (уред.), Народна енциклопедија,
том II, Загреб н. д. 248-249.
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ци. Како даље сведочи отац Г. Грабе, „отац Јустин је
зажелео да се о овоме напише и објави одговор“ .
Јустин Поповић је затим дозволио групи руских
студената Богословског факултета да на „груб чланак“ др Паренте дају одговор. Чланак Паренте је
имао дубљу подлогу. Наиме, реч је о спору Паренте
са Поповићем (и другима), на махове веома непријатном (у којем су обе стране умеле да прекораче
меру пристојности), око начина институционалног,
економског, педагошког – и научног руковођења
Богословијом у Сремским Карловцима . Студенти
су текст Паренте поделили на делове, аналитички
критиковали и затим објединили одговор. Чланак
је објављен 1925. године у „Хришћанском животу“ под насловом Ad maiorem gloriam. Озарује
мало позната чињеница да је у том подухвату учествовао будући светитељ: архиепископ Шангајски и
Санфранцискански – Јован (Максимович). Та околност додатно говори о изразитој комплексности и
вишеструкој испреплетаности руско-српских црГ. Грабе, нав. д., 333.
Борбе са таквим курсом црквено-богословског мишљења
и живљења наставиле су се све до присилног гашења
„Хришћанског живота“, в. даље Ј. Поповић, „Apologia de via
mea“, Хришћански живот, VI/8-9 (1927) 177-184.

Расветљавање тих прилика, не без отрежњујуће деидеализације, даје: Радмила Радић, „Богословија Св. Саве у Сремским
Карловцима: између Синода СПЦ и Министарства вера
Краљевине СХС“, у Б. Шијаковић (уред.), Српска теологија у
XX веку: истраживачки проблеми и резултати, том 2, Београд
2007, 239-249.

Група студената Београдског Богословског факултета, „Ad
maiorem gloriam“, Хришћански живот, IV/4 (1925) 176-183 и
IV/5-6 (1925) 278-287.
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кевних односа. „Не сећам се сада свих учесника нашег заједничког посла“, пише Грабе, „Био је ту М. Б.
Максимович, каснији архиепископ Јован, затим В. Ф.
Фрадински0, А. Н. Јеленев и други“.

Професор В. Фрадински је почео своју академску каријеру
на Богословском факултету у својству асистента и првог библиотекара Библиотеке БФ БУ, почев од 1927.

Г. Грабе, нав. д., 333.
0

III
Јустин Ћелијски и
руска теологија

1. На овом месту увиђамо како појам рецепције
руских религијских философа покрива рефлексивно
укључење и руских теолога. То не сме да нас збуњује
јер руска теологија са руском религијском философијом дели истоветно извориште: древнојелинско,
византијско и неовизантијско предање светоотачке духовности у најширем смислу те речи. Другим
речима, Јустинова рецепција руске религијске философије условљена је и руском теологијом (специфичност његове теологије у односу на руску јесте
у симболизацијама и српскоцрквеног доживљаја
павловских, макаријевских, сириновских и великоотачких опита благодати Богочовека Христа). Али,
заједно с тим, Јустинова рецепција руске теологије
условљена је и руском религијском философијом
(специфичност његове философије у односу на руску јесте у симболизацији српскоцрквеног поимања
Богочовечанске логосности).
Одредба „српскоцрквености“, као diferentia speciica и
Јустиновог богословља и хришћанске философије, заслужује
озбиљно промишљање и посебан рад. Додаћемо тек следеће:
критичко (diakrisis) увођење српског народно-националног,
геоисторијског, геопоетског и културалног искуства – нарочито искуства српског језика (нпр., отварањем његовог духовног лика српском неопатристичком терминологијом) – у
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Зато је неопходно додати да руска теологија, каквом је видимо код оца Јустина (као битан елеменат његовог мисленог и текстуалног идентитета), показује
трослојан вид. При чему мислимо на присуство: а)
руског (нео)филокалијског и аскетско-исихастичког
уплива (нпр., Сергеј Радоњешки, Серафим Саровски,
Игњатије Брјанчанинов, Теофан Затворник, Јован
Кронштатски и други); б) руске школе моралистичике христологије (Антоније Храповицки); и в) руске
школе догматологије – којој треба дати простора у
ономе што следи. Одмах ћемо рећи и зашто. — Зато
што основну матрицу и мотивацију рецепције руске
религијске философије код оца Јустина конституише
духовно, аскетско и догматско учење светих отаца и
учитеља Цркве, снажно присутно и у руској школи
догматологије, нарочито у оној аскетско-моралне
оријентације .
Погледајмо стога Јустинову догматологију =
„Православну философију истине“ у односу на руске
утицаје у њој. Руска школа догматологије значајно је
службу црквено-повесног живота, какав је узорито дат у српском светитетљству, поготово у светосављу, јесте једна од
нити одређења „српскоцрквености“ — из чега даље извиру
главне синтетичке идеје новије српске хришћанске философије и историософије = народно-богомољачка теодуличност
(Н. Велимировић), богочовечанска философија логосности
(Ј. Поповић), антиметафизичка заветност (Ж. Видовић), мартирско-памјатна саборност (А. Јевтић), или саборнизујућа одговорност за другог (философија персоналистичке етике: Б.
Шијаковић; рефлексија икуменске црквености: И. Буловић),
и друге.

А. Јевтић, „Светоотачка словесност и руско богословље“,
Богословље, 1-2 (1989) 99-106 (предавање одржано у Женеви 9.
V 1988, поводом 1000 г. православља Русије).
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помогла оцу Јустину да свој неофилокалијски духовни и мислени ерос утемељи и догматолошки систематизује. Тиме је, у најмању руку, избегао расплинуту
интуитивну а недисциплиновану духовност, удаљену од коренито утемељене теологије. Сâм отац Јустин
документује не само формално познавање руске
догматологије. То ће рећи, познавање оне догматике која је у „борби за богословље“ (Г. Флоровски), а
ношена иницијалним валом теолошке обнове зачете
митрополитом московским Филаретом Дроздовим
(1782-1867) – покушавала (не увек са пуним успехом) да направи отклон од неосхоластичког „ропства“  (нпр., латинизујућег П. Могиле и протестантизујућег К. Лукариса) својственог „псеудоморфози“
религијске свести руско-украјинског – „кијевског“,
XVII и XVIII века.
Основни правац „филаретовске“ школе руске
догматике (који је покривао прву половину XIX века)
ослањао се на два циља. Прво, на ослобађање од схоластицизма и латинског језика у име руског (вернакуларног) језика и руског стила мишљења и књижевног писања. Друго, на покушај измирења догматолошке свести Цркве са библијским, светоотачким и
саборским пореклом садржаја догмата, односно са
Г. Флоровскiй, Пути русскаго богословiя, 128-234.
Г. Флоровскiй, Пути русскаго богословiя, 56 (30-57 и 166-176).

Г. Флоровскiй, исто.

Узгред, митрополит московски Филарет Дроздов и митрополит карловачки Стеван Стратимировић били су
савременици.

Отац Јустин помиње митрополита кијевског Платона (18031891), који је први написао догматику на руском језику; упор. Ј.
Поповић, Догматика, том I, 65.
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животом Цркве. Једном речју, то је био први значајан
напор да се форма и садржај, мисао и живот, истина
и метод хармонизују – да богословље најзад извире
из живог и аутентичног предања православља. Тај
циљ православна догматологија и данас покушава
да освоји, како догматика не би настајала ванлитургијском дедукцијом из библијско-патристичких „аксиома“, већ изградњом из богослужбене и мистериолошко-симболичке бити суште Цркве – Цркве као
повесног догађања живота у Богу и са њим. Стога
тај процес и данас остаје релевантан као регулативан идеал православног богословља.
Отац Јустин Поповић помиње и у својој
Догматици, као референтну литературу, користи
следеће руске догматске системе тог периода, наиме,
догматике: митрополита кијевског Платона (18031891, в. Сокращенная христiанская богословiя); архимандрита Антонија Амфитеатрова (1815-1879,
в. Догматическое богословiе: 18480); затим по оцу
Ученик Г. Флоровског, митрополит Јован Зизјулас, тај проблем тематизује (и) у раду: исти, „Икуменске димензије православног богословског образовања“, превод: Б. Лубардић,
Логос, 1-4 (1993) 49-95 = исто, у Р. Биговић (уред.), Православна
теологија, БФ СПЦ, Београд 1995, 62-72.

Отац Јустин не помиње презиме нити назив дела архимандрита Антонија (иначе ректора Кијевске духовне академије и
касније архиепископа Казањског); али се из контекста и датума публиковања његове догматике (1848), може закључити и
остало што наводимо.
0
Kако је указао Г. Флоровски (нав. д., 220-221), то дело још
увек је „старог стила“; додуше, оно није толико „схоластичко“
– јер архимандрит Антоније није ни био експлицитан научник – колико је систем догмата у функцији вере и моралног
удубљивања у оквирима датих ауторитета православља.
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Јустину три најзначајнија догматолога у Русији до
почетка XX века, и њихове догматске уџбенике:
митрополита московског Макарија Булгакова (18161882, в. петотомно Православно-догматическое богословiе: 1849-1853); архиепископа черниговског
Филарета Гумиљевског (†1865, в. Православное догматическое богословiе: 1864); и епископа Силвестра
Малевањског (1828-1908, в. Опытъ православнаго
догматическаго богословiя: 1884). Отац Јустин помиње као „запажену“ и тада (1932) новију догматологију протојереја Н. Малиновског (Очеркъ православнаго догматическаго богословiя: 1910). „Многоме
сам се научио“, каже Поповић „у великих догматичара новијег доба...“ .
Шесторици тих догматолога треба прикључити
и Павла П. Пономарева. Његова догматика носи индикативан назив који указује на истраживање веза
између подвижништва хришћанских отаца и основа догматологије: Догматические основи христианского аскетизма по творенийм восточних писатеОтац Јустин не помиње презиме ариепископа черниговског Филарета, али се по првом имену и називу дела недвосмислено може закључити да је реч у Филарету Гумиљевском.
Њега не треба мешати са Филаретом Дроздовим (којег Јустин
помиње, али не у Догматици већ у делу На Богочовечанском
путу = „Стослов I“, § 37), нити са митрополитом кијевским
Филаретом Амфитеатровим или епископом Филаретом
Филаретовим (које Јустин не помиње).

Отац Јустин не помиње презиме епископа Силвестра, али се
по првом имену и називу дела недвосмислено може закључити
да је реч у Силвестру Малевањском, ректору Кијевске духовне
академије.

Упор. Ј. Поповић, Догматика, том I, 65.

Упор. Ј. Поповић, Догматика, том I, 13.
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лея-аскетов IV века (Казанъ 1899). Није неважно
опазити како отац Јустин ту догматику користи пре
периода писања своје Догматике I-II (1932-1934). То
ће рећи, он је уводи већ у свом атинском докторату о
Макарију Египатском (1919, 1926). [Кад смо код тога,
не можемо заклонити ни пажње вредну чињеницу да
од 24 књиге-студије које Јустин наводи као референтну литературу коришћену при изради доктората (не
рачунајући Свето писмо и изворна дела светих отаца
Цркве) чак 11 дела припада руским теоретичарима
(дакле, скоро пола списка литературе): седморици
руских патролога-догматолога и двојици руских религијских философа. У првом скупу стоје: Н. Барсов,
А. Бронзов, П. С. Казањскиј , А. Л. Катанскиј, П. П.
Пономарев, И. В. Попов и С. Зарин. У другом скупу
стоје: П. Флоренски и В. Несмјелов.
Вратимо се руској догматологији. Од поменутих
догматолога на теологију оца Јустина дубљи траг од
осталих оставили су Макарије Булгаков, Филарет
Павел П. Пономарев, Догматические основы христианского
аскетизма по творениям восточных писателей аскетов IV
века (с введением истории подвижничества вообще и христианского в частности до III века включительно), Типо-литографiя Императорскаго Университета, Казанъ 1899.

Архиепископ Литовски и Виленски, Јувеналије – чије дело
Монашки живот по изрекама светих отаца подвижника
отац Јустин преводи = Ћелије 1953 – у истом делу наводи
књигу П. Казанский, История православного монашества,
том I: Москва 1854, том II: Москва 1856 – упор. Архиепископ
Јувеналије, нав. д., 14 н. 12; то дело Казањског поново је издато
трудом архимандрита Августина (Никитина): Москва 2000. У
докторској дисертацији оца Јустина наводи се следећи наслов:
П. С. Казанский, Святый Макарий Египетский (Творения Св.
отцев в рус. перев., Москва 1845).
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Гумиљевски и Силвестар Малевањскиј. Према речима архимандрита Јустина: први врлином „систематичности, свестраности третирања догматских проблема и изобиљем светоотачког материјала“; други
захваљујући „философско-критичком методу“ и
„апологетско-рационалном образложењу и оправдању догмата“; а трећи, доприносом „осветљавања
догматских истина са историјске стране“.
Макарије Московски (Булгаков) највише је „утицао“ обиљем светоотачког материјала који је сакупио у својој догматици, као и чињеницом „увођења
теологије у област руске књижевности“ . (Управо ће
отац Јустин међу првима у новијој српској историји
[изнова] уводити српску теологију и хришћанску философију у област српске књижевности, уједно стварајући новију српску богословску терминологију)0.
Ј. Поповић, Догматика, том I, 65.
Г. Флоровскiй, Пути русскаго богословiя, 221.

Посредан доказ томе даје Б. Нушић који је Јустинову беседу
„Страшни суд над Богом“ (Хришћански живот, III/7-8 [1924])
уврстио у своју Реторику (= ИКП Геца Кон, Београд 1934, 440449); в. даље и: К. Кончаревић, „Језик и стил дневничких записа о. Јустина Поповића“, Научни састанак слависта у Вукове
дане, књ. 27/1, Београд 1998, 507-516; иста, „Са Авом Јустином
из дана у дан: белешке на маргинама дневничких записа Оца
Јустина Поповића“, Јустин, 1 (2006) 8-12.
0
Индикативне су његове програмске речи по том питању,
упућене јеромонаху Кипријану Керну: „Ви знате колики
је то посао [писање лекција из догматике за IV и V разред
Богословије БЛ], нарочито писати на српском језику, на коме
не постоји ни литература, ни изграђена богословско-догматска терминологија“. Упор. Ј. Поповић, „Писмо јеромонаху
Кипријану Керну“, 9. VIII 1929, из Врања, у На богочовечанском
путу, Београд 1980, 192. Сâм Керн ће 1957. г. навести ове речи
Н. Казањцева: „Руски теолози ће освојити своју самосталност
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С друге стране, догматика Макарија Булгакова није
више од компилације текстова. Митрополит московски није успео да текстове и сведочанства претвори у „жива догматска поимања“, како је установио отац Георгије Флоровски. Међутим, управо по
том питању видан је – додуше посредан – отклон и
оца Јустина од Макарија Булгакова. Поповић у својој
Догматици (нарочито у другом и трећем тому) није
подлегао том компилаторском искушењу. Јер, за разлику од Макарија Булгакова, он нигде није објективан из равнодушности према теолошким питањима,
нити избегава да припусти личносни ерос и интерес, превазилазећи опасност бирократског излагања
текстова (који се, код митрополита Макарија, погрешно схватају као одговори на питања која нису ни
постављена).
Закључујемо да је догматика митрополита
Макарија послужила као пречица у океан прикупљене грађе, верованто не више од тога. Признајмо и
од латинских, немачких, француских и енглеских теолога оног
дана када буду читали свете оце на руском“, упор. C. Kern, Les
traductions Russes des Textes Patristiques, Chevetogne 1957, 11.

Г. Флоровскiй, Пути русскаго богословiя, 220-224. Вредно
је утврдити и следеће: позитивне оцене које отац Јустин даје
Гумиљевском и Малевањском (Догматика I, 13, 65) поклапају
се са позитивним, а истородним, оценама које истој двојици даје Г. Флоровски у књизи Пути русскаго богословiя (227228; 380-381), која ће бити објављена 5 година после Јустинове
Догматике I. Ипак, за разлику од Флоровског, отац Јустин није
обелоданио недостатке православне теологије руског морално-рационалног типа (нпр., поводом Макарија Булгакова).
Флоровском је у томе помогло његово програмско постављање
еклисиолошке и литургијске обнове у средиште повесног
идентитета теологије.
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то да отац Јустин унеколико греши када догматику
Макарија назива систематичном. Јер – како је примећено – она то није: свакако не у богословско-структурном смислу (она је то само споља: „композиционо“, а и то непотпуно). Штавише, руски хришћански
философ Алексеј Хомјаков (Јустинов учитељ личносне и литургијско-саборне еклисиологије) , тај
„дубокоумни апостол православља“ – како га Јустин
именује, записао је да је Увод Догматике Макарија
„узбудљиво глуп“; док Филарет Гумиљевски (чију
је догматику Јустин похвалио због снаге рационалног у функцији оправдања догмата) потврђује
Хомјакова казавши за исту књигу Макарија да у њој
„нема логичког поретка нити снаге у доказима“.
Догматика Макарија Булгакова свакако поседује
историјски значај. Али она није жива догматика
него тек књига „о“ догматима. За разлику од тога
Јустинова Догматика јесте органски повезана духоносним и живим сазнањима која се не устежу ни
од личне „пламене искрености“ . То је уочљиво у
њеном другом, а сасвим очигледно у њеном трећем
томосу. То ће рећи да Јустинова Догматика I-III није
објективистички затворена за даљи развој нити да,
из истог разлога, блокира одговоре на актуелна питања повесног бивствовања Цркве. Напротив, то
је догматологија у смислу светодуховских живих
Даље о Јустиновим ставовима видети у исти, „О Православној
саборности“, Преглед епархије Жичке, август 1938.

Ј. Поповић, „Стослов III“, § 45, у На Богочовечанском путу,
185.

Г. Флоровскiй, нав. д., 222.

Исто.

Ј. Поповић, Догматика, том I, 13.
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записа изнутра схваћене истине откривења која
се, из позиције савремености, органски повезује са
древном вером Цркве. Таква је макар њена начелна
намера.
Већ његово исповедно схватање услова могућности догматологије вреди пажње: „У том погледу светитељи су живо оваплоћење вечних истина
догматских“; односно: „Шта су Житија светих?
– Догмати преведени у живот. Шта су догмати? –
Остварена Житија светих“ . Отуда посао догматичара није само „еклектички“, него – „... подвижнички на првом месту, јер се православни човек учи у
Светитеља, кроз свете подвиге у молитвеном поштовању […] пред носиоцима вечних истина…“. Поврх
тога, она није без аргументативне снаге ума свесног
значаја и рационалне – никако рационалистичке –
дијалектике, као момента пунине теолошког ума (а то
је могло доћи из догматике Филарета Гумиљевског,
који на том аспекту јако истрајава; он такође утиче на оца Јустина као један од родоначелника руске
патролошке науке, а његова тротомна Патрологија и
данас се сматра најпотпунијим прегледом древноцрквене писмености на руском језику)0.
Ј. Поповић, Догматика, том I, 12.
Ј. Поповић, „Стослов I“, § 89, у На богочовечанском путу, 149.
Упор. А. Јевтић, „Кратак животопис Светог Аве Јустина“, у
А. Јевтић (уред.), Преподобни Јустин Нови Ћелијски: житије,
служба, акатист, чуда, Београд 2005, 31.

Ј. Поповић, Догматика, том I, 13.
0
А. И. Сидоров, „Святые отцы и учители Церкви в исследованиях православных ученых“, у архимандрит К. Керн,
Антропология Св. Григория Паламы, Паломник, Москва
1996, v.
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Међутим, најважнији од поменутих формативних догматолошких утицаја, јесте траг, и то дубок, који је код оца Јустина оставила догматика
Силвестра Малевањскија. Разлог лежи у поднаслову
његове догматике: „... съ историческимъ изложенiемъ
догматовъ“. Ту је оно најважније што се интегрисало у Јустинову догматолошку теологију (и пренело
у друге области опуса). Наиме, теолог догматолог
од сада полази од васељенског самосазнања Цркве
какво се отвара из духовно-повесне перспекиве
(Geistgeschichte). — Опит Цркве јесте оно што се
историјски оваплоћује у догматима. Отуда догмати
више „нису спољашње дате него унутрашњи задаци
црквене мисли“. Услед тога, код оца Јустина догматика није пуко ослањање догматских формулација
на позитивна текстуална сведочанства прошлости,
и то на унапред постављеном догматолошко-дедуктивном оквиру. То је догматологија појмљена као
жива и будућности отворена истина откривења,
претворена у нашег „унутарњег“ човека – којој наше
личноцрквене мисли и обзири нису страни нити
спољашњи – и која се развија-продубљује у конкретној историји спасења. У његовој догматолошкој теологији на делу је жива вера која догмате схвата и доживљава као унутрашњи процес црквеног усвајања
истине откривења: у начелном дослуху са конкретГ. Флоровскiй, Пути русскаго богословiя, 381.
Уосталом још 1925. г. отац Јустин је кадар да савременост
посматра као израз догматске борбе и развоја у њој; видети:
Ј. Поповић, „Од Аријевог до модерног европског аријанизма“,
Хришћански живот, IV/5 (1925) 245-253.

Ј. Поповић, „Историја православне догматике“, у Догматика
I, 60 и даље. Додуше, присуство историјске перспективе (на
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ним историјским околностима, потребама, па и трауматичним изазовима напретку и развоју црквеног
организма.
У мери у којој је направио отклон од Макарија,
и то логичко-аргументативном снагом Филарета
и дијалектиком повесне црквености Силвестра,
отац Јустин је направио корак од укоченог позитивизма у догматологији ка духовно-повесном и црквено-саборном поимању догматологије. Да јесте
тако показује и чињеница да Јустинова Догматика
представља непосредну реакцију на историјску и
конкретну потребу Православне цркве да – посредством мисије СПЦ у коју су били укључени митрополит Јосиф Цвијовић (1878-1957) и јеромонах Јустин
Поповић – дотемељи, сабере и подстакне сопствени
богочовечански организам, и то канонским, светотајинским, и теолошким појмовима, установама и
силама живог предања. Наиме, ми овде указујемо
на бригу Српске православне цркве о закарпатским
Русима у Чехословачкој, односно на комплетну
православну обнову народа који тек што се ослободио унијатске [ре]пресије . Јустинова Догматика је
начин прегледа учења о догматима) није нужно истоветно
теолошком укључењу историјског хоризонта = повесности
догмата Цркве као унутрашњег момента развоја еклисијалне
и догматолошке самосвести. Ипак, историјска перспектива у
првом смислу у начелу најављује и тај други полус пунине појма догматологије.

Та чињеница, као ретко која, показује дубину и непатворену
снагу Јустиновог односа према руској духовности, култури и
народној историји.

Одлуком Светог архијерејског синода СПЦ, јеромонах Јустин
Поповић послат је 1930. г. у пратњи митрополита битољског
Јосифа Цвијовића у Чехословачку. Деловање оца Јустина то-
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написана као реакција на то искуство: како за потребе Руса  у Закарпатју, тако и за потребе Срба у
отаџбини.
С правом отац Данило Рогић пише да су
Јустинове три догматике „... његова најпотпунија
дела, обогаћена изразито подвижничким виђењем
живота, и да је у њима ради свих хришћана произвео величанствену анализу древне вере Цркве“.
То јесте тако без обзира што следећим генерацијама остаје – у смислу пролаза кроз оквире историјских фаза – да догматологију експлицитније граде
из повесности литургологије, а не помоћу „и“ ње
(Рецимо, тај пројекат у наше дане увелико остварује митрополит пергамски Јован Зизјулас и његова „школа“ евхаристијске теологије, а сви они – такође – не мало дугују новијим руским богословима
лико је импресионирало митрополита Јосифа да је он предложио Св. Арх. Сабору СПЦ да Јустин (тада већ протосинђел,
што је одликовање издејствовано митрополитом Јосифом)
буде постављен за епископа новообновљене Мукачевске епархије у Подкарпатју. Отац Јустин је одбио понуђени чин (због
чега ће се касније кајати, и грдњу од светог владике Николаја
искусити).

Јрм. Артемије (Радосављевић), редактор поменуте Јустинове
компилације Монашки живот по светим оцима, додаје и ово:
„У Авиној заоставштини сачуван је један такав штампани
Устав на руском (20 стр.) [...] Делови тог текста [...] очигледно
садрже нешто од мисли и стила Оца Јустина...“, видети нав.
д., 210.

Упор. Daniel M. Rogich, „he Life of Our Father Justin
Archimandrite of Chelije“, у Fr. Demetrios Serfes (уред.), Lives
of Saints. Такође в. исти, Serbian Patericon: Saints of the Serbian
Orthodox Church, St. Herman оf Alaska Brotherhood, 1994.

P. McPartlan, he Eucharist Makes the Church: H. de Lubac and J.
D. Zizioulas in Dialogue, T&T Klark, Edinburgh 1992.
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[нпр., Н. Афанасјеву], дакле, не само докторском
„покровитељу“ Зизјуласа – Г. Флоровском).
Тачно је, и мора се увек истаћи, отац Јустин је на
више места навео начело Хомјакова да је литургија
суштински услов самосазнања и постојања Цркве
као Цркве. Такође је веома индикативна чињеница
да је Јустин Поповић озбиљно проучио дело свог
докторског ментора Константина Диовуниотиса,
насловљено: Свете тајне (ta mysteria) Источне православе цркве (Атина 1913)0.
„Ако би се све тајне Новог Завета, Завета
Богочовековог, и све тајне Цркве […]
Богочовекове могле свести на једну тајну,
онда је та тајна – света тајна Причешћа...“,
каже отац Јустин у својој Догматици
III“.
Али, уграђивање свести о средишњем значају
литургије „у“ догматику – што је по себи важно
– још увек није исто што и узимање литургије за
„Њено писање“, казује о својој дисертацији Ј. Д. Зизјулас, „је
постало могуће захваљујући богатим средствима истраживања Универзитета Харвард [...] Присуство значајних професора на томе универзитету, као што су G. Florovsky*, G. Williams,
K. Stendahl, у току целокупног истраживања ове теме, представљало је извор неоцењивог* надахнућа и подршке“. Видети:
исти, Јединство Цркве у светој евхаристији и епископу у прва
три века, превод: С. Јакшић, Беседа, Нови Сад, 10. Даље видети код: А. Blane, G. Florovsky: Russian Intelectual, Orthodox
Churchman, SVSP, New York 1993.
0
Κ. Ἰ. Δυοβουνιώτου, Τὰ μυστήρια τῆς Ανατολικῆς Ὀρθόδοξου
Ἐκκλλησίας, Ἀθῆναι 1913.
41 Ј. Поповић, Догматика III, 572.
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начело, садржај и метод повесно-црквене изградње
догматологије .
Дисциплиновање мистичко-опитне и благодатно-сагледатељне стране Јустинове неопатристичке
теологије, од стране и поменуте руске системске догматологије (која, како видесмо, није сасвим имуна на
приговоре), ипак није дало формалистичку православну неосхоластику у догматологији. А тако је јер
је његова Догматика своје догматолошке матрице и
схеме испунила сигурношћу и силом вишедеценијског личног – не само моралног, већ и богосагледатељног мистичког опита. То се види у чињеници да
је његова тротомна Догматика (1932, 1935, 1976-78)
и сâма у развоју-зрењу „кроз томове“, те да је и на
тај начин „жива“. Она из тома у том све израженије
пулсира не само реторичким бризгајима или научним реализацијама теолошког знања у језику, већ
искуством личножртвено задобијене благодати која
формалну догматологију преиначује чак у пневматолошку и еклисиолошку химну Распетом, Васкрслом
и Прослављеном Богочовеку Логосу, живом у Цркви
Богородице и свих светих. То се може илустровати
Од 1856 страница Догматике у три тома, код оца Јустина је
само 5 страница посвећено „Светој тајни евхаристије – литургији“, а само 16 страница поглављу „О светим тајнама“. Дакле,
свега 0, 27 % Догматике оца Јустина бави се експлицитном тематизацијом евхаристијског бића хришћанске мисли. Наравно,
овде говоримо о његовој Догматици stricto sensu. Јер на многим другим местима отац Јустин истиче неоцењив суштински значај евхаристије (да не говоримо о његовом непрекидном
благодатном литургијско-евхаристијском опиту и личном
богослужбеном животу којим је на делу показао да је литургија-евхаристија место „синтезе свих синтеза“, укључујући и
синтезу теологије, односно хришћанске философије).
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насловом Друге главе Трећег тома Догматике: „Црква
– непрекидна Педесетница“.
Збиља, то може написати само професор теологије који општи са Богом уживо. Није изгледно да
такав језик развије теолог научник који гради систем догматике без литургијски и подвижно проливених еросних суза. Ево обасјавајућег става који то
потврђује:
„Шта је живот, прави, истински живот
и мерило живота [па и догматике БЛ]?
— Опет личност Богочовека Христа, а не
његово учење, (ако је) одвојено од његове
чудотворне и животворне Личности […]
Богочовек је рекао ‘Ја сам Живот’“ (Јн 14,
6)“ .

Таквих индикативних и раскривајућих формулација и исказа налазимо на стотине не само у догматолошкој теологији оца
Јустина. Упор. исти, Догматика, том III, Београд 1976-78, 271.

Ј. Поповић, „Врховна вредност и непогрешиво мерило“, у
Философске урвине, Београд 1987, 60.

Ове речи Јустина Поповића (тачније, њихов базични увид),
напоменимо узгред, готово су дословно поновљене у једној
од основних теза можда најважније књиге значајног руског
философа, теоретичара византијске и јелинске књижевности
и културолога, Сергеја С. Аверинцева (1937-2004), у којој он
каже: „Средишњи задатак византијске сакралне уметности је
грађење Лика; [...] Клањање Лику ограничава клањање књизи [...] норма свих норми јесте сâм Христос (не његово учење,
нити његова реч, као нешто различито од његове личности
као Речи)“; в. исти, Поэтика ранневизантийской литературы,
Москва 1977.


IV
Закључна разматрања

1. Хришћанска мисао оца Јустина Поповића јесте сложена и слојевита органски повезана целина,
која није произвољна творевина. Томе су гаранција
и основ неопатристички доживљена, појмљена и
даље развијана учења отаца и учитеља Цркве. Да је
органски повезана показује чињеница да све његове мисли увиру у његову философију богочовечанске
логосности, и извиру из ње. Како опажа митрополит Амфилохије:
„Нико у историји нашег народа није тако
дубоко осетио, опевао и описао чудесни
Божански Логос Божији – Богочовека
Христа...“ .
А свакако треба додати да је логосолошка мисао
преподобног Јустина Ћелијског (како она у теолошком тако и она философском кључу) утемељена његовом богочовечанском христологијом, која је шире,
односно фундаменталније постављена и од „логосоМислимо да тек та синтагма покрива сав опсег његове мисли;
разуме се, уз свест о томе да логосологија Јустина Поповића
извире из његове христологије.

Metropolitan Amphilochius (Radovic), „Eulogy in Memory of Fr.
Justin (Popovic)“, Orthodox Life, 31/2 (March-April, 1981) 26-30.
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логије“. „Ми смо за Богочовека зато што смо за човека“, говорио је он. А епископ Атанасије Јевтић на
то додаје: „... то му је била и остала главна животна и
мисаона тема, златна нит његовог бића и битовања,
стожер око кога је саденута сва његова животна философија и теологија, свака његова мисао, и свака усмена и писана реч“.
Таква философија, надаље, јесте манифестација развоја традиције светоотачке философије
Логоса: од Јустина Философа (†166), преко Максима
Исповедника (580-662) и Григорија Паламе (12961359) , до изданака новије философије логоса у елементима руских религијских философема, које претендују да буду синтезе не само хришћанске теорије
унутар себе (ad intro) већ и стварности у најширем
смислу речи, не искључујући свет културе (ad extra).
На пример, присни пријатељ Флоренског, Владимир
Ерн (1881-1917), за којег је отац Јустин морао знати
преко Зењковског – и списа Руски мислиоци и Европа
– програм руске хришћанске философије излаже у
спису На путу ка логизму:
Упор. А. Јевтић, „Кратак животопис Светог Аве Јустина“, 34.
Ј. Поповић, „Житије Светог оца нашег Григорија Паламе, архиепископа солунског“, у Житија светих за новембар, Ћелије –
Београд ²1998, 433-458 [сепарат = Живот Св. Григорија Паламе,
Ћелије – Београд 1977, 55 сс]. Према светогорском архимандриту Георгију (Капсанису): „Проповед оца Јустина је наставак
проповеди светих отаца Цркве, нарочито последњег великог
оца, светог Григорија Паламе“. Упор. исти, „Памјатна беседа
у част блаженог оца Јустина Поповића о четрдесетодневици
његовог упокојења“ (грч.), у Преподобни Григорије = Ὅσιος
Γρηγόριος, 5 (1980) 45-47. С тим у вези видети: исти, „Σύν πᾶσι
τοῖς Ἁγίοις – πρόλογος καὶ ἐπίλογος εἰς τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων…“,
Ἀθήνα 1971.
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„Слично ономе како је у прошлости логизам (философија Логоса БЛ) моћно
деловао на организацију догматичке
свести Цркве – сетимо се како се велики представник логизма, свети Максим
Исповедник, сам борио […] – тако се од
садашњег и будућег логизма очекује организација метафизичке и религијске самосвести праве културе. Култура мора да
постане свесна свог средишта у Цркви, а
хришћанство мора да у правој култури
схвати периферију Цркве“.
Такви ставови помажу да схватимо како
хришћанска философија Јустина Поповића (идејом
о оваплоћеном [= конкретном] универзализму Лика
Љубави = Христа Логоса) може укључивати специфичну отвореност према другом, односно према
изазову и нелогосостремног света културе и живота
уопште. То, наравно, код њега повлачи и захтев да се
и друго узвратно отвори — Логосу.
2. Када је духовна и религијско-културална
Русија у питању, мишљење Јустина Ћелијског састоји се из следећих елемената који су неопатристички реципирани:
(а) руска религијска философија (позитивно усвојена јесте само 1. православна хришћанска философија, нарочито философема Хомјакова, условно и философски елементи мисли Флоренског и Булгакова,
В. Ф. Эрн, у Борьба за Логос, Москва 1911. Упор. и В. Ф. Эрн,
Сочинения, Москва 1991, 276-294.
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затим Несмјелова, и изнад свега Достојевског, док
је одбачена религијска философија Лава Толстоја
(1828-1910) , али и религијска философија Димитрија
Мерешковског (1865-1941) и, једним делом, Лава
Шестова (1866-1938) — поред осталог, безостатно
су одбачена њихова мишљења о Достојевском, и то
управо зато што га не читају као неопатристички и
христоцентрички утемељеног књижевника-филосоЈ. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 193.
Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 367-368. Ј.
Поповић је изучавао дело: Д. С. Мережковский, Л. Толстой
и Ф. М. Достојевскiй: жизнь, творчество и религiя, у Полное
собран. сочиненiй, томь. VII-IX, Москва 1912 (То дело је првобитно изашло у Санкт-Петерсбургу 1905. г.) Узгред, у Београду
су штампана прва издања делâ Мерешковског Тайна Запада.
Атлантида и Европа, 1930; и: исти, Иисус неизвестный 1932 (в.
исти, Собр. соч., в 4 томах, Москва 1990).

Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 367. Колико су
ствари сложене показује и чињеница да Шестовљева критика
Мерешковског и данас важи као у много чему успела деконструкција „схватања“ Достојевског од стране Мерешковског.
Дело у којем Шестов критикује Мерешковског (в. Л. Шестов,
„Власть идей“, у Апофеоз беспочвенности..., Спб 1905) отац
Јустин није познавао. Додуше, он не одбацује Шестовљеве афирмације Достојевског као критичара самоочигледности разумских истина и разумског нормативног морала, већ Шестовљеву
редукцију идеја Достојевског на ставове постробијашког списа Записок из подполья (1864) што, наравно, омета пун увид у
Достојевског као еминентно хришћанског књижевника-философа. Ј. Поповић је изучавао и познавао следећа дела Шестова:
Достоевскiй и Нитцще: философiя трагедiй, Спб (¹1903) ²1905
(в. исто у Сочинения в двух томах [т. 1], Водолей, Томск 1996,
317-464); и: исти, На весах Иова: странствованя по душам,
Современные записки, Париж ¹1929 = исто, YMCA-Press,
Париж 1975 — еп. Атанасије Јевтић је констатовао присуство
те књиге у библиотеци аве Јустина у манастиру Ћелије (в. Лев
Шестов, Сочинения., в 2-х томах [т. 2], Наука, Москва 1993).
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фа, рецимо, на начин Храповицког; додуше, и негативан суд о њима иманентан је део процеса рецепције
руске религијске философије код оца Јустина); и:
(б) руска теологија (позитивно је усвојена 1.
руска неофилокалијска духовност, на пример:
учења Серафима Саровског, Пајсија Величковског,
Теофана Затворника, оптинских стараца Макарија,
Амвросија, Анатолија, али и Јована Кронштатског;
позитивно је усвојена 2. пастирска и црквена духовност Антонија Храповицког, као и његова теологија
културе, међутим моралистичка христологија руског
архијереја није усвојена безостатно [осим на начин
моралног самопрегора оца Јустина]: штавише, она је
превладана целовитојом христологијом благодатног
учествовања у светотајинској онтологији Христове
смрти и васкрсења, каквом је даје рецимо Виктор
Несмјелов; позитивно је усвојена 3. руска школа догматологије; али развој Јустинове догматолошке самосвести показује да не би све из ње безостатно прихватио како би се могло поверовати на основу само
механичког праћења референци на њу. На пример,
како нам је потврдио и епископ Атанасије Јевтић,
у време писања трећег тома своје Догматике [1976]
није се уопште држао догматике, рецимо, Макарија
О начину на који Достојевског (који је тежио да изгради
хришћански поглед на свет) схвата Храповицки – затим, о
утицају оца Јована Јањишева (ректора Санкт-Петербуршке духовне академије, коју је Храповицки похађао, касније и отац
Јустин Поповић) на Достојевског, током година када је конципирао Карамазове (1870-1880), в. Т. И. Орнатская, „Митрополит
Антоний (Храповицкий): Душа человеческая и ее возрождение
по Достоевскому“, у XII Symposium International Dostoïevski, 15 Septembre 2004, Université de Genève.
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Булгакова [какав у условном смислу јесте случај 1932,
1934-35]).
3. Дакле, философија богочовечанске логосности
Јустина Поповића састоји се из следећих елемената 1.
руска религијска философија, 2. руска теологија и 3.
руска религијска културологија. Тријединство тих
елемената духовно-црквеном и теолошко-философском синтезом интегрисано је са следећим елементима:
4. апостолска, древнохришћанска, јелинска и византијска теологија (апостоли Павле и Јован Богослов...
Макарије Велики, Исак Сирин..., Јован Златоуст...,
али и К. Диовуниотис, Ј. Кармирис...), 5. европска и
западноевропска философија критике културе0 (О.
Kонстатуjeмo да тек предстоји озбиљно истраживање историјске „везе“ између мишљења Јустина Поповића и покрета – левицом табуизиране – „конзервативне револуције“,
или „трећег пута“ (в. нпр., H. Freyer, Revolution von rechts, Jena
1931). Премда изразито разнолик (са коренима који сежу изван XX века), тај покрет је – нарочито између два светска рата
– постигао консензус око критике легитимности европске
цивилизације и културе просветитељског рационализма („европеизма“), као главне „идеје Европе“, а са становишта повратка „изворности“ (Der Ursprung ist das Zeil), која је добила
многа, чак узајамно супротстављена, тумачења. Рецимо, код
мислилаца какви су – О. Spengler, Klages, E. Jünger, C. Schmitt,
h. Mann, O. Spann, Е. Husserl, M. Heidegger, K. Lorenz, K. G.
Jung, Н. Берђајев, И. Иљин, Н. Трубецкој, Л. Шестов, H. Oretega
et Gasset, M. Unamuno, А. de Tocqueville, E. Burk, h. Karlyle,
A. Huxley, G. Orwell, A. Bloom, M. Meterlink, Ch. Mаurras,
R. Genon, D. de Rougemont, J. Evola, G. Papini, Ст. Краков, Д.
Љотић, Д. Најдановић, Б. Радица, М. Црњански, Ж. Видовић,
Л. Шејка, E. Sioran, B. Hamvas – и многи други. Почетак
предложеног истраживања оријентише спис Ј. Поповића:
„Богочовечански конзерватизам и неки наши црквени модернисти“, Хришћански живот, 2 (1925) 82-83.
0
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Шпенглер, М. Метерлинк), и 6. српска религијска
философија (Д. Најдановић, Д. Стојановић и религијско-философски покрет „светосавља“), односно 7. древносрпска и српска теологија (Сава Српски
и Николај Охридско-Жички). Тих седам одредаба,
уопште узев, нужни су – ако не и довољни – услови
за критичко излагање и разумевање потпуног појма о идентитету хришћанске мисли архимандрита
Јустина Ћелијског.
4. Руски слојеви те органски срасле целине
представљају дубок и целоживотно делатан логосни образац у делу Јустина Ћелијског. Како потврђује
митрополит Амфилохије (Радовић): „... време проведено у Русији утиснуло је дубок доживотан печат (на
оца Јустина)“. Ти слојеви обликовани су, на битније
и мање битне начине, и кроз упливе бројних – начелно неисцрпивих а ипак регистрованих – сусреО. Шпенглер, „Историске псеудометаморфозе“, Хришћански
живот, III/5 (1924) 227-231; Ј. Поповић, „Метерлинк пред велико ћутање“, у Философске урвине, 142-151.

О српском религијском философу, Д. Најдановићу, уреднику
међуратне Хришћанске библиотеке, в. Ж. З. Јелић (прир.), Д.
Најдановић: Философија историје И. Х. Фихтеа и други списи
из философије, богословља и књижевности, Београд : Јасен
– Никшић : Св. Василије Острошки 2003. Најдановића и остале узимамо у смислу (условно) „конгенијалних“ саговорника,
никако и „учитеља“. Уосталом, после сабора у селу Ба (1944)
отац Јустин се сасвим дистанцирао од десничарских идеолога,
и они од њега: како они око Д. Михајловића, тако и они око Д.
Љотића – који нису били сагласни са његовим залагањем за
потпуну и безусловну независност Цркве од политике, идеологије и државе.

Metropolitan Amphilochius (Radovic), нав. д., 26-30.
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та оца Јустина Поповића са „белом“ и православном
Русијом у Србији. Разуме се, и опет подвлачимо, утицији нису увек формативни = битни (унутрашњи),
него су често тек „информативни“ = мање битни
(спољашњи), будући да долазе у виду информација
споља (познанства, конференцијски сусрети, упознатост са одређеним гледиштима и тсл.). Једно је када
мисао руског мислиоца промени ум или обликује
став оца Јустина изнутра, и то афирмативно; друго
је када таква мисао обликује став оца Јустина изнутра, али негативно, на начин трага свести о разлогу за
њено одбацивање; а треће је када отац Јустин прими
к знању интелектуалну информацију захваљујући
научном чланку или беседи одређеног руског посленика културе.
Штавише, отац Јустин је неке од руских мислилаца с којима је ступао у однос сасвим критички
посматрао. На пример, за В. Фрадинског је сâм казао
да је схоластички настројен . Разликовање унутрашњег и дубинског од спољашњег утицаја вредно је
будући да нас спречава да неовлашћено преценимо
утицај руских мислилаца, теолога, философа и научника на оца Јустина Поповића.
Имајући те ограде на уму, ипак, важно је констатовати руски хабитус који је подстицајно деловао на синтезу мишљења архимандрита Јустина.
Притом истичимо професоре Богословског факултета Београдског универзитета (В. В. Зењковски,
Н. Н. Глубоковски, С. В. Троицки, Т. Титов, В. Ф.
Фрадински...), затим друге руске професоре и научПрема писменом сведочењу еп. Атанасија Јевтића које нам је
упутио 29. XII 2006. године.
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нике у Краљевини Југославији (Е. Спекторски, Г. В.
Вернадски, А. Погодин, О. С. Булгаков, Н. Малахов...),
затим наставнике Руско-српске школе у Београду (С.
С. Безобразов), или наставнике Битољске богословије (К. Керн, Ј. Максимович), као и сремскокарловачке и београдске руске ђаке и студенте (Г. Грабе,
А. Н. Јеленев..., или: Н. Зернов, П. С. Лопухин...).
Није без значаја ни чињеница да је отац Георгије
Флоровски током Другог светског рата живео у
Краљевини Југославији, предавајући у руској гимназији у Руском дому (одакле се 1945. враћа у Париз,
где остаје до 1948. г.).
Са многима од њих отац Јустин се не само познавао или дружио, већ и сарађивао, како смо показали.
За руске студенте је својевремено казао следеће:
„Студенти су ми личили на бујно пролеће, које бије кроз све поре и отима се ка
Господу Христу, које тече кроз сва корита и хрли незамењивом Исусу, које листа
кроз сва дрвета и оплођује љубав према
Господу, које пева кроз све гласове и слаже дивну песму...“.

Видети и рад: Н. Зернов, „Русское студенческое христианское движение зарубежом“, у Н. П. Полторацкий (ред.), нав. д.,
92-99.

Ту школу је похађао и Андреј Тарасјев, о чему је оставиио
сведочанство у тв РТС емисији „Мој Београд“.

Ј. Поповић, „Сабор руске православне омладине“,
Хришћански живот, 10 (1925) 456-458.
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Не треба сметнути с ума ни чињеницу да је часопис „Хришћански живот“ (1922-1927) , као сабориште српско-руских односа, оца Јустина отворио
утицијама многих духовних, теолошких, религијско-философских и друштвено-политичких процеса
са изразито руским предзнацима. На пример, увидима у идеје евроазијске философије (Н. С. Трубецки,
П. Н. Савицки, Г. В. Вернадски), обраћању руског
патријарха Тихона (Бељавина) Србима0, програму
Руске православне духовне академије у Паризу,
збивањима на Конференцији руског хришћанског
студентског покрета у Женеви , или упливима и
одјецима, рецимо, Сабора руске православне омлаТреба погледати фотографију на којој, у наднаслову, пише:
IV коло свршених богослова Богословије Светог Саве у Ср.
Карловцима 1922 – 1927, на којој видимо 22 богослова (међу
њима и М. Ердељана [1907-1976], будућег професора старозаветне науке на Богословском факултету у Београду; или озбиљног Венијамина Шокоткова): а посред њих и портрете ректора
М. Паренте и др Јустина Поповића. Школовање тих личности,
како сведочи та дирљива и незаборавна фотографија, поклапа
се са животом Јустиновог „Хришћанског живота“. Репринт тог
фотоса (првобитно израђеног у атељеу Крушедолац у Новом
Саду) може се наћи у часопису Двери српске, 3 (2004) 13 [темат: Јустинов Завет].

Зборник евроазијске групе руских философа, наиме Русија и
латинство, рецензиран је у „Хришћанском животу“ већ 1923.
године од стране Д. Марића (ХЖ, III/9 [1923] 413-416).
0
„Патријарх Тихон Исповедник – Србима“, Хришћански живот, IV/9 (1925) 382-385; в. А. Јевтић, „Крстоносни пут Светог
Тихона Патријарха Руског“, у исти, Живо Предање у Цркви,
Врњачка Бања 1998, 404-412 (текст написан 1991).

D. A. Lowrie, St. Sergius in Paris, New York 1952.

К. Т., „Конференција руског хришћанског студентског покрета“, Хришћански живот, IV/10 (1925) 451-457.
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дине одржаном у фрушкогорском манастиру Хопово,
којем је Јустин Поповић лично присуствовао.
Штавише, с тог скупа он је понео дубоке утиске
које је публиковао у „Хришћанском животу“ 1925.
године. Необично су потресни његови описи излагања, али и карактера, важних личности тог сабрања,
од којих он изравно помиње митрополита Антонија
(Храповицког), религијске философе С. Булгакова,
С. Л. Франка, В. Зењковског, као и богослова П. С.
Лопухина. Вредне су помена речи посвећене оцу
Сергеју Булгакову:
„Професор о. Сергеј Булгаков је сав погружен у Христову Истину; он из срца износи сваку истину своју. Мисао његова
није мисао, већ живо парче срца његовог
[…] Он је заробљеник својих мисли; осећа
се, њих је тако много у њему; да би их све
изразио, потребан му је не један, већ стотину језика“.
Сви ти процеси и личности у њима, а нарочито духовенство у монаштву , утврдили су руски део
подлоге Јустинове теолошко-философске чврстине.
Ј. Поповић, Сабор руске православне омладине... 456-458.
Нарочито узорит у погледу монахољубља оца Јустина јесте
текст написан на подстрек митрополита А. Храповицког, а
поводом упокојења игуманије Хопова – Екатерине (пре монашења та рускиња била је грофица Евгенија Ефимовска, р.
кнегиња Хилкова); в. Ј. Поповић, „О њој – необичној Рускињи
међу нама обичнима“, Хришћански живот, IV/12 (1925) 543547. (Касније ће оца Јустина у манастир Ћелије примити српкиња – мати игуманија Сара [која је претходно монаховала у
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Нарочито је парадигматичан случај његовог односа са митрополитом Кијевским и Галицијским:
Антонијем Храповицким. Поред осталог, имамо основа за закључак да је руски архијереј, уз друге личности, био важан извор руске литературе, чак „душа“
те културе којом се отац Јустин надахњивао у својим
мањим и већим радовима на руске теме. Колико је
Јустин Поповић Храповицког ценио као покретача
културолошких струјања, види се и из ове оцене:
„Митрополит Антоније био је међу њима (руским
студентима БЛ) као град који на гори стоји: све њихове мисли извео је он на светлу висину своју; све
њихове проблеме третирао је...“. Низ еминентних
руских књижевно-философских критичара, чије смо
присуство у опусу архимандрита Јустина регистровали, такође долази из тог културалног ареала (нпр.,
С. Венгеров, М. Зајдман, А. Закржевски).
5. Сада се може рећи и следеће: мисао Јустина
Поповића, нарочито у формативном периоду његовог духовно-интелектуалног развоја (1914-16 – 192627 – 1936 – 1940), надодређена је руском културом,
Љубостињи], која је монашко васпитање и образовање такође
стицала у додиру са руским манастирским духовенством).

Ј. Поповић, „Сабор руске православне омладине“... 456-458.

1916. – Санкт-Петербуршка духовна академија; 1926. – довршење Јустиновог пројекта „Хришћански живот“; 1936. – смрт
митрополита А. Храповицког, и 1940. публиковање капиталног дела о Ф. М. Достојевском (уз еп. Николаја Охридског и
Жичког, еп. Антоније Галицијски и Кијевски јесте други велики духовни учитељ [spiritus rector] оца Јустина Поповића;
додуше, његов духовни отац у строгом смислу „духовника“
био је поменути руски епископ Анастасије Грибановски [18731965] – од 1935. заменик митрополита Антонија, а од 1936. пог-
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а руска религијска философија и теологија – као
кључни моменти у томе – извршиле су најснажнији
утицај. Тај утицај није површан него дубински. То
није утицај фазе него утицај који се проширио кроз
прву половину његовог живота, никада више не
губећи на значају. Тако је А. С. Хомјакова и Ф. М.
Достојевског назвао чак новим „апостолима“ православног хришћанства. Утицај Достојевског оставио је најдубљи траг: траг једнак браздама које
су повлачили Макарије Велики и Исак Сирин.
Када Достојевског назива „тринаестим“ апостолом
Христа – то није реторичка фигура него симбол за
ранг.
Истина је: отац Јустин Достојевског не чита у
смислу рефлексија на књижевни поступак (мислени
учинак књижевне форме, лингвистичко-структурална и стилистичка испитивања и друго). Он није
зашао ни у методолошке проблеме односа књижевног и философског у делу Достојевског (што по себи
јесте и философски проблем). Он Достојевског не
чита ни у смислу проблемског тематизовања главних
мањкавости његове философије (нпр., „хришћански натурализам“ [Зењковски] као спој витлејемског
и таворског оптимизма у погледу [русоовски или
шилеровски] скривеног „савршенства“ природе човека оптерећен дефицитом светотајинског поимања
Голготе [катарза „патњи“ и контраморалистичких
„ослобођења“ његових јунака без живодатне Крви
лавар Карловачког синода; в. његово цењено дело: исти, Беседы
с собственным сердцем, Санкт-Петербург 2002).

Тај утицај Достојевског снажно се уписао код Храповицког
(!): нарочито у његовом тумачењу гетсиманског страдања, односно догмата о искупљењу.
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литургијског Крста и Васкрса није ни пола пута спасења]; или: преегзалтирани и емотивистички описи
православља као „религије љубави“; или: преупрошћене представе о римокатолицизму и протестантизму, неизграђена представа о позитивном изгледу
православне културе будућности [народ + земља
+ Света Русија...], или хилијастички тонови култа
„почве“ и др.).
Тек на крају студије о Достојевском отац
Јустин дотиче могућност начелних расправа и са
другачијим религијско-философским виђењима Достојевског. Али, то није нужно и расправа са
Достојевским – и то из сопствене црквено-философске позиције, којом се и Достојевски (свакако
у одређеним сегментима) може „превладавати“. А
отац Јустин Поповић је 1940. године у начелу увелико способан за такво предузеће. Уосталом, Јустинов
сарадник из „Хришћанског живота“, Василије В.
Зењковски, то је 1949. године и урадио – рецимо,
када позивањем на Кипријана Керна (!) тврди да се
Достојевски тек приближава „исконској светоотачкој антропологији“0.
Ј. Поповић, Достојевски о Европи и словенству, 366-368.
Додуше, како је показала Т. Орнатскаја, код А. Храповицког је
присутно уверење да Достојевски није само морални дијагностичар, него и терапеут људских душа, што га укључује у један од нивоа учествовања у опитним знањима светоотачке
философије и антропологије; в. А. Храповицкий, Пастырское
изучение людей и жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского,
Москва 1893; в. исти, Словарь къ творенiямъ Достоевскаго,
Софiя 1921.
0
В. Зењковски, История русской философии, том. I, YMCAPress, Париж 1948, 423, 429, 435.
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Тако се стиче утисак да извесна неуралгична
места учења Достојевског, дејством транзитивности, фунгирају и као унеколико осетљива места
Јустинове мисли. Наравно, то је тако у мери у којој
његова интерпретација и рецепција Достојевског остаје сасвим неупитна и конгенијално усмерена.
Надаље, првенство које отац Јустин даје теолошко-философски усмереном разумевању Достојевског
не води томе да буде сасвим тачно казати како отац
Јустин гледа на јунаке Достојевског искључиво као
на функције теолошко-философских идеја. Јер он
њих посматра и као житија светих у малом . А „житије“ јесте и књижевна врста (разуме се, не без философског или мисленог елемента). То свакако важи за
христообразне хероје Достојевског (док су негативни јунаци, може се рећи, на путу да то постану: сви
осим, можда, „белог“ Ђавола – Ставрогина као маске без људских својстава).
В. М. Лурье, „Догматика ‘Религии любви’: догматические
представления позднего Достоевского“, у В. А. Котельников
(ред.), Христианство и русская литература (Сб. 2), Наука,
Санкт-Петерсбург 1996, 290-309. Критика коју даје Лурие довољно је озбиљна да покрене преиспитивања априорног поистовећења Достојевског са „чистим“ православљем.

Заједно с тим треба знати да отац Јустин – нпр., у својој књизи о Достојевском, али и на другим местима – истиче како
личност светитеља јесте „оваплоћено Јеванђеље“ или „житије
уживо“.

Сходно увиду В. Меденице на Симпосиону о хришћанској
мисли Достојевског, одржаном под покровитељством епископа Игњатија (Мидића) и верних Браничевске епархије, 2006.
године у Пожаревцу; в. исти, „Достојевски и изазови савремене цивилизације: ‘Црква ће спасити свет’“, Саборност, 3-4
(2006) 111.
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Зато се може рећи следеће: иако јесте тачно да
отац Јустин начином свог тумачења показује да форму излагања код Достојевског сматра другостепеном
у односу на метафизичка језгра његових идејних материјала, такође је непобитно да тиме није нарушено
аутентично хришћанско разумевање Достојевског.
Уосталом, може се показати како отац Јустин подразумева и нека лингвистичка знања и разликовања
која се тичу специфично књижевне природе текстова о којима говори , као и философске проблеме што
их изазива књижевни аспект мисли Достојевског.
Све се може рећи и овако: Јустин Поповић
Достојевског не чита „критички“ већ „диакритички“ – у смислу духовног расуђивања (diakrisis).
Захваљујући
томе
његова
интерпретација
Достојевског (која покреће и размешта аксиолошке
и критериолошке стрелице његовог разумевања не
само руске мисли) остаје духовно усмерена на рад
смирене љубави Христове према човековом бићу,
култури и историји. Али, она тиме не постаје теоријски промашена интерпретација: напротив. Промашај
духовног језгра мисли Достојевског у најбољем случају даје у структурално-техничком смислу подстицајне, упутне или информативне облике теоријске
критике. Али, цена таквог техницизма јесте испуштНпр., отац Јустин је свестан бележака што су претходиле
писању Злих духова, и које нису уврштене у роман од стране
Достојевског = Л. Гроссман (уред.), Изъ матерiаловъ к ‘Бѣсамъ’
Досатоевскаго, Южное Слово (Одесса, 25.09.1919) = ДЕС 302.
Самим тим он је – макар назначено – свестан, рецимо, проблема интегритета ауторове одлуке у односу на релативну самосталност текста, односно интертекстуалности и контекста,
и томе слично.
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ање најбитнијег: догађања дијалектичке драме вере
Достојевског и Христа у њој. Уосталом, главна тема
Достојевског јесте култура као религијски, тачније,
као духовни проблем.
6. Најважније остаје следеће: начела, претпоставке и могућности којима располаже Јустинова
мисао с обзиром на потенцијал критике хришћанске философије Достојевског (која стоји у темељима великог броја руских духова) указују на то да је
отац Јустин у начелу припремљен за критику и руске
религијске философије. Хоћемо да кажемо: код оца
Јустина налазимо елементе којима се могла вршити
и извршити критика руске религијске и хришћанске философије, уз неоспорно поштовање и конгенијалност према њој. Ипак, отац Јустин Поповић
није отишао сасвим у правцу Георгија Флоровског
који је, како показује дело Путеви руског богословља,
извршио не само пријем утицаја руске религијске
философије, него и („пре“)строгу смотру, ревизију и
превредновање, подстакавши расправу која је и данас актуелна. Због тога је битно извршити одређено
преко потребно појмовно диференцирање, које смо
до сада подразумевали. То разликовање на узорит
начин експлицира отац Александар Шмеман (A.

Није лако наћи ма иједног озбиљнијег руског религијског
философа или теолога XIX и XX века, о књижевницима и филолозима да не говоримо, који није под једним или другим,
јачим или слабијим утицајем фигуре Ф. М. Достојевског. На
пример, Н. А. Берђајев у Самоспознаји тврди да Достојевском
дугује своје обраћење у хришћанство: дакле – све.
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Schmemann) . Његов налаз укратко ћемо презентирати на начин екскурсуса.
Наиме, међу руским религијским философима и
теолозима током XX века обликовале су се две главне струје. Прву је представљао отац Сергеј Булгаков,
а другу отац Георгије Флоровски. Обе струје су градиле своје теолошко и религијско-философско гледиште у специфичном односу према светим оцима
Цркве. Обе струје сагласиле су се како треба превладати оно што се може назвати „схоластичким ропством“ православног мишљења. Сагласност главних
струја руског мишљења испољена је и у стремљењу
да се теологија и религијска философија укорене у изворима предања: у литургији, духовном опиту живе
Цркве, делима и списима светих отаца. Међутим,
однос према оцима није био сасвим истоветан у тим
мисленим токовима.
За групу теоретичара „предвођену“ Булгаковим
задатак критике богословског предања укључује
позивање на патролошки период Цркве, додуше на
другачији начин него на Западу (не само научноисторијским истраживањима „патристике“). Они
свакако држе како православна теологија и философија морају задржати своје патролошке темеље.
Али, они додају како православна мисао треба да оде
и „поврх“, то јест „даље“ од отаца Цркве – ако жели
да одговори новим изазовима што их је изазавао
буран проток векова и сходни философски развој
духа. То је специфична одлика те струје. Како каже
Шмеман: „У тој новој синтези или реконструкцији
A. Schmemann, „Russian heology 1920-1972: An Introductory
Survey“, St. Vladimir’s heological Quarterly, 16/4 (1972) 172-194.
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западна философска традиција, пре него јелинска,
треба теологији да достави њен појмовни оквир“.
На тај начин се духовност православља, односно
теологија покушавају транспоновати у нови кључ:
кључ више одређен философском перспективом
модерности.
Група „предвођена“ Флоровским успротивила
се таквој стратегији, предлажући оно што смо већ
помињали као свеобухватан „повратак оцима“. Како
појашњава Шмеман, према гледишту те друге струје:
„Трагедија православног теолошког развоја посматра се као последица удаљавања богословског ума
управо од духа и метода отаца, па никаква синтеза
или реконструкција није могућа изван стваралачког
опоравка тог духа“0. Друго струјање је нагласило
несводиву вредност и сталну меродавност јелинскохришћанских категорија православног мишљења.
Отац Александар Шмеман поентира овако: „То размимоилажење дотиче основно питање теолошке
оријентације као такве: сушти дух и задатак модерне
A. Schmemann, нав. д.
Поред Флоровског, у ту оријентацију могу се убројати, рецимо, В. Лосский, в. исти, Очерк мистического богословия
Восточной Церкви, Париж 1944), као и С. Верховскиј (исти, Бог
и човек [рус.], Њујорк 1953). Занимљиво је да је Флоровског из
Прага у Париз позвао управо Булгаков, коме ће помагати као
доцент на катедри за патрологију. Видети: А. Blane, нав. д.

Због покушаја П. Флоренског да произведе синтезу теологије
Истока и науке Запада, Г. Флоровски је њега (в. Пути... Париж
1937, 497) сматрао у суштини „западним теологом“, како
преноси Мајендорф = J. Meyendorf, „Creation in the History
of Orthodox heology“, St. Vladimir`s heological Quarterly,
27:1 (1983) 37.
0
A. Schmemann, нав. д.
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руске теологије“. Шмеманова анализа је веома важна и корисна. Пошто нам помаже при оцени начина
и „мере“ припадности оца Јустина Поповића једној
или другој од поменутих струја руске теологије , односно религијске философије.
Сада можемо закључити како теолошка и(или)
хришћанско-философска мисао Јустина Поповића
„припада“ струји коју је парадигматички поставио
Георгије Флоровски. Заправо, она се са том струјом
поклапа, пошто обојица, и Флоровски и Поповић, једнако и суштински извиру из апостолског и јелинсковизантијског светоотачког мишљења и учења отаца
Цркве Христове. Али, тако је уз суштински значајну
допуну. — Наиме, за разлику од Флоровског, Јустин
Ћелијски прилоге друге, да кажемо „булгаковљевске“, струје није одбацио – свакако не тврдим маниром Флоровског (отац Георгије, револтиран, чак
напушта Париз и Француску због софиолошког спора). Додуше, није ни Флоровски одбацио све из тог
другог струјања, свакао не en bloc. Ипак, тон и начин
критике коју је извршио Флоровски сугерисали су
да је код „друге“ стране на делу готово исклизнуће у
квазиправославље (премда је било инстанци које и

A. Schmemann, нав. д о.
С тим у вези упутна је и следећа студија: A. Nichols, О. Р.,
Light from the East: Authors and hemes in Orthodox heology,
Sheed, London 1995.

Видети даље код: A. Blane, нав. д.; а Мајендорф додаје и ово:
„... практично читаво дело Флоровског у вези са јелинском
светоотачком мишљу, објављено у предратном периоду, било
је управљено против софиолошких постулата Булгакова...“; в.
J. Meyendorf, нав. д., 30-32.
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тај суд оправдавају, поготово у случају Берђајева, да
поменемо само једног од набројаних мислилаца).
Отац Јустин је тоном и начином критичког вредновања блажи или, тачније, суздржанији (како ћемо
показати). У сваком случају, он је одбацио само оно
што је очигледно квазиортодоксно, или хетеродоксно у флагрантном смислу. Стога можемо установити
да је отац Јустин, условно говорећи, отворенији („либералнији“) од Флоровског а затворенији („конзервативнији“) од Булгакова, Флоренског, Берђајева, Б.
Вишеславцева или Зењковског, као истакнутих чланова друге струје.
Врлином саговорничког укључења личности
друге струје: укључењем и неких мислених елемената те струје, Јустин Поповић је, да кажемо, превладао
строгост Флоровског, тамо где постаје искључивост
услед монологијског и неповратног дистанцирања
(како смо показали прегледом односа оца Јустина
према Булгакову, Флоренском, Зењковском). Хоћемо
рећи, под „превладавањем“ првенствено указујемо
на начелно симпатетички тон Јустиновог односа
према њима, упркос и њиховим (тежим или блажим),
повременим или редовним, промашајима мере православности у смислу сагласности отаца (consensus
patrum).
Притом, Јустин Поповић није подлегао спекулацијама Булгакова и других (софиологија, бемеизам,
шелингијанство, спекулативна спиритуалност и друго). Међутим, погрешно je престрого и здраворазумски конфронтирати та два основна струјања руске
мисли. Јер су односи између њих далеко сложенији и


A. Schmemann, нав. д.
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еластичнији од „црно-белог“ сучељења. Тако, разлика између Берђајева и Зењковског (према Шмеману,
припадника истог, „булгаковљевског“ струјања)
– далеко је већа од разлике између Зењковског и
Флоровског (према Шмеману, припадника различитих, чак супротстављених струја). Како потврђује
Шмеман: „Морамо додати да ниједан од тих трендова није био организован у виду дисциплиноване
‘школе’, и да је велика разноврсност нагласака постојала унутар сваког од њих“.
7. С тим у вези треба погледати начин на који
Јустин Ћелијски врши особену врсту критичке примене своје неопатристичке хришћанске философије.
Тим поводом можемо констатовати да отац Јустин
уделовљује два начина критичког поступка: експлицитни и имплицитни. Прво врши полемичким одсецањем у случају непријатељских типова мишљења,
рецимо: секуларна , аутархијска и а(нти)теистичка
A. Schmemann, нав. д .
Појам „секуларног“ није нужно негативан уколико се
посредује са енергијама смисла Божанског, односно ако остане свестан свог порекла у религијском, и отворен према њему
(подсетимо: већ античка јелинска философија јесте производ
процеса „секуларизације“ у мери у којој богови конкретног
култа бивају транспоновани у високоапстрактну метафизику божанског Бића). Појам „аутономије“ (самозаконодавност)
такође није нужно негативан појам, јер омогућује потврду
посебности и несводивости идентитета, задатака или сврха у
деловању и мишљењу (у том смислу аутономију може имати
и религија-теологија, не само философија). Појам „аутархије“
(самодовољна самоначелност) негативан је јер брише посредовања и води метафизичком или социополитичком апсолутизму. Отац Јустин није улазио у појмовно-терминолошку разра
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философија. Друго врши „потискивањем“ у случају пријатељских типова мишљења, рецимо: код
Достојевског готово хилијастички култ земље (рус.
почва), често амбивалентан однос према идеологији словенофилства или недовољно диференцирано поистовећење Русије и православља – да не
помињемо заобилажења софиологије Флоренског
и Булгакова..., Розановљевог култа породично-полне родности као основе за ревизују монашког аскетизма... или, моралног монизма (рус. нравственный
монизм) Храповицког... У оба начина критике отац
Јустин избегава грешке и врши преинаку (колико му
је могућно).
Признајемо, у другом случају – из разлога црквене „икономије“ – критика остаје критика „прескакањем“, односно имплицитним исецањем. То
није неповезано са начином његове рецепције руске
религијске философије. Видели смо: појам „рецепције“, као херменеутичку категорију, можемо узети
у техничком и рефлексивном смислу. У првом случају „рецепција“, као категорија повезана са категоријом „утицаја“, подразумева низ канона за тумачење
и одговарајуће појмовне инструменте за уграђивање

ду тих диференцијација. У техничком смислу, код њега појам
секуларног представља оно што смо означили као аутархијско,
па га тако треба и третирати.

О духовно-херменеутичком смислу појма рецепције = поновног примања предања – о условима могућности примања
предања и његовог развијања, в. J. Zizioulas, „he heological
Problem of ‘Reception’”, Bulletin – Centro Pro Unione 26 (1984)
3-6 = Ј. Зизјулас, „Теолошки проблем ‘примања’“, превод: Б.
Лубардић, Теолошки погледи, 1-4 (1995) 13-21.
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идеја (нпр., директан или индиректан утицај, усмено или писмено посредовање идеје, материјално или
нематеријално присуство идеје, формативан = унутрашњи и информацијски = спољашњи утицај, руски
и неруски елементи, и томе слично). У другом случају рецепција подразумева читаво херменеутичко
гледиште (нпр., неопатристички образац мишљења
и делања), ако не и херменеутичку философију посредовања света живота, укључујући и свет живота
идеја. То друго, наиме: херменеутичка парадигма
која извире из неопатристичке укорењености живота и мишљења, омогућује и, тачније, налаже оцу
Јустину да врши критику на експлицитне и имплицитне начине у назначеним смисловима.
Светоотачка аксиологија даје му критериологију, а основна вредност светоотачке философије
јесте: смирење покривено Истином и Љубављу
Христа Богочовека. Стога за Исака Сирина „тајне се
откривају смиреноумнима“0; а за Јована Златоустог,
„темељ наше хришћанске философије јесте смиреноумље*“; док за Макарија Великог „философи
Божији“ „стварају се божанским знањем и благодаћу
C. Todorov, Simbolizam i tumačenje, превод: J. Aćin, Svetovi,
Novi Sad 1986.

E. Beti, Hermeneutika kao opšta metoda duhovnih nauka, превод:
O. Kostrešević, KZNS, Novi Sad 1989.
0
Ἰσαὰκ ὁ Σύρος, Λόγος 20 (Беседа 20). Упор. А. Јевтић,
„Пролегомена за исихастичку гносеологију“, у Духовност
православља, Храст, Београд 1990 (²2004), 151-152.

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Πρὸς τοῦς οὐκ εἰς δέον χρωμένους
τῷ ἀποστολικῷ ῤητῷ τῷ λέγοντι, „Εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθείᾳ
Χριστὸς καταγγέλλεται“ καὶ περὶ ταπεινοφροσύνης (...О смирењу),
у J. P. Migne, P.G. 51, 312.
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Божијом“; а за Јустина Ћелијског „једино светитељ
јесте прави философ*“.
Сву тројицу поменутих мислилаца отац Јустин
помиње не само у студији о Достојевском. Будући да
у случају а(нти)теистичког философског хуманизма болест когнитивне гордости остаје акутна (а 200
година после Француске револуције и хронична):
будући да у таквој аутархији нема жеље за богообразним опоравком – отац Јустин користи пресецање
(потпуно одбацивање). Будући да у случају теистичког философског теохуманизма такве болести нема
већ се јављају слабости и мањкавости: будући да
има жеље за оздрављивањем – отац Јустин лечи истицањем здравог и(или) исецањем болешљивог или
штетног (делимично одбацивање). Ово потоње, како
сугерише епископ Иринеј (Буловић), Јустин Поповић
назива методом „голубијег хода“.
8. Да духовни основи хришћанске философије
изазивају револт непријатељски расположених теоретичара, да критика идеја зна да пређе у рат против
људи, показује начин на који су непријатељи руске религијске философије, самим тим и српске, реаговали
Μακάριος Αἰγύπτιος, Λόγος περὶ ὑψώσεως τοῦ νοός, (О усхођењу
ума = De elevatio mentis), у J. P. Migne, P.G. 34, 904 B.

Ј. Поповић, Проблем личности и познања по учењу Макарија
Египатског, 99.

Отац Јустин се упокојио на прагу двестогодишњег јубилеја
Француске револуције (1789), која је уз суверенитет народа
(политичка раван), прогласила и суверенитет разума (философска раван).

Ј. Поповић, „Стослов I“, § 20, у На богочовечанском
путу, 134.
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на њу. На пример, зборник руске боготражитељске
интелигенције, наиме Путокази = Вехи (1909) – којег
је отац Јустин свесрдно прихватио, наишао је на отровну реакцију Владимира Илича – Лењина. Већ је
у Паризу одржао жесток говор против Путоказа .
А затим, 26. XI 1909. године, о томе пише злослутан
памфлет у којем Путоказе назива „енциклопедијом
либералног ренегатства“. У том памфлету он додаје
да је „Програм зборника Вјехи и листа ‘Московские
ведемости’ исти у философији и публицистици. Али
у философији – либерални ренегати су решили да
[…] открију сав свој програм (рат материјализму и
материјалистички тумаченом позитивизму; поновно успостављање мистике и мистичког погледа на
свет) а у публицистици се копрцају, увијају, језуитски претварају […] Либерална буржоазија извршила
је одлучан заокрет […] ка одбрани установа које су
уперене против народа“. Тако кидише Лењин 1909.
године, а на његовом „контраиницијацијском“ трагу
руски антирелигијски философ, О. В. Трахтенберг
1957. године изговара следеће о духовној философији
православља: „Владајућа класа феудалаца изнела је
такозвану мистичку теорију исихаста на чијем је
челу био мрачњак Григорије Палама. Циљ исихаста
је био одвлачење народних маса од класне борбе“ .
Под насловом: „Идеологија контрареволуционарног либерализма (успех зборника Вјехи и његов друштвени значај)“.

V. I. Lenjin, „O zborniku Vjehi“, у O književnosti, превод: D.
Živković, Kultura, Beograd 1949, 54.

О. В. Трахтенберг, Очерки по истории западноевропейской средневековой философии, Москва 1957, 89. Таква ретроактивна идеолошка насиља над историјом и истином дају се
раскринкати рецимо следећим радовима: Г. М. Прохоров,
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Такви напади такође се морају узети у обзир
као вид „рецепције“ руске религијске философије,
додуше – патогеног типа. Таква рецепција и такви
напади били су познати оцу Јустину. Он је и сâм био
мета таквих напада. Они се не смеју превидети. Јер
иза њих, у крајњој линији, стоји начелно незасита
чељуст „Архипелага ГУЛаг“ о којем је писао недавно преминули руски философ историје и књижевник Александар И. Солжењицин (1918-2008). А за тог
великог руског писца отац Јустин се молио редовно
на литургијским службама у манастиру Ћелије, о
чему је сведочанство оставио француски професор
Ж. Бес0.
Потврду аналогије између поменутих боготражитељских Руса и оца Јустина, по питању напада
„Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV
в.“, у Литературные связи древних славян, Л., 1968 = исто,
АН СССР, Радови одељења за древноруску књижевност, XXI,
1968, 98-99; или И. Ф. Мейендорф, „О византийском исихазме
и его роли в културном и историческом развитии восточной
Европи в XIV в.“, у ТОДРЛ, Лењинград 1974 = исти, „О византийском исихазме“, у История церкви и восточно-христианская мистика, Москва 2000, 561-574. Томе приде, философски продорну критику марксистичких претпоставки таквих,
лењинско-трахтенбершких тирада, даје, рецимо, Н. Берђајев:
в. исти, Хришћанство и класна борба, превод: Мил(ић) М.
Мајсторовић, изд. Јеремија Ј. Џелебџић, Београд 1936, 16, 57.

А. И. Солженицын, Архипелаг ГУЛаг 1918 – 1956: Oпыт
художественного исследования, т. I-II, YMCA-Press, Париж
1974 – 1976; с тим у вези веома упутна јесте и његова новела
Один день Ивана Денисовича, (уред. Твардовский) Новый мир,
Москва 1962.
0
Ж. Бес, „Обележје генија“, у На богочовечанском путу, 328.
Професор Бес је свој текст првобитно објавио у новинама Le
Monde (Paris, 23. V 1979).
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нецрквене интелигенције на њихове инкултурацијске напоре, даје следећи пример. Наиме, готово истоветну оптужбу испоставиће у вези са оцем Јустином
професор философије – спинозофил и лењинистички идеолог – Душан Недељковић, 1952. године,
током својеврсног наставка инквизиторског идеолошког процеса на Београдском универзитету (који
је, раније, кулминирао чак списком за ликвидацију
неподобних интелектуалаца).
Слично учесницима у пројекту Путокази, и
отац Јустин је на низ места испољио ватрено противљење философији лишеној посредовања са религијским основама мишљења и бића. Штавише,
за њега философија представља посебну појмовну
функцију религијског живота. То становиште опредељује и његову критику. На пример, у раду Наша
интелигенција и наша црква из 1926. године  . Тамо
стоје и следеће програмске речи подвижничког теохуманисте  Јустина Поповића:
Он је био председник комунистичке Државне комисије за
утврђивање злочина окупатора и његових домаћих помагача и
члан „Суда части“ БУ: тај суд је на десетине угледних професора, доцената и асистената универзитета отпремио у трагичне
судбине. Међу њима и следеће професоре: В. Чајкановића, Б.
Марковића, М. Филиповића, П. Слијепчевића, др Тихомира
и др Стевана Васиљевића, Н. Обрадовића, А. П. Лазаревића,
Б. Д. Милојевића, Б. Миловановића, асс. Јеремију Митровића
и друге.

Ј. Поповић, „Наша интелигенција и наша Црква“, Хришћански
живот, V/10-11-12 (1926).

Ради православног схватања историје образовања (у смислу Јегерове paideia Christi), као и ради теохуманистичког истраживања односа хришћанства и хуманизма, видети: E. D.
heodorou, „he Greek-Orthodox Ideal of ’Paideia’“, Θεολογία
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„Од Канта па кроз Ничеа до у нас путује
једна иста неман-жеља: скратити човека,
сузити га, свести га на чула, на чулни интелект. Човек осамнаестог века је по преимућству човек разума; човек деветнаестог века је по преимућству човек чула; а
човек двадесетог века је по преимућству
човек једног чула. Систематски је сужаван човек: чупане су из њега све мисли
које премашају Земљину сферу, прогањане су све жеље које прекорачавају међу
између два света, исмевани сви полети ка
оностраним тајнама. Да би био савремен,
човек је морао да се земљизује, морао је
постати послушни роб земљине теже [...]
такав једночулни човек и јесте тип наше
интелигенције...“ .
Као што видимо, те речи су исказане у виду револта против доминантног – не напросто секуларизујућег, већ антидуховног гледишта епохе: гледишта
што је узело маха и у окружју српске интелигенције.
— Једино ако имамо у виду тај примат култа (и) ду64 (1993) 361-370; D. J. Constantelos, „Hellenic Paideia and the
Church Fathers: Educational Principles and Cultural Heritage“, у:
D. Papademetriou, A. J. Sopko, eds., he Church and the Library:
Studies in Honor of Rev. Dr. George C. Papademetriou, Somerset
Hall Press, Boston, Mass. 2005, 157-174 (в. даље Б. Шијаковић,
„Философија у контексту хришћанске културе: Философија као наставни предмет на Православном богословском
факултету у Београду...“, у: исти [уред.], Српска теологија у
двадесетом веку – истраживачки проблеми и резултати, том
1, Београд 2006, 53-62).

Ј. Поповић, нав. д., 385.
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ховности код оца Јустина, можемо избећи да – попут
неких критичара – њему спочитамо, да кажемо, „талибанско“ нивелисање или пренебрегавање тананих,
плодотворних и чак еманципаторних достигнућа
културе Запада. Другим речима, упркос унеколико
грубих уопштавања видљивих у малопређашњем
цитату (али и на неким другим местима где сусреће
философе Запада) – отац Јустин није философски
„наиван“ нити нестручан, него првенствено духовно
ангажован. Његова критика философије јесте критика антидуховне секуларизације философије: не и
философије. Она јесте „тврда“ – у наведеном цитату
чак и редукујућа – јер од философије упорно тражи одговор прво са духовног плана. Јер тражи да
Дало би се показати да се Ниче не може безостатно сместити
у ролу спроводника жеље за скраћењем човека. Наиме, његова
трагичка мисао смислотражитељског револта, поготово плодна у философији његовог средњег периода, може се читати
управо супротно: као мисао изванредно нијансиране дубине
– отворене несагледивим егзистенцијалним болом услед кризе религије. Штавише, она се да читати као борба како против
скраћења човека тако и против идеологије малих људи великог
морализма који је, како Ниче исповеда, један од криваца управо за убиство Бога. Управо усред тог догађаја Ниче страда као
ретко ко у модерној историји културе... Да не говоримо о могућностима рефлексије на такозвану (пост)ничеанску „теологију смрти Бога“. Видети: G. Vahanian, he Death of God, George
Braziller, New York 1961; h. J. J. Altizer and W. Hamilton, Radical
heology and the Death of God, Bobbs-Merrill, Indianapolis 1966;
Jefrey W. Robbins (уред.), J. D. Caputo, G. Vattimo, Ater the Death
of God, Columbia UP, New York 2007. — За прaвославни одговор,
в. Ch. Yannaras, „An Orthodox Comment on ‘he Death of God’“,
Sobornost, Winter 1966 = исто у A. M. Allchin (уред.), Orthodoxy
and the Death of God, 1971, 40-49; O. Clément, „Puriication by
Atheism“, у Orthodoxy and the Death of God, 33-34.
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се философија суочи са интеграцијским захтевима
сопствене универзалности, укључујући интеграцију макар питања о улози аутентичне духовности
у сазнању и животу . Захваљујући томе оца Јустина
можемо квалификовати и као једног од раних заступника могућности постсекуларне философије.
Тек ако уважимо наведене обзире, можемо од
мисли оца Јустина тражити одговор и одговорност
према херменеутичкој конструкцији, детаљу и другим моментима философске струковности ако већ
не и педантичност. То је главни разлог због којег,
рецимо, Ничеова у бити „боготражитељска“ свепревреднујућа критика лажних богова, па и извитоперених облика историјског хришћанства, не задовољава Јустина Ћелијског. Он пре свега трага за знацима
рада црквено-благодатног духа мишљења. Ако их
нема, следи строг суд (без обзира на културолошку
вредност и значај предмета критике, макар била реч
о Канту, Кјеркегору или Ничеу).
Вратимо се прогону оца Јустина. Имајући у
виду његову беспоштедну критику француског
Значајним сматрамо покушај православног философа Јанараса
да у више својих студија тематизује управо однос хришћанске
духовности и философије, нпр.: Х. Јанарас, Хајдегер и Дионисије
Ареопагит, превод: јрм. Максим Васиљевић, Св. Симеон
Мироточиви, Врњачка Бања 1997 (= Χάϊντεγγερ και Αρεοπαγίτης,
Δόμος, Αθήνα ²1987); Χρήστος Γιανναράς, Οντολογία της σχέσης,
Ίκαρος, 2004; исти, Μετα-νεωτερική Μετα-φυσική, Δόμος, Αθήνα
1993. Веома подстијано и широко о питању односа хришћанcке
духовности и философског епистемолошког дискурса, без
обзира на своје (римокатоличко) конфесионално опредељење,
о томе размишља и, рецимо, Adrian T. Peperzak, Reason in Faith:
On the Relevance of Christian Spirituality for Philosophy, Paulist
Press, New Jersey 1999.
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просветитељства, немачког идеализма, ничеанизма, али и ватрене нападе на идеологију марксизма,
Недељковић је – као члан такозваног Суда части
Београдског универзитета, уз остале чланове суда –
одлучио како професор др Јустин Поповић не може
више бити предавач на Универзитету. Иначе, отац
Јустин Поповић је уз Б. Петронијевића, М. Ђурића,
Н. М. Поповића, Вл. Максимовића, Д. Стојановића,
сâмог Недељковића и друге, један од саоснивача и
потписника повеље Српског философског друштва
(22. X 1938). Разлог искључења са Београдског универзитета може се формулисати овако: философија
богочовечанске логосности представља контрареО мучном и мучком прогону научника и наставника на
БУ од стране комуниста (додуше, без осврта на Ј. Поповића)
пише: П. Алексић, „Нечастиви на Београдском универзитету“, Српско наслеђе: историјске свеске, 3 (1998). Веома солидан
преглед тих збивања даје и: D. Bondžić, Beogradski univerzitet
1944-1952, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2004, 80-86.
Д. Бонџић нам је 26.10.2006. г. казао како (верује да) постоји
и писмени захтев оца Јустина у којем тражи од одговорних
власти да га врате на БУ (додуше, том документу се, за сада, не
да ући у траг).

С једне стране, потпис оца Јустина Поповића на оснивачкој повељи Српског философског друштва представља симбол
благослова Цркве српској философији, уколико тежи да интегрише и стратешки поглед на 2000 година историје хришћанског поимања Логоса. С друге стране, чињеница да је отац
Јустин саоснивач СФД јесте симбол позива ученим члановима
Српске православне цркве да интегришу озбиљан однос према философији, али и расправу са философским струјама и
начинима који су према Цркви критички или непријатељски
настројени.

А. Стојковић, Развитак философије у Срба 1804-1844, Слово
Љубве, Београд 1972, 367.
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волуционарно мрачњаштво и идеолошку мистификацију правих погледа на сврхе историје, друштва и
културе каквим их одређује марксизам-лењинизам
као „научни“ поглед на свет.
Недељковић је сматрао да су ставови професора
Јустина Поповића у сукобу са Нашом филозофијом у
борби за социјализам0, како ће касније гласити наслов књиге Д. Недељковића из 1952. године (која, истакнимо, испољава фрапантно непознавање азбуке
хришћанске теолошке и философске мисли, не само
православног Истока). О Николају Велимировићу –
за којег је знао да је духовни отац Јустина Поповића –
Недељковић, у поглављу „Противнародна католичка
и православна сколастичка мистика“, пише следеће:
„Владика Николај је писао Речи о свечовеку (1920) и
своје бројне Беседе о добру и злу, да стару Југославију
надахне ропском гандијевском мистиком и од ње
учини упориште царском белогардиском евразиском свечовештву, које је хтело да поведе пре свега
Словене у крсташки рат противу Совјетског савеза,
а за рачун англо-америчких трустова. За владичину
гандијевску сколастику карактеристично је што је
она окупљала с једне стране такве писце који су, као
Д. Недељковић, Наша филозофија у борби за социјализам,
Српско филозофско друштво, Београд 1952. У истом „недељковићевском“ духу напада и М. Поповић, „Ирационализам
и фидеизам у буржоаској филозофији старе Југославије“, у
Буржоаска и марксистичка филозофија у старој Југославији,
Коларчев народни универзитет, Београд 1953, 14-17.

Видети реакцију оца Јустина на напад на еп. Николаја
Велимировића: Ј. Поповић, „Страшан суд никшићког апокалипсиса“, Слободна мисао, бр. 49 (Никшић, 25. XII 1938) 1-2 =
исто, Пастирски глас, 2 (Крагујевац, 20.03.1939) 2.

0
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Јустин Поповић или Душан Стојановић, држали везу
са белогардиским, царистичким, ‘панславистичким’
‘свечовештвом’...“ .
Недељковићеви аргументи завршавају се затварањем теоријско-расправног ума у оно што би данашњи оспораватељи светог Николаја ОхридскоЖичког и преподобног Јустина Ћелијског назвали
„говор мржње“. Недељковић завршава овако, назиД. Недељковић, нав. д., 34.
У теоријском и философском смислу неупоредиво виспренији, озбиљнији и суптилнији настављач стратегије начелног
оспоравања српске хришћанске мисли, каквом се обликовала
код теолога, философа и песника, нарочито током прве половине XX века, јесте титоистички Антистен – Р. Константиновић;
видети: R. Konstantinović, Filosoija palanke, Treći program, 2
(1969); посебно издање: Treći program, Beograd 1970 = исто,
Nolit, Beograd 1991.

Међу старијима истичу се, рецимо, С. Бисерко (= Srbija u ropstvu dogmatske misli: ishod propalog projekta, I, Bosnian Report,
45-46 [2005]), затим Д. Тошић, М. Ђорђевић, Олга Обрадовић,
Љ. Рајић, М. Томанић и други. Затим такозвана Међународна
кризна група (= ICG, Srbija posle Đinđića [eng.], Bosnian Report:
New Series, 32-34 [2003], где стоји и ово: „Главница садашњег
мишљења СПЦ извире из списа двојице десничарских
антисемитистичких клерика који су били активни током II
светског рата: епископа Николаја Велимировића, који је примио грађанско одликовање од А. Хитлера, и архимандрита
Јустина Поповића, који је заступао антиевропска гледишта на
начин сличан руском словенофилском покрету. СПЦ је једна
од најконзервативнијих и најизолационистичкијих у православном свету...“ и тсл. Међу млађима у тај круг се од недавно
позиционирају, рецимо, Ј. Бајфорд (= N. Velimirović: оd „izdajnika“ do „svetitelja“ [енг.] – спонзор Бајфордовог рада је Видал
Сасун [Vidal Sasoon] Међународни центар за борбу против антисемитизма [sic] = SICSA); или, умереније, М. Вукомановић
(= Šta Crkvu [ne]možete pitati: SPC, država i društvo u Srbiji [енг.],
Beograd 2005), и други.
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вајући Јустина и Николаја: „... групом комичне старудије која патетичним фразама очарава ћифте“, па
тврди како је „Сву ту противународну сколастичку
мистику, од римски, инквизиторски хладне и срачунате Бауера и Цимермана до вашарске Николаја
и Ксеније (Атанасијевић БЛ), распршила, као мутну и загушљиву маглу, ослободилачка борба наших
народа, разбијајући јој и укидајући њену друштвену
основу: реакционарну буржоазију у распадању“.
Балсамовано тело Лењина, признајемо, није се
распало.
Истини за вољу и правде ради: према мишљењу
др Љубомира Поповића , које нам је усмено саопштио на симпосиону „Српска теологија у XX веку“ (26.
X 2006), Недељковић је утицао на то да се отац Јустин
поштеди затвора или још горе судбине – стрељања (а
управо то, смртну казну, Недељковић јесте тражио за
Ксенију Атанасијевић која је, треба и то поменути, написала симпатетички и на махове дирљив рад управо о Јустину Поповићу, под индикативним насловом:
„Филозофија православља Др. Јустина Поповића“).
Д. Недељковић, нав. д., 35.
Иначе, он је син професора Богословског факултета, др
Атанасија М. Поповића (1890-1945).

Тај текст је написан 12. XII 1956. године у Београду, а уредници књиге Ј. Поповић, На богочовечанском путу, Београд
1980, објавили су га у тој књизи као прилог (320-322). Уопште
узев, Ксенија Атанасијевић је неговала добронамеран однос
према Православном богословском факултету, како, поред
осталог, сведочи посвета коју смо нашли у ауторској књизи
(= К. Атанасијевић, Смисао и вредност егзистенције: аксиолошка разматрања, Београд 1968) коју је подарила проф. др
Емилијану Чарнићу (1914-1995), професору новозаветне теологије на ПБФ. У посвети стоји: „Г-ђи Радмили и Др. Емилијану
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Што се односа Недељковића и Поповића тиче, епископ Атанасије Јевтић нам је потврдио (у писму од 29.
XII 2006) да су Душан Недељковић и нови ректор БУ
Стеван Ј. Јаковљевић (1890 – 1962) – биолог и писац
потресне Српске трилогије (1937) – избрисали оца
Јустина са списка за стрељање. Прегледајући списак,
Недељковић је Јаковљевићу рекао: „Бришите овога
– то је невин човек“.
Вероватан разлог тог неочекиваног геста
Недељковића може се тражити у траговима свести и савести у вези са чињеницом да је Јустин
Поповић био „колега“ философ, саоснивач Српског
философског друштва и добросавесни молитвеник
пред Богом Живим. Затим, за разлику од Ксеније
Атанасијевић, према којој је још из Париза – у време око 1928. године – неговао одбојност (јер је одбила да се прикључи круговима левице с којима је
био повезан Недељковић0) — Јустин Поповић њему
Чарнићу, професору Теолошког факултета, као израз великог
поштовања. Аутор. Јул, 1968“ (сигнатура те књиге заведена у
Општој библиотеци Богословског факултета је Бр. 52.512).

Ст. Јаковљевић, Српска трилогија: Девесточетрнаеста, Под
Крстом, Капија слободе, ИК Геце Кона, 1937 = исто, Просвета,
Београд 1966.

То је посведочио и др Предраг Говедаровић, коме је отац
Јустин то лично пренео; в. филм Н. Илића: Ава Јустин, Ваљево
– Београд 2006. Како додаје еп. Атанасије, отац Јустин је избацивање са универзитета дочекао у манастирима Овчару,
односно Поганову, у којима је у то време живео. Касније ће
казна постати манастирска „конфинација“ у Ћелијама поред
Ваљева (где га прима мати Сара, иначе „ђак“ руског монаштва
у Србији).
0
Како је познато, Недељковић је докторирао на Сорбони у
Паризу: D. Nedeljković, La philosophie naturelle et relativiste de
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ништа нажао није учинио: свакако не у материјалном смислу (а Недељковић није био без извесног национално-патриотског нерва, иако је то прикривао у
својој партизанској и потоњој комунистичкој фази).
Иако јесте био ангажовван у контрамарксистичком идеолошком отпору, Поповић није био ближе
везан за кругове љотићеваца који су Недељковићу
задали муке и бол. На пример, за време владе
Цветковић–Мачек (на основу интерног циркуларног
акта), Недељковић је, уз друге сумњиве левичарске
„елементе“, превентивно конфиниран у Вишеграду,
и потом другде у Босни (у чему је узео учешћа љотићевац и инжењер Милосав Васиљевић). На неки
начин, Недељковић није имао куд осим да побегне у
партизане који ће га, као сорбонског доктора наука,
из зависти и подозрења, третирати без пуног уважавања и поверења. Ипак, Недељковићева идеолошка
омраза, која има и предратне корене , и данас остаје
упечатљива, свакако с обзиром на период у којем је
био председник комунистичке Државне комисије за
утврђивање злочина окупатора и његових домаћих
помагача и члан „Суда части“ БУ. Ипак, сматрамо исправним подвући да је он био веома сложена и чак
вишеструка личност , далеко удаљена од беријевске
R.J. Boscovicsh, Paris 1922. Ксенија докторира исте године, али
на Философском факултету Београдског универзитета, са тезом: Бруново учење о најмањем.

Што се да посредно регистровати и путем текста Д.
Најдановића, „Љиљани, премудри Соломон и г. др Душан
Недељковић“, Пут, 2 (1933) 127-128.

Није на одмет поменути да је у својој књизи о философији
у предратној Југославији о многим личностима другачије и
афирмативније мислио и писао него што ће то бити случај у
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монструозности. Што се тиче Јаковљевића, њему је
могло бити непријатно знање о томе да су обојица,
и он и отац Јустин, као својеврсна „браћа по оружју“
учествовали у Првом светском рату, да су страхоте
упознали из прве руке, бивајући спремни да положе
животе за слободу Србије.
9. Поред такве врсте патолошке и ad hominem
лењинистичке реакције на мисао руских религијских философа, која је знала да угрози животе њених
носилаца: која представља „диаболички“ облик њене
рецепције, треба посматрати и добронамерну рецепцију какву оличава архимандрит Јустин Поповић
својим целокупним делом. Пример такве рецепције
оличавају и његови сроднодушни пријатељи. То
важи, на пример, за професора др Душан Стојановић
(1895-1949), такође у броју српских ђака што су прешли Албанију, а потом преко Италије пребацивани
на студије у Западну Европу. Он је, за разлику од оца
Јустина, успео да постане оксфордски доктор философије, и то са тезом: he Religious Philosophy of Vladimir
Soloviev. Уз то треба знати и то да је он отишао и
у Русију, где је намеравао да се посвети специјалисњеговом држању касније, по победи комунизма; упор. упор. D.
Nedeljkovic, Aperçu de la philosophie contemporaine en Yougoslavie,
Beograd 1934.

У заоставштини Душана Стојановића налази се енглеска верзија рада на 222 стр. и српска верзија истог рада =
Религиозна философија Владимира Салавјова. Видети: Р.
Ђорђевић, „Философска делатност др Душана Стојановића
(1895–1949)“, у исти, Човек, вредности и историја: изабрани
списи из практичке и српске философије, Институт за философију Филозофског факултета БУ, Београд 2006, 331.
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тичком упознавању са руском философијом и културом. У томе га је (као и оца Јустина) омела црвена револуција, па је, незавршеног посла, морао да се врати
у Енглеску. А касније, по повратку из иностранства у
Краљевину Југославију, Стојановић ради као вишегодишњи сарадник у Хришћанској мисли. Колико
је могао бити непосредан и жив увид у токове руске
религијске философије, и то од стране оца Јустина,
може назначити и чињеница да је његов драги пријатељ Душан Стојановић (који је за Хришћански
живот умео да се потписује и као „монах Јован“),
у епилогу своје студије о руској философији – наиме у делу Руски проблеми философије и религије XIX
века (Београд 1932) – записао следеће: „Нарочито
Иначе, име Стојановићевог оца било је Јован (како смо сазнали из рада Р. Ђорђевић, „Философска делатност др Душана
Стојановића (1895 – 1949)“, 329.

Д. Стојановић, Руски проблеми философије и религије XIX
века, Хришћанска библиотека, књ. 4 и 5, Београд 1932. Д.
Стојановић у тој књизи тематизује философију П. Чаадајева,
И. Кирјејевског, А. Хомјакова и К. Леонтјева (1-233), и показује
за тадашње услове завидно познавање изворне и критичке литературе о руској религијској философији (235-236). Уосталом,
Стојановић је сарађивао са Јустиновим „Хришћанским животом“, а посебну вредност имају његови текстови: „Смисао
историје“ (ХЖ [1923]); „Размишљања о религији“ (ХЖ [1924]);
„Идеологија славенофилства“ (ХЖ V/10-12 [1926] 415-430). О
словенофилству је за „Хришћански живот“ писао и као Ј. Д.
Стојановић (ХЖ IV/7-8 [1925] 300-314). Напоменимо да је у
уреџивачком одбору Хришћанске библиотеке, где је штампана студија Стојановића, поред Константина Т. Луковића и
Душана Ј. Васића, члан одбора био и религијско-философски
мислилац Димитрије Најдановић (одлуком Министарства
просвете 25. I 1943. г. Он ће касније бити постављен за ванредног професора на Богословском факултету у Београду на
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бих желео истаћи корист коју сам имао од разговора
с руским мислиоцима који живе и раде у Европи*: г. г.
Димитријем Мерешковским, Сергејем Булгаковим,
Николајем Берђајевим, А. Вишеславцевим [errata
штампарије: треба Борисом Вишеславцевим БЛ] и
другим који су ми својим необичним познавањем
духа и проблема руске мисли помогли да боље уђем
у руске проблеме“ . Душану Стојановићу, кога су
од милоште звали и „Џон“ (због веза са енглеском)
управо архимандрит Јустин Поповић држи посмртно слово, по упокојењу 1949 године. Није ли и
стога важно знати да та студија Стојановића (Руски
проблеми философије и религије XIX века) излази
у време време док отац Јустин завршава први том
своје Догматике. У истраживањима рецепције руске
религијске философије код оца Јустина Попивћа не
треба искључити ни размене информација између
њега и Стојановића.Таква преплетања и ангажовања
катедри етике за предмет увод у философију са историјом
философије). Међу својим издањима Хришћанска библиотека
имала је и дело Н. Берђајев, Криза савремене културе (Крај ренесанса), превод: Д. Ј. Васић – по дозволи сâмог аутора.

Д. Стојановић, „Завршна напомена“, у исти, Руски проблеми
философије и религије XIX века, 325. Остварење живих разговора са еминентним интелектуалцима Европе, о којим сведочи Стојановић, аналогно је пројекту Богдана Радице, аташеу за
штампу Краљевине Југославије при амбасади у Женеви, који
је за собом оставио низ вредних докумената – разговора са европским мислиоцима међуратног периода: од М. Горког до Т.
Мана, в. Б. Радица, Агонија Европе, СКЦ, Београд 1995.

По казивању које нам је лично пренео професор Радомир
Ђорђевић, син Душана Стојановића: лекар Иван Стојановић,
сведочи да је тај текст постојао, да није успео да га пронађе
међу заоставштином његовог оца, те да га је највероватније
отац Јустин однео са собом.
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показују како се рецепција руске религијске философије није одвијала само кроз непријатељске руке.
Јер у том процесу – и тада и данас – учествују српски
мислиоци који разумеју дух Цркве, црквености или
макар поштују „религијску свест“ . Рецепцијом делâ
Достојевског, Путоказа Булгакова, Руских мислилаца и Европе Зењковског, и не само тих списа – отац
Јустин је примио (али и подржао) благослов саборног учествовања у руско-православном историјском
и метаисторијском догађању философије и теологије
што извиру из Цркве Христа Логоса и Богочовека.
Али, као моменат тог благослова, он је рецепцијом
примио и клинове непријатеља, а они се, по правилу духовно-историјског искуства, заривају не само у
ткиво исплетених страница (texere text) већ и у ткиво
људског тела (textus), о чему сведоче, рецимо, барке 
Ма колико различити, следећи српски теоретичари данас деле аутентичну посвећеност руском религијско-философском лику мишљења: Ж. Видовић, М. Јовановић, М.
Младеновић, Д. Калезић, Н. Милошевић, В. Јеротић, Д.
Аранитовић, Р. Ђорђевић, В. Јанићијевић, В. Меденица, И.
Марић, М. Ивановић, М. Суботић, Р. Головић, С. Милић, Н.
Кајтез, Д. Бокан, Ж. Познановић, В. Димитријевић, Д. Николић
и други.

М. Ошаров, „Ка страним обалама: прогонство руских интелектуалаца из СССР 1922 г.“ (рус.), Русская мисль, Париж 23. XI
1972, 6 и даље = M. Osharov, To Allien Shores: he 1922 Expulsion
of Russian Intellectuals From the Soviet Union, Russian Review,
32/3 (1973) 294-298; М. Е. Главацкий, „‘Философский пароход’:
год 1922-й“: у Историографические этюды, Екатеринбург 2002;
В. Г. Макаров, B. C. Христофоров, „Пассажиры ‘философского
парохода’ (судьбы интеллигенции, репрессированной летом –
осенью 1922 г.)“, Вопросы философии, 7 (2003) 113–137; такође
в.: B. C. Христофоров, „‘Философский пароход’. Высылка ученых и деятелей культуры из России в 1922 г.“, Новая и новей
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прогнаних руских философа (1922) или стравична
смрт мученика Павла Флоренског0 на Соловјецким
острвима (1937).
10. Постоји још један моменат рецепције руске
религијске философије у вези са радом оца Јустина
Поповића. Њега није лако уочити јер долази из
погледишта својеврсне рефлексивне „инверзије“.
Наиме, реч је о руским мислиоцима – духовницима,
теолозима, философима – који су писали или пишу
о опусу архимандрита Јустина. Тим путем српска
рецепција руске религијске философије (такође, руске духовности и културе) постаје руска рецепција
српскоруског лика религијске философије, што је
важан аспект дијалектике односа двеју православних култура и сходних духовности. Штавише, та
„рецепција рецепције“ (re-receptio), што порађа лик
својеврсне српскоруске хришћанске философије,
као момента или притоке православне хришћанске
философије уопште, има релативно дугу традицију.
Поменимо, као знакове поред пута, истакнутије
руске личности и њихове радове о Јустину Ћелијском
– српском хришћанском философу. Тако је ученик
руског религијског философа и теолога, Сергеја
Булгакова, наиме – Лав А. Зандер, већ 1927. године, после завршене серије чланака што их је Јустин
шая история, 5 (2002); в. и: „Беседа с Мякотиным“, Руль, 560 (1
октября 1922). Само током лета-јесени 1922. протерано је преко 160 (М. Ошаров), односно 224 (В. Макаров, В. Христифоров)
светски релевантних мислилаца, стручњака и научника.
0
V. Šentalinski, нав. д.

Л. Зандер, Бог и мир, том I-II, YMCA-Press, Париж 1946; такође
видети Зандерово дело о Достојевском: L. Zander, Dostoyevsky,
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објављивао у „Хришћанском животу“ (I/2 1922 – II/4
1924), а затим као књигу (Сремски Карловци 1924),
за париски часопис Берђајева – „Пут“ написао позитивну рецензију Јустиновог дела Религија и философија Достојевског. На тај начин је о српском
мислиоцу чула философска и теолошка Русија у расејању, укључујући и Николаја Берђајева (1874-1948).
Није искључено да је Флоровски – који ће, видећемо, дати формалне референце ка оцу Јустину – о тој
књизи дискутовао са Зандером. Штавише, 1928. године Флоровски напушта периферни Меудон (где је
живео у улици преко пута Жака Маритена а у истој
згради са Марином Цветајевом) – како би са супругом Ксенијом Ивановном уселио париски стан управо Лава Зандера (по његовом одласку на Балтик у
својству секретара Руског студентског хришћанског
покрета = РХСД). Помен и тематизација нашег српског мислиоца од стране руских интелектуалаца
наставља се све до данас. Узорит пример томе даје
Тамара И. Орнатскаја (иначе потомак лозе Јована
Кронштатског, којем је отац Јустин посветио рад О

London 1948; исти, Тайна добра. Проблема добра в творчестве
Достоевского, Посев, Франкфурт-на-Майне, 1959.

Теоријски часопис Н. А. Берђајева и Б. П. Вишеславцева
„Путь“ (једно време сарадник је био и Флоровски) – излазио
је од 1925. до 1940. године (укупно 61 број), вршећи значајан
утицај на тадашњу интелектуалну јавност Француске.

Л. А. Зандер, „И. Попович: Религия и философия
Достоевскаго“, Путь 8 (1927) 129-141. У истом броју Н. Берђајев
објављује рад: „Утопический этатизм евразийцев“, 141-144.

А. Blane, G. Florovsky: Russian Intelectual, Orthodox
Churchman, 47.
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рају руске душе) која је недавно, на Међународној
конференцији о руској култури, предала афирмативан рад на тему: Преподобни Антоније Храповицки и
преподобни Јустин Поповић .
Надаље, такав је случај и када ректор СанктПетербуршке духовне академије и семинарије, епископ Константин (Горјанов), цитира оца Јустина, некадашњег ученика те Академије, како би истакао да
Љубав православља никад не сме бити одвојена од
Истине православља којом она једнако стоји и пада.
Та Истина, тако дубока, страшна и непоколебљива
– спасодатна и живодатна Христом Богочовеком
и Логосом, била је и остала свевредност и свемерило Јустиновог односа према руској религијској
философији, али и свакој другој философији или
теологији.
То је основни разлог зашто га је мисао руских
боготражитељских философа привукла. Чак и када
су грешили (не досежући пунину духа црквености
услед софиологије, унгрундологије, органистичког
свејединствословља и сличног): чак и када – попут рецимо Берђајева, Мерешковског, или Розанова лутају
„око црквених зидина“, па као људи „месечеве“ светлости, мешају религијску спекулацију и благодатну
свест смиреноумне философије у Христу — они тра
Ј. Поповић, нав. д., Богословље, XIV/3-4 (1939) 193-201 = исто
у Ј. Поповић, Философске урвине, 165-174.

Т. Орнатская, „Преп. Антоний Храповицкий и преп. Иустин
Попович“, у Русская словесность в мировом культурном контексте, Международный конгресс Москва 14-19. XII 2004.

Константин Горянов, „Церковь, Литургия и образование“,
Христианское чтение, СПбДАиС, 18 (1999) 92-104.
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гају за Јединопотребним (чест израз код Шестова!) .
Они богоборној, боголишеној или богосводећој философији – која много „брине“ о аналитичком детаљу и епистемолошкој самосигурности аутархије
и аутономије трансценденталне критике (Имануел
Кант00 и други): која „брине“ (Besorgen) и кад фунда
Л. Шестов, Афины и Иерусалим, у Сочинения в 2-х томах,
Наука, Москва 1993, 425, 486, 657, 660. Тај израз јавља се и у
ранијим делима Шестова, в. нпр. Л. Шестов, Добро в учении гр.
Толстого и Ницще: философија и проповед, у исти, Сочинения в
двух томах (т. 1), Водолей, Томск 1996.

Јустин Поповић критику кантовског философског критицизма даје на више места; у студији о Исаку Сирину, нпр.,
налазимо да рационалистички критицизам – што октроише
разум („анархичног одметника“) на уштрб целине – није у
стању да дође до Истине, јер се „... затвара искључиво у анализу органа сазнања у њиховој психо-физичкој датости*“: јер
– „... нимало не води рачуна о оздрављењу (= облагодаћењу :
одуховљењу БЛ), о исцељењу, о очишћењу органа сазнања“ (На
путу богопознања, 139), до којег долази богочовечанским подвигом = хришћанским духовним животом. Додајмо да је оцу
Јустину у томе могао помоћи и текст Антонија Храповицког
„О догмату оваплоћења Господа“, у којем је експлицитно критиковао идеју Канта о аутономији морала и мисао Толстоја
која оспорава Божанство Христа.
00
„Бог“ је велика тема код Канта, као и однос ides et ratio. У
том смислу нема говора о „равнодушности“ према питању Бога
код Канта. Међутим, руски философи (нпр. Флоренски, Ерн,
Берђајев и др.) нису прихватили Кантову редукцију Божанског
кроз постулате морала као формалне функције практичког
ума, односно функције аутономије моралног субјекта (које
постулитају Бoга, али у модусу „као да“ = аls ob). Кантов
покушај да превлада дуализам природе и морала у надчулном
апсолутном Субјекту = Богу није успешан. Јер, како је показао
рецимо Кронер, „Кант покушава да истакне морални закон
као врхунац свеукупног постојања човека, а опет, и уједно,
он покушава да Бога постави изнад тог врхунца“ (R. Kroner,
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менталним „ништењем“ бића самораскрије крхкост
(своје) егзистенције пред Бићем, односно Небићем
(Мартин Хајдегер0 и други) – упућују упозорење
да без укључења духовности богоопштења у задатак философије (како теоријски тако и практички)
труд неће бити сасвим смислен, ма колико опчињавао систематичношћу, рафинираношћу, кохерентношћу, специјалношћу, методичком јасноћом и
идејном смелошћу, или сјајем моралног. — Стога:
„Марта, Марта... Мартине, Мартине, бринеш се и
узнемираваш за много; а само је једно потребно...“0
(Лк 10, 41-42).
Kant’s Weltanschauung, превод: J. E. Smith, UCP, Chicago 1956,
46). Пошто је Бог одређен морално-рационалистички следи да
дуализам остаје непревладан, и субзистира као врста моралне
нужности. — У том смислу Кантова мисао јесте „богосводећа“
будући да је ту Бог „функција“ рационалистичко-моралног
система философије. Упор. F. Nucho, Berdyaev’s Philosophy: he
Existential Paradox of Freedom and Necessity, Anchor Books, New
York 1966, 40-44; в. даље: J. Collins, „Kant on God“, у God in Modern
Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London 1960, 162-197.
0
Начелан став Јустина Поповића о философији егзистенције
(којој Хајдегер ипак припада, премда себе не сматра „егзистенцијалистом“) може се видети у његовим речима о С. Кјеркегору,
о којем казује: „... тај Ниче који се испео на усамљени глечер
покајања, и своју човекопоклоничку мисао европску [...] делимично* крстио, у чистим водама еванђелског смирења. Само је
штета што своју мисао није до краја крстио Христом“ (в. исти,
На богочовечанском путу, 195-200). Дакле, како изгледа, ни теистички модалитет егзистенцијализма (а камоли агностички
или атеистички модуси) није довољан, макар био у облику радикалног протестантизма. Више од тога још: према оцу Јустину,
потребно је философију синтетисати са мишљењем и праксом
духовности православља, и то изнутра (ако је то могуће).
0
Д. Николић, Креациоекснихилоборци и креациоекснихилопош
товаоци, Светови – Филокалија, Нови Сад – Београд 2004, 76.
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Руска религијска философија изабрала је удео
Марије. Ка њему су оца Јустина – како се види из његове евалуације руске мисли – усмеравали његове колеге и савременици: протојереј Георгије Флоровски
и протојереј Василије Зењковски (додуше, важи и
обрнуто). Будући еклисијално зрели и духовно трезвени када је однос Цркве и философије у питању0,
обојица су – сваки на свој начин – промовисали
смислена гледишта у вези са философским или дискурзивним посредовањима духовних потенцијала
искуства и живота Цркве. (Уосталом, у капиталној
студији Путеви руског богословља, и то у глави индикативног наслова: Философско буђење [ПРБ, 234-332],
Флоровски референтном напоменом0 указује на
дело Јустина о Достојевском = Религија и философија
Достојевског0, и то у прилог прихватања става да је
основна мисао Достојевског — црквеност као свеопшти и друштвени идеал)0 .

Однос духовног искуства, теологије и философије из перспективе православља упутно тематизује: S. Horujy, „Philosophy
vs heology: New Patterns of an Old Love-Hatе“, Philotheos, 1
(2001) 30-43.
0
Г. В. Флоровскiй, Пути русскаго богословiя, Гл. VI,
отдел 10, с. 553.
0
Веома је могуће да је Флоровски о делу Јустина Религија
и философија Достојевског, сазнао из Зандеровог приказа
објављеног у часопису Берђајева „Пут“. О сарадњи Флоровског
у „Пут“-у, затим разлазу са Берђајевим око концепцијских ставова, пише: А. Blane, нав. д.
0
Ако класична књига Флоровског Путеви руског богословља
јесте и важан део путева православног богословља, а она то
јесте, онда је то и присуство оца Јустина Поповића у њој – али,
и присуство и српске новије теологије и хришћанске филосо0
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Ипак, имагинативније позитиван према философији од Флоровског, био је Василије Зењковски (в.
Историја руске философије, т. I 1948, т. II 1950). Отац
Василије философију (нарочито руску философију)
у најмању руку прихвата „шире“ и разумева на „комплекснији“ ако не и дубљи начин од Флоровског0.
Он философију не условљава искључиво „јелинизмом“ отаца (попут Флоровског), остајући заинтересован и за посредовања са неким елементима западне философије, премда јелинско наслеђе веома
поштује. Утолико Зењковски припада оној струји
руске православне мисли која је (у односу на „струју“
Флоровског) отворенија ка синтези теологије и философије, али и синтези православља са Западом, то
јест Европом. Како потврђује Шмеман: „Међутим,
[поред С. Булгакова и Л. Зандера БЛ] морају се поменути имена В. Зењковског, Б. Вишеславцева и Н.
Берђајева, који су припадали истој* општој теолошфије у једном од референтних текстова историје православног
мишљења.
0
Премда текстови Флоровског, рецимо, „Религиозно искуство и философско исповедање“ – који је отац Јустин (као
и рад Флоровског „Очев Дом“) превео за Хришћански живот
(III/3 [1924] 105-118); затим: „Откровење, философија и теологија“, превод: Д. Калезић (у Р. Биговић [уред.], Православна
теологија, Београд 1995, 240-296 = „Ofenbarung, Philosophie
und heologie“, Zwischen den Zeiten, 6 [1931], 463-480 =
„Откровение, философия и богословие“, Православная мысль,
1975) – или: „Метафизички предуслови утопизма“ (= исто,
превод: A. Jevtić, Moderna, Beograd 1991 = „Метафизические
предпосылки утопизма“, Путь, 4 [1925/26] = „he Metaphysical
Premises of Utopianism“, he Collected Works, vol. XII, Belmont
– Massachusetts 1989, 75-93 = исто [рус.], Вопроси философии,
10 [1990]) — показују завидну дубину и компаративан захват
поимања философије од стране Флоровског.
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кој оријентацији, иако су се оштро сукобљавали око
конкретних питања“0 .
Зењковски је, чини се више од осталих, оцу
Јустину пружио додатне увиде у сложеност, вишестраност и критичку самосвест религијске философије у руском кључу православне традиције.
Нарочито с аспекта односа према Западу и Европи.
Додуше, Јустин Нови Ћелијски остаје близак како
Зењковском тако и Флоровском. Својом философијом патролошки одзивне богочовечанске логосности отац Јустин је, у одређеном смислу, синтетисао позитивне моменте општих ставова оба тока
руске хришћанске мисли. Ти ставови оваплоћени су
како у делу Флоровског Путеви руског богословља (=
главна трагедија развоја руског православља јесте
одступање од византијског хришћанског наслеђа и
његова западна „лутања“), тако и у делу Зењковског
Историја руске философије која, на махове, тврди готово супротно (= руска религијска философија представља оригинално поглавље у историји хришћанске мисли, и не може се свести на византијски јелинизам: ма како значајан био)0. Философ из Ћелија је
притом избегао да се сасвим поистовети са њиховим
гледиштима. Јер је он увек био и остао самосвојан
мислилац са аутентичним и оригиналним поимањем
како апостолско-древнохришћанских, тако и савремених токова православне мисли.
Ипак, чини се да је управо за меру тананијег
сензибилитета Зењковског избегао претерани ригоA. Schmemann, нав. д.
Шмеман сматра како су „обе* књиге апсолутно неопходне...“.
A. Schmemann, нав. д.

0
0
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ризам према руској религијској философији: свакако
на оним местима где је то непотребно и, чак, штетно.
Већ 1925. године, после сусрета са руским професором, архимандрит Јустин увиђа тај аспект личности
Зењковског, па записује:
„Професор В. В. Зењковски је необично
гибке душе; сваку пукотину мисли брзо
попуни; он влада речју; вешт је у мисли и
речи...“0.
У предговору делу Руски мислиоци и Европа, које
је Јустин темељито проучио, стоје речи Зењковског
што их отац Јустин усваја и заступа како се ни у философији не би заборавило најважније — да критика
ума без духовног расуђивања може (п)остати смоква
без једино потребних плодова (Мт 21, 19) – Зењковски
пише:
„Посебност руске философије, која је
тако равнодушна према обичној ‘школској философији’, врло је често разлог небрижљивог односа према њој. Међутим,
у данашње време тај нехат је устукнуо,
јер је – више него икада – данас свету неопходно оно једино потребно, што је одувек чинило живот руске философије“.

Ј. Поповић, „Сабор руске православне омладине“,
Хришћански живот, 10 (1925) 456-458.

В. Зењковски, „Увод“, у Руски мислиоци и Европа, 14.
0
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„In summa: Исусе Сладчајши, милостив буди мени свегрешном!“
[Јустин Поповић, „Дневнички запис“, Молитвени дневник 1920-1921]

inis

Прилог I:
Списак руских философа
– поменутих, цитираних
и изучаваних у делима
архимандрита Јустина
Поповића
1. П. Ј. Чаадајев (1794-1856; поменут [у РМЕ.Ј
572])
2. А. С. Хомјаков (1804-1860; нав. дело —
Латинска црква и протестантизам, О Цркви поменут и тематизован [у ХЖ 7-9 (1926) 295; РМЕ.Ј 572;
ДЕС 284, 297 [2x]; ФУ 189; ПБ 141, 185])
3. И. В. Кирјејевски (1806-1856; поменут [у
РМЕ.Ј 572])
4. Н. В. Гогољ (1809-1852; поменут и тематизован [у РМЕ.Ј, 572, 573; ФУ 185, 189])
5. В. Г. Бјелински (1810-1848; нав. дело — на
првом месту поменут без навођења извора: одломак је вероватно из писама Бјелинског или сећања;
на другом месту поменут позивањем на сећање
Достојевског, в. Биографија, писма и књига белешки
Достојевског [у ДЕС 18, 362])
6. А. И. Херцен (1812-1870; нав. дело — вероватно Са друге обале [у ФУ 184, 185])
7. К. С. Аксаков (1817-1860; нав. д. — поменут
преко: В. Зелински, Критички коментари на дела
Ф. М. Достојевског, Москва 1915 [у РМЕ.Ј 573; ДЕС
363])
8. Ј. Ф. Самарин (1819-1876; поменут и тематизован [у ХЖ 7-9 (1926) 295 н. 1])
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9. Ф. М. Достојевски (1821-1881; нав. дела —
види Прилог Г: Библиографија дела Достојевског
која консултује и користи Јустин Поповић; поменут
и тематизован [у ФР, ДЕС, ФУ, НО, РМЕ.Ј])
10. Н. Ј. Данилевски (1822-1895; поменут и тематизован [у РМЕ.Ј 574])
11. Л. Н. Толстој (1828-1910; нав. дела — Рат и
мир; Исповест, Москва 1907; поменут и тематизован
[у ДЕС, 193; НБ 299; ХЖ 10 (1925) 457])
12. Н. Ф. Фјодоров (1828-1903; поменут и тематизован [у РМЕ.Ј 574])
13. Н. Н. Страхов (1828-1896; поменут и тематизован [у ДЕС 362])
14. К. Н. Леонтјев (1831-1891; нав. дело — Отац
Климент Задергољм, Москва ²1882; поменут и тематизован [у ДЕС, 193; РМЕ.Ј 575; НО 341])
15. Н. К. Михајловски (1842–1904; [имплицитно
у RME.Ј])
16. В. С. Соловјев (1853–1900; нав. дело — Три
беседе у спомен Достојевског, С.- Петербург 1881-1883;
поменут и тематизован [у ДЕС 308]; имплицитно у Г.
Флоровски, РФ, ХЖ 2 [1924] 109; у Ј. Поповић, Сабор
руске православне омладине, ХЖ 10 (1925) 457)
17. В. В. Розанов (1856-1919; поменут [у НО 341,
342]; имплицитно у RME.Ј)
18. В. И. Несмјелов (1863-1937; нав. дело — Наука
о човеку I, Казањ т. I 1896, т. II 1903; поменут и тематизован [у ПБ.МЕ 218])
19. Д. С. Мерешковски (1865-1941; нав. дела —
Пророк руске револуције, С. Петербург 1906; Толстој
и Достојевски I, С. Петербург 1912 [изд. Волфа]; поменут и тематизован [у ДЕС 48, 365, 368])
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20. Л. И. Шестов (1866–1938; нав. дело —
Достојевски и Ниче – философија трагедије, Москва
²1905; поменут и тематизован [у ДЕС 367])
21. Н. О. Лоски (1870-1965; поменут [у РМЕ.Ј
572])
22. П. Б. Струве (1870-1944; [имплицитно у ДЕС
364 н. 13])
23. С. Л. Франк (1870-1950; поменут и тематизован [у ХЖ 10 (1925) 458; и имплицитно у ДЕС 364
н. 13).
24. С. Н. Булгаков (1871-1944; нав. дела
— Два града, Москва 1911; Вјехи = Хероизам и
подвижништво, Москва 1909; Поседује ли православље
спољашњи ауторитет догматске непогрешивости?,
у Предавања о учењу Цркве; поменут и тематизован
[у ХЖ 4 (1925) 149-162; ХЖ 10 (1925) 457; ДЕС, 362,
364; РМЕ.Ј 572])
25. Н. А. Берђајев (1874-1948; [имплицитно у
РМЕ.Ј])
26. Е. В. Спекторски (1875-1951; поменут [имплицитно у ХЖ 2 (1924) 60-69; ХЖ 9 (1924) 379-385])
27. В. Ф. Ерн (1881-1917; [имплицитно у RME.Ј])
28. В. В. Зењковски (1881-1962; поменут и тематизован [у РМЕ.Ј 571, 572; ХЖ 10 (1924), 420; ХЖ 11
(1924), 466; у ХЖ 10 (1925) 458])
29. П. А. Флоренски (1882-1937; нав. дело — Стуб
и тврђава истине, Москва 1914; Радост за навек;
поменут и тематизован [у ХЖ 5 (1925) 247; ДЕС 142,
175, 189, 194, 212, 216, 225, 258-259, 261; ПБ 137, 140;
ПУБ-МЕ 37, 42-43, 63, 65, 88-89, 193, 204, 205, 211, 212,
218; ФУ 189]; имплицитно у Г. Флоровски, ОД, ХЖ 3
(1926) 132; П. Флоренски РЗ, ХЖ 7-9 (1926) 314)
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30. Г. В. Вернадски (1887-1973; поменут [имплицитно у РМЕ.Ј 575])
31. Н. С. Трубецки (1890-1938; поменут и тематизован [у РМЕ.Ј 575])
32. Л. Зандер (1893-1964; [имплицитно преко
приказа Јустиновог дела РФ у Путь, 8/авг. (1927)])
33. Г. В. Флоровски (1893-1979; нав. = прев. дело
— Религиозно искуство и философско исповедање;
Очев дом; поменут (у ХЖ III/3 [1924]; ХЖ V/3-4-5-6
[1926] 131-134; 165-180; 232-241).
34. П. Н. Савицки (1895-1968; поменут [имплицитно у РМЕ.Ј 575])
35. А. И. Солжењицин (1918-...); — свакодневно
помињан на литургијама од стране оца Јустина, према писменом сведочењу професора Жана Беса).

Прилог II:
Библиографија радова
оца Јустина:
Сабрана дела у 33 тома
I — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Књига 1, Том 1, издавачи: Наследници оца Јустина и манастир Ћелије
код Ваљева, Нови дани, Београд 1998.
1. Празничне беседе
Садржај:
1. Беседа 1. у Недељу Светих Праотаца (1965)
2. Беседа 2. у Недељу Светих Праотаца (1966)
3. Беседа 1. у Недељу Светих Отаца (1965)
4. Беседа 2. у Недељу Светих Отаца (1966)
5. Беседа 3. у Недељу Светих Отаца (1973)
6. Беседа 1. у у Недељу Богоотаца (1964)
7. Беседа на Сабор Пресвете Богорордице (1966)
8. Беседа 1. на Св. Првомученика Стефана (1964)
9. Беседа 2. на Св. Првомученика Стефана (1965)
10. Беседа 1. на Св. Василија Великог (1965)
11. Беседа 2. на Св. Василија Великог (1966)
12. Беседа 3. на Св. Василија Великог (1967)
13. Беседа у Недељу пред Богојављање (1965)
14. Беседа 1. на Свето Богојављање (1965)
Овом приликом се захваљујемо вредним апсолвентима
Православног богословског факултета БУ, господи Стевану
Јовановићу и Душану Мијушковићу за сарадничку помоћ при
изради ове Библиографије (тачније Прилога II и III) – БЛ.
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15. Беседа 2. на Свето Богојављање (1966)
16. Беседа 3. на Свето Богојављање (1967)
17. Беседа 4. на Свето Богојављање (1974)
18. Беседа на Сабор Св. Јована Крститеља (1965)
19. Беседа 1. у Недељу по Богојављењу (1965)
20. Беседа 2. у Недељу по Богојављењу (1967)
21. Беседа 1. на Светога Саву (1965)
22. Беседа 2. на Светога Саву (1966)
23. Беседа 3. на Светога Саву (1967)
24. Беседа 4. на Светога Саву (1968)
25. Беседа 5. на Светога Саву (1969)
26. Беседа 6. на Светога Саву (1973)
27. Беседа 7. на Светога Саву (1974)
28. Беседа 8. на Светога Саву (1975)
29. Беседа 9. на Светога Саву (1979)
30. Беседа 1. на Света Три Јерарха (1967)
31. Беседа 2. на Света Три Јерарха (1974)
32. Беседа 1. на Сретење Господње (1965)
33. Беседа 2. на Сретење Господње (1967)
34. Беседа 3. на Сретење Господње (1974)
35. Беседа 4. на Сретење Господње (1977)
36. Беседа 1. на Благовести (1965)
37. Беседа 2. на Благовести (1966)
38. Беседа 3. на Благовести (1967)
39. Беседа 4. на Благовести и Цвети (1974)
40. Беседа на Св. Великомученика Георгија (1974)
41. Беседа на Видовдан (1966)
42. Беседа 1. на рођење Св. Јована Крститеља (1965)
43. Беседа 2. на рођење Св. Јована Крститеља (1966)
44. Беседа 3. на рођење Св. Јована Крститеља (1974)
45. Беседа 1. на Св. Апостоле Петра и Павла (1965)
46. Беседа 2. на Св. Апостоле Петра и Павла (1974)
47. Беседа на Сабор Св. Арханђела Гаврила (1965)
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48. Беседа у Недељу Шест Васељенских
Сабора (1965)
49. Беседа на Светог Пророка Илију (1974)
50. Беседа на Преображење Господње (1966)
51. Беседа на Успеније Пресвете Богородице (1974)
52. Беседа на Сабор Срба Светитеља (1973)
53. Беседа 1. на Усековање Св. Јована
Крститеља (1964)
54. Беседа 2. на Усековање Св. Јована
Крститеља (1965)
55. Беседа 3. на Усековање Св. Јована
Крститеља (1974)
56. Беседа 1. на Рођење Пресвете Богородице (1964)
57. Беседа 2. на Рођење Пресвете Богородице (1966)
58. Беседа 3. на Рођење Пресвете Богородице (1973)
59. Беседа на Св. Великомученика Димитрија (1964)
60. Беседа на бденију уочи Светог Арханђела
Михаила (1966)
61. Беседа 1. на Св. Архађеле Михаила и
Гаврила (1964)
62. Беседа 2. на Св. Арханђела Михаила (1966)
63. Беседа 3. на Св. Арханђела Михаила (1973)
64. Беседа 4. на Св. Арханђела Михаила (1974)
65. Беседа на Светога Јована Златоуста (1975)
66. Беседа 1. на Ваведење Св. Богородице (1964)
67. Беседа 2. на Ваведење Св. Богородице (1965)
68. Беседа 3. на Ваведење Св. Богородице (1966)
69. Беседа 4. на Ваведење Св. Богородице (1973)
70. Беседа 5. на Ваведење Св. Богородице (1975)
71. Беседа 6. на Ваведење Св. Богородице (1976)
72. Беседа 7. на Ваведење Св. Богородице (1977)
73. Беседа 1. на Св. Оца Николаја (1965)
74. Беседа 2. на Св. Оца Николаја (1966)
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75. Беседа 1. на парастосу Епископу Николају (1965)
76. Беседа 2. на парастосу Владици Николају (1966)
77. Беседа 3. на парастосу Владици Николају (1970)
78. Беседа 4. на парастосу Владици Николају (1971)
79. Беседа 5. на парастосу Владици Николају (1972)
80. Беседа 6. на парастосу Владици Николају (1973)
81. Беседа 7. на парастосу Владици Николају (1974)
II — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Књига 1, Том 2, издавачи: Наследници оца Јустина и манастир Ћелије
код Ваљева, Нови дани, Београд 1998.
2. Празничне беседе: недељне
Садржај:
82. Беседа у Недељу 2. по Педесетници (1966)
83. Беседа у Недељу 3. по Педесетници (1965)
84. Беседа 1. у Недељу 4. по Педесетници (1965)
85. Беседа 2. у Недељу 4. по Педесетници (1965)
86. Беседа 1. у Недељу 5. по Педесетници (1965)
87. Беседа 2. у Недељу 5. по Педесетници (1966)
88. Беседа у Недељу 6. по Педесетници (1964)
89. Беседа 1. у Недељу 8. по Педесетници (1965)
90. Беседа 2. у Недељу 8. по Педесетници (1966)
91. Беседа 3. у Недељу 8. по Педесетници (1974)
92. Беседа 1. у Недељу 9. по Педесетници (1966)
93. Беседа 2. у Недељу 9. по Педесетници (1974)
94. Беседа 3. у Недељу 9. по Педесетници (1977)
95. Беседа у Недељу 11. по Педесетници (1966)
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96. Беседа 1. у Недељу 12. по Педесетници (1964)
97. Беседа 2. у Недељу 12. по Педесетници (1966)
98. Беседа 3. у Недељу 12. по Педесетници (1977)
99. Беседа у Недељу 14. по Педесетници (1974)
100. Беседа о две највеће заповести у
Недељу 15. по Педесетници (1961)
101. Беседа 2. у Недељу 15. по Педесетници (1965)
102. Беседа у Недељу 16. по Педесетници (1964)
103. Беседа 1. у Недељу 18. по Педесетници (1964)
104. Беседа 2. у Недељу 18. по Педесетници (1966)
105. Беседа 3. у Недељу 18. по Педесетници (1975)
106. Беседа 1. у Недељу 19. по Педесетници (1964)
107. Беседа 2. у Недељу 19. по Педесетници (1966)
108. Беседа 3. у Недељу 19. по Педесетници (1968)
109. Беседа у Недељу 20. по Педесетници (1966)
110. Беседа 1. у Недељу 21. по Педесетници (1964)
111. Беседа 1. у Недељу 22. по Педесетници (1965)
112. Беседа 2. у Недељу 22. по Педесетници (1966)
113. Беседа 1. у Недељу 23. по Педесетници (1964)
114. Беседа 2. у Недељу 23. по Педесетници (1966)
115. Беседа у Недељу 24. по Педесетници (1977)
116. Беседа 1. у Недељу 25. по Педесетници (1965)
117. Беседа 2. у Недељу 25. по Педесетници (1966)
118. Беседа 1. у Недељу 26. по Педесетници (1964)
119. Беседа 2. у Недељу 26. по Педесетници (1965)
120. Беседа 3. у Недељу 26. по Педесетници (1966)
121. Беседа 1. у Недељу 28. по Педесетници (1964)
122. Беседа 2. у Недељу 28. по Педесетници (1973)
123. Беседа 3. у Недељу 28. по Педесетници (1976)
124. Беседа у Недељу 29. по Педесетници (1966)
125. Беседа у Недељу 31. по Педесетници (1965)
126. Беседа у Недељу 35. по Педесетници (1967)
127. Беседа при освећењу обновљене цркве
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128. Беседа на опелу добре хришћанке
129. Неколико речи о вери
III — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Књига 1, Том 3, издавачи: Наследници оца Јустина и манастир Ћелије
код Ваљева, Нови дани, Београд 1998.
3. Беседе: пасхалне
Садржај:
131. Беседа 1. у Недељу митара (=цариника) и
фарисеја (1965)
132. Беседа 2. у Недељу митара и фарисеја (1966)
133. Беседа 3. у Недељу митара и фарисеја (1967)
134. Беседа 4. у Недељу митара и фарисеја (1975)
135. Беседа 1. у Недељу блуднога сина (1965)
136. Беседа 2. у Недељу блуднога сина (1967)
137. Беседа 3. у Недељу блуднога сина (1974)
138. Беседа 4. у Недељу блуднога сина (1978)
139. Беседа 1. у Недељу Страшног Суда
(Месопусна) (1965)
140. Беседа 2. у Недељу Страшног Суда (1967)
141. Беседа 3. у Недељу Страшног Суда (1974)
142. Беседа 4. у Недељу Страшног Суда (1978)
143. Беседа на покладе Великог Поста
(Недеља сиропусна) (1965)
144. Беседа на Теодорову суботу (1974)
145. Беседа 1. у Недељу Православља (1965)
146. Беседа 2. у Недељу Православља (1966)
147. Беседа 3. у Недељу Православља (1967)
148. Беседа 4. у Недељу Православља (1975)

Богдан Лубардић

185

149. Беседа 1. у Другу Недељу Великог Поста (1966)
150. Беседа 2. у Другу Недељу Великог Поста (1967)
151. Беседа 3. у Другу Недељу Великог Поста (1977)
152. Беседа у Трећу Недељу Великог Поста (1967)
153. Беседа у Суботу 4. Великог Поста (1977)
154. Беседа у Четврту Недељу Великог Поста (1965)
155. Беседа 1. у Пету Недељу Великог Поста (1965)
156. Беседа 2. у Пету Недељу Великог Поста (1967)
157. Беседа 1. на Цвети (1965)
158. Беседа 2. на Цвети (1966)
159. Беседа 3. на Цвети (1967)
160. Беседа уочи Великог Петка (1965)
161. Страшни Суд над Богом – Беседа 1.
на Велики Петак (1926)
162. Беседа 2. на Велики Петак
163. Беседа на Други Васкрс (1966)
164. Беседа на Томину недељу (1965)
165. Беседа 1. у Недељу Мироносица (1965)
166. Беседа 2. у Недељу Мироносица (1966)
167. Беседа 1. у Недељу о раслабљеном (1966)
168. Беседа 2. у Недељу о раслабљеном (1978)
169. Беседа 1. у Недељу Самаријанке (1965)
170. Беседа 2. у Недељу Самаријанке (1967)
171. Беседа 1. у Недељу о слепом (1965)
172. Беседа 2. у Недељу о слепом (1966)
173. Беседа 3. у Недељу о слепом (1967)
174. Беседа 4. у Недељу о слепом (1974)
175. Беседа 1. на Вазнесење – Спасовдан (1966)
176. Беседа 2. на Вазнесење – Спасовдан (1967)
177. Беседа 3. на Вазнесење – Спасовдан (1974)
178. Беседа 4. на Вазнесење – Спасовдан (1977)
179. Беседа 1. у Недељу Светих Отаца
Никејских (1966)
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180. Беседа 2. у Недељу Светих
Отаца Никејских (1967)
181. Беседа 3. у Недељу Св. Отаца Првог Васељенског
Сабора и Свете Мученице Гликерије (1974)
182. Беседа 1. на Педесетницу (1965)
183. Беседа 2. на Педесетницу (1966)
184. Беседа 3. на Педесетницу (1974)
185. Беседа 4. на Педесетницу (1977)
186. Беседа 1. на Други дан Педесетнице (1965)
187. Беседа 2. на Други дан Педесетнице (1966)
188. Беседа на Трећи дан Педесетнице (1965)
189. Беседа 1. у Недељу Свих Светих (1965)
189. Беседа 2. у Недељу Свих Светих (1974)
IV — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 4, 4а, издавачи: Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 2001.
4. Православна Црква и екуменизам
4а. Светосавље као философија живота
Садржај:
1. Светосавска философија света
2. Светосавска философија прогреса
3. Светосавска философија културе
4. Светосавска философија друштва
5. Светосавска философија вредности и мерила
6. Светосавска философија просвете
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V — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 5, издавачи:
Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 1999.
5. Акатисти
Садржај:
1. Акатист Светој Тројици
2. Акатист Преслатком Господу Нашем
Исусу Христу
3. Акатист страдањима Христовим
4. Акатист Исусу Победитељу смрти
5. Акатист Свемогућем Богу (при
најезди искушења)
6. Акатист Пресветој Богородици
(Благовештански)
7. Акатист Успенију Пресвете Богородице
8. Акатист Покрову Богородице (њеној
чудотворној икони пећској)
9. Акатист Светом Архангелу Михаилу
10. Акатист Светом Претечи Јовану Крститељу
11. Акатист Свима Светима
12. Акатист Светима Првоврховним
Апостолима Петру и Павлу
Сачинио и јеромонаху Јустину посветио Епископ Охридски
Николај на Васкрс 1923. године.

Молитву Архангелу Михаилу (након акатиста) сачинио
Архимандрит Јустин.

Молитву Светим апостолима Петру и Павлу (након акатиста)
сачинио Архимандрит Јустин, 9/21 мај 1959.
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13. Акатист Светом Апостолу и Еванђелисту
Јовану Богослову
14. Акатист Светом Оцу Николају Чудотоврцу
15. Акатист Светом Оцу Јовану Златоустом
16. Акатист Светом Сави I, Архиепископу Српском
17. Акатист Светом Великомученику и
Победоносцу Георгију
18. Акатист Светом Великомученику
Стефану Дечанском
19. Акатист Светом Великомученику и
Исцелитељу Пантелејмону
20. Акатист Преподобном и Богоносном Оцу
Серафиму Саровском Чудотворцу
21. Акатист Свим Светим Србима
Напомена: са грчког и црквенословенског превео Архимандит Јустин.
VI — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 6 и 7, издавачи: Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 1999.

Молитву 2. Св. Јовану Златоусту (након акатиста) сачинио
Архимандрит Јустин, дана Св. Јована Милостивог 12/25 новембар 1960.

Молитву Светом Стефану Дечанском (након акатиста) сачинио архимандрит Јустин.

Овај акатист не припада делима Архимандрита Јустина
ни као превод ни као састав. Њега је сачинио Прота Мирко
Павловић. Ава Јустин је овај акатист много волео па га је састваљач прибројао Авином опусу.
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6. Философија и религија Ф. М. Достојевског
7. Достојевски о Европи и словенству
VII — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 8 и 9, издавачи: Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 1999.
8. Том 8: Пут богопознања
9. Том 9: Философске урвине
Садржај:
А. Пут богопознања:
1.1 Проблем личности и познања по учењу
Светог Макарија Египатског
1.2 Гносеологија Светог Исака Сирина
1.3 Стослов подвижничко-гносеолошки
Б. Философске урвине:
2.1 Агонија хуманизма
2.1.1 Зеница трагизма
2.1.2 Европски човек на жеравичној раскрсници
2.1.3 Прогрес у воденици смрти
Већи број чланака у овом зборнику објављиван је у предратним часописима (видети Билиографију Оца Јустина у часопису „Богословље“, 1-2 (1980) 149-164.
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2.1.4 Врховна вредност и непогрешиво мерило
2.1.5 Између две философије
2.1.6 Невидљиво у видљивом
2.1.7 Страшни суд над Богом
3. Тмине и милине сазнања и осећања
3.1 Мој рај и мо пакао
3.2 Тужно и за херувимска срца Осуђени
на бесмртност Лелек за Христом
4. Вододелница
4.1 Метерлинк пред велико ћутање
4. 2 Достојевски као пророк и апостол
православног реализма
4.3 О рају руске душе
4.4 На вододелници културе
4.5 Ускрс и српски бесмртници
4.6 О неприкосновеном величанству човека
5. Туге и чежње
5.1 Ројење бескрајности
5.2 На тераси атома
5.3 Побуна крпеља
5.4 Низ хучни водопад времена
5.5 Она – неодољива заводница
5.6 Срна у изгубљеном рају
Поговор (еп. Банатски Амфилохије)
VIII — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 10, издавачи:
Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 2000.
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10. Тумачење Светог Еванђеља по Матеју
Напомена: За предговор књиге узето је предавање оца Јустина, професора и васпитача богословије, одржаног на састанку Богословског богомољачког братства Свети Сава, у Сремским Карловцима
22. децембра 1929.
IX — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 11 и 12, издавачи: Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 2001.
11. Тумачење Светог Еванђеља по Јовану
12. Тумачење посланица Светог Јована Богослова
X — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 13, издавачи:
Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 2001.
13. Тумачење посланица 1. и 2. Коринћанима Св.
Апостола Павла (са Апостолом Павлом кроз живот)
XI — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 14, 15 и 16, издавачи: Наследници оца Јустина и манастир Ћелије
код Ваљева, Нови дани, Београд 2002.
14. Тумачење посланице Ефесцима
Св. Апостола Павла
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15. Тумачење посланице Филипљанима Св.
Апостола Павла
16. Тумачење посланице Галатима и 1. и 2.
Солуњанима Св. Аостола Павла (са Апостолом
Павлом кроз живот)
XII — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 17, издавачи:
Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 2003.
17. Догматика Православне Цркве: Православна
философија истине, књига 1. (Београд 2003).
XIII — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 18, издавачи:
Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 2003.19. Догматика
Православне Цркве: Православна философија истине,
књига 2. (Београд 2004).
18. Догматика Православне Цркве: Православна
философија истине, књига 3. (Београд 2004).
XIV — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 19, издавачи:
Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 2003.19. Догматика
Православне Цркве: Православна философија истине,
књига 2. (Београд 2004).
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19. Догматика Православне Цркве: Православна
философија истине, књига 3. (Београд 2004).
XV — Преподобни отац Јустин, Сабрана дела
светог Јустина Новог у 30 књига, Том 20, издавачи: Наследници оца Јустина и манастир Ћелије код
Ваљева, Нови дани, Београд 2007.
20. Сетве и жетве: чланци и мањи списи.
У припреми за штампу су и следећи томови:
21. Лавсаик I Свеска и Лавсаик II Свеска
22. Са Уредничког стола 1924, 1925, 1927
23. На Богочовечанском путу
24. Беседе – стенографски записиване
25. Каноник – Молитвеник
26. Литургије (све три)
27. Велики Требник
28. Остали Авини преводи
29. Монашки живот
30. Тајне вере и живота

Прилог III:
Библиографија радова o оцу
Јустину и с њим у вези
(Број библиографских јединица = 158)
Схема каталогизације:
А. Књиге (Монографије, зборници радова, акатисти)
Б. Студије, огледи и чланци
В. Рецензије и прикази
Г. Остало (осврти, беседе, коментари, песме)
А.
Књиге (Монографије, зборници радова списа
преподобног Јустина Ћелијског, акатисти) [24]
— Ἁрχιμανδρίτης Ἰουστῖνος Πόποβιτς – ἀφιέρωμα
(са његовим текстовима и текстовима о њему),
Οἰκοδομή, Никозија, мај 1980.
— Bremer, h., Ekklesiale Struktur und Ekklesiologie
in der Serbischen Orthodoxen Kirche im 19. und
20. Jahrhundert, Augustinus-Verlag, Würzburg =
исти, Vera, kultura i politika: eklezijalna struktura i
ekleziologija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u XIX i XX
veku, Gradina, Niš 1997.
— Гликерија, игуманија манастира Ћелије; Костић,
С., (уредници), Светлопис Аве Јустина, Ваљево
2006.
— Гојковић, Г. Теохуманизам Јустина Ћелијског:
христолошке
претпоставке
антропологије,
Бијељина 2006 [магистарски рад одбрањен 2. XI
2005. г., на Филозофском факултету Источно
Сарајево, ментор: И. Коларић].
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— Ђурђевић, Р. М., Светосавски национализам
у јудео-масонском светском окружењу (Књ. Б):
Утемељитељи
светосавског
национализма
– Владика Николај, Авва Јустин и Димитрије
Љотић, Београд 2002.
— З. К., Акатист преподобном оцу Јустину Новом
Ћелијском, у А. Јевтић (уред.), Преподобни Јустин
Нови Ћелијски: житије, служба, акатист, чуда,
Београд 2005.
— Јевтић, А., Човек богочовека Христа: споменица оцу
Јустину Поповићу (1879-1979), Београд – Требиње
2004.
— Јевтић, А. Кратак животопис Светог Аве Јустина,
у А. Јевтић (уред.), Преподобни Јустин Нови
Ћелијски: житије, служба, акатист, чуда, Београд
2005.
— Кангрга, Хаџи Недељко, Спомени: Сећања на
владику Николаја и аву Јустина, Храм Светог
Ђорђа на Чукарици, Београд 1999.
— Костић, С., (прир.) Речи у времену о вечности.
Изабране беседе (оца Јустина Поповића), Манастир
Ћелије, Ваљево 2001.
— Μνήμη Ἁρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς (са његовим
текстовима и текстовима о њему), Παράδοση, III
(1979), Ἀθήνα.
— Н. Н., За крест частниј и свободу золотоју!, Рускосрпско братство светих цара Николаја и владике
Николаја, Москва 2004.
— Лазић, М. (уред.), Ава Јустин, Ваљево 1993.
— Лубардић, Б., Акатист преподобном Јустину
Ћелијском, Наши дани, Ћелије – Београд 1995.
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— Лубардић, Б., Јустин Ћелијскi и Русија: путеви
рецепције руске философије и теологије, Беседа,
Нови Сад 2009 (у припреми за штампу).
— Makojeviс, D. M., Christology: A Surrvey of the Teaching
of Archimandrite Justin Popovic, St. Vladimir’s
Orthodox heological Seminary, Crestwood – New
York 1995 [анотација = магистарска студија].
— Минина, Л. (прир.), Православная философия истины. Статы, Перм 2003.
— Пејчић, Ј., Зеница трагизма: Кратки списи (Јустина
Поповића)1923–1940, Просвета, Ниш 1998.
— Пејчић, Ј., (прир.) О духу времена – изабрани списи
Ј. Поповића, Политика – Народна књига, Бисери
српксе књижевности, књига бр. 44, Београд 2005.
— Пјевач, Н., (прир.) Еванђелска лествица врлина Св.
Аве Јустина, Благодарник, Београд 2005.
— Пјевач, Н., (прир.) Азбучник богочовечанских мисли Аве Јустина, Звоник, Београд 2006.
— Православље и слобода: о вољи Божијој и о слободи
људској, о хришћанском поимању слободе, о слободи
и одговорности у црквеном животу, Светигора,
Цетиње 2006.
— Стојановић, А., Δόγμα καὶ πνευματικότητα τοῦ
Ἱουστίνου Πόποβιτς, καθηγ. Γ. Δ. Μαρτζέλος (Θεολ.
Σχολή Πανεπ. Θεσσαλονίκη, Συστηματική θεολογία),
Θεσσαλονκη 2006.
— Фонов, С., (прир.) Собрание творений Преп.
Иустина, том. 1, Москва 2004.
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Б.
Студије, огледи и чланци [103]
— Alexander, St., „Religion in Yugoslavia Today“,
[annotation = he article is based on the talk given
on May 3, 1990, to the British Yugoslav Society in
Edinburgh, Scotland].
— Анђелковић, М., „Јустин Поповић (1894-1979)“,
у Животописи знаменитих Срба: од тајне до
истине, Београд 2003.
— Атанасијевић, К., „Филозофија православља Др.
Јустина Поповића“, текст написан 12. XII 1956,
у Београду = прештампано у А. Јевтић (уред.) Ј.
Поповић, На богочовечанском путу, Београд 1980.
— „Ἁрχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς, 8 ου υἱοῦ
Ὑπερπολυτέκνων
(1894-1979)“,
Πολύτεκνη
Οἰκογένεια, οκτώβριος-νοέμβριος-δεκέμβριος (72)
1996.
— Bajford, J., „N. Velimirovic: From „Traitor“ to „Saint“
(= N. Velimirović: оd ‘izdajnika’ do ‘svetitelja’)“, Vidal
Sasoon International Centre for Sruggle Against
Antisemitism = SICSA.
— Бес, Ж., „Духовно наслеђе Оца Јустина Поповића“
(првобитно објављено на францускому часопису
Le Monde, 23. V 1979, Paris), у (А. Јевтић, уред.) Ј.
Поповић, На богочовечанском путу, Београд 1980.
— Бећковић, М., „Предговор“, у Ј. Поповић О рају
руске душе: Достојевски као пророк и апостол
православног реализма (укр.), збирка Српско богословље у XX веку, Луче Софије, Минск 2001.
— Бећковић, М., „Ава Јустин Поповић“, у Послушања,
Београд 2002 (¹2000).
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— Брашанац, Ј., „Идеје о васпитању др Јустина
Поповића (1894-1979)“, Свети кнез Лазар, VI/2
(1998).
— Biserko, S., „Srbija u ropstvu dogmatske misli: ishod
propalog projekta“, I, Bosnian Reportб 45-46 (2005).
— Buchenau, K., „What Went Wrong? Church – State
Relations in Socialist Yugoslavia“, Nationalities
Papers, 33/4 (2005) (издавач: Routledge, part of the
Taylor & Francis Group).
— Archbishop Chrysostomos, „Comment on: A.
Gerostergios (ed.), Father Justin Popovich: Orthodox
Faith and Life in Christ“ (Institute for Byzantine and
Modern Greek Studies, Belmont, MA 1994), Orthodox
Tradition, Vol. XII, No. 2, p. 62.
— Видовић, Ж., „Икона и појам: у славу блаженог
оца Јустина“, Глас Цркве, XVII/2 (1989).
— Vjekoslav, P., „Interfaith Dialogue versus Recent
Hatred: Serbian Orthodoxy and Croatian Catholicism
from the Second Vatican Council to the Yugoslav War,
1965–1992“, Religion, State & Society, 29/1 (2001)
(издавач: Routledge, part of the Taylor & Francis
Group).
— Вујков, Д., „Небоземни подвиг оца Јустина: стогодишњица рођења архимандрита др Јустина
Поповића“, у Осми дан: есеји и критике, Нови Сад
2001, 32-34.
— Vukokomanović, M., „Šta Crkvu [ne]možete pitati:
SPC, država i društvo u Srbiji“ (eng.), Beograd 2005.
— Гавриловић, Ж., „Смиреноумље оца Јустина“,
Јефимија, III/4-5 (1994).
— Gerostergios, A., „Justin Popovic“, у Orthodox Faith
and Life in Christ, Institute for Byzantine and Modern
Greek Studies, Belmont, Massachusetts 1994 =
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Геростергиос, А., Архимандрит Јустин Поповић:
православна вера и живот у Христу, Видослов, 29
(2003).
— Gil, D., „Serbska Cerkiew Prawosławna po ‘rewolucji
październikowej’ 2000 roku“, Instytut Filologii
Słowiańskiej UJ, Krakow 2005.
— Gordić, S., „Poetička jednačina humora i melanholije“,
Polja, 434 (2005).
— Гошевић, С., „Др Јустин Поповић“, у Богословски
факултет Српске православне цркве, Београд 1980
= прештампано из Богословље, XXIV/1-2 (1980).
— Damascene (Hieromonk), „he Place of Lives of Saints
in the Spiritual Life“, he Orthodox Word, 37:6 (221)
2001.
— Драгић, П., „Синапса као аура моралиста и иморалиста“, Теолошки погледи, XIV/4 (1981).
— Đorđević, М. (прир.), „Srpska konzervativna misao“,
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd
2003.
— Đordjevic, M., „he Orthodox Christian View“, у
Sameness in Diversity: he Religio Perennis in Judaism,
Christianity and Islam, Forum Bosnae, 36 (2006).
— Đurić, V. Đ., „Religija kao činilac u određenju srpskog
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