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УВОДНАРЕЧ

Ова моја нова књига - Путовање, записи, сећања
1951-2001. - првенствено је аутобиографског карактера.
Записи, сећања и путовања (то је моја трећа књига о путовањима), са незнатним исправљањима, непосредан су
пренос наниса из Дневника, који сам деценијама брижљиво водио, и којем могу да захвалим не само то што ми
је омогућио објављивање више књига са разноврсним
текстовима пренетим из Дневника већ и то што ми је безброј пута, нарочито у мојој младости, пружао незаменљиву утеху и помоћ у временима духовних криза. Ако су душевно-духовне кризе (некад праћене и телесним) незаобилазне и, често, најјаче у младости, не видим разлога да
млади људи и у XXI веку (бар они који су више интровертовани и склони интроспекцији, какав сам и сам био и до
данас остао) не воде Дневник, као један од најуспешнијих
начина познавања себе. Том упознавању нема краја, јер је
сасвим сигурно - никада се нећемо довољно упознати,
што су, уосталом, добро знали и потврђивали сви значајни духовни људи у најстаријим познатим цивилизацијама (античке Грчке, нарочито).
Одржавати у току педесет година живота (конкретно
од 1951. до 2001. године) једну, какву-такву, непрекидност постојања, а у њему непрекидност посматрања, ми5

шљења и осећања, сматрам Божијом благодаћу, јер се тек
у релативно одржаном континуитету спољашњих и унутарњих збивања може назрети смисао човековог постојања, који онда може да буде јемство за релативно успешно
одржавањс себе морално и интелектуално усправним, у
добром смислу и независним.
Осмишљен лични континуитет живљења неког човека
омогућава му да постигне сразмерно тачан увид у прошлост, садашњост и будућност и свога народа. Допуштам
могућност (пре вероватну за екстравертовани тип личности) да неко из осмишљене непрекидности постојања свога
народа и протеклих историјских збивања у њему, може извести закључке и о смислу сопственог постојања и могуће
сопствене улоге у садашњим догађањима у своме народу.
Доста је записа у овој мојој књизи подстакнутих нечим што сам прочитао или што сам чуо на неком занимљивом научном скупу на коме сам учествовао, али још
чешће, и лепше, побуђених плодним разговорима са креативним људима, књижевницима, историчарима, археолозима, којима и на овај начин изражавам захвалност.
Време у којем сам живео са мојим народом и пријатељима, између 1951. и 2001. године, било је у много чему
зло време за делање и могуће дарове људског духа. При
свему томе, то је било и доба изазова, са различитим, не
увек подесним одговорима. Какав је био мој одговор на
поменути изазов, није на мени да оценим.
Сматрам да књига Путовања, записи, сећања
1951-2001, иако умногоме аутобиографског, импресионистичког карактера, са мањим изузецима излива сасвим
личне природе (смрт мајке и пријатеља Василија Голднера, професора др Владимира Вујића), у већини својих
осгалих делова одише савременошћу; отуд и мислим
(или само желим тако да мислим?) да она може бити од
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користи, пре свега младим људима, јер су нека преживљавања и пропратна разматрања опшгељудска; она прате одређене периоде у процесу индивидуације код већине људи, пре свега код оних који су се родили на овом географском и историјском тлу и који овде живе. Ако се много шта
променило до данас у историји наше земље, као и Израела,
који сам маја 1960. први пут посетио и о тој, тада новој држави подробније писао, чини ми сс да се много шта и није
променило (људска природа?) и да су због тога нека моја
запажања актуелна, могуће и корисна и за савременог нашег читаоца. Све се мења, а као да у основи остаје исто!
Ова позната изрека односи се најпре на човека античког,
јеврејског или хришћанског, некада давно и данас, на почетку XXI века. Тај и такав човек ме је одувек занимао, узбуђивао, плашио; пратио сам га до данас, колико сам био у
стању непристрасно, без обзира на то где и како је он живсо. Пратио сам га и живео са њим, са вером у смисао нашег људског постојања, са надом да се нсшто битно у човеку може, уз Божију помоћ, временом и у будућности
променити, са љубављу које као да ми никад није било довољно; ни оне коју сам од људи добијао, још мање оне коју
сам ја био у стању другима да поклоним. Дуго ми је требало времена док сам схватио исправност Хегелових речи:
„Будућност није предмет сазнања, него наде и страха.”
Не могу да се не сетим Иве Андрића који је једном записао: „Звезданог неба и људских лица никад ми није довољно да их гледам.”*
*
Имам снажну ислребу да кажем да сам ову Уводну реч писао
послсдњих дана живота моје драге супруте Јелене (преминулс 17. јуна
2003), која се увек искрено радовала свакој мојој новој књизи, а која као да
је чекала „пресељење” док нисам сгавио тачку на последњу реченицу овога
Увода. Хвала јој на великој подршци у току нашег тридесетосмогодишњег
брака.
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Људи гледају „ чуда ” маптене сваког даиа, али се не
преображавају. Атеисти остају атеисти, а млаки хришћани и даље млаки. Тек кадаДух Свети сиђеу човека,
доживљено „ чудо " преображава га. Петар је доживео
Христово Преображење, али оно није било довољно да се
и сам Петар преобрази.Силазак СветогДуха на апостоле био је одлучујући за преображај.

ПУТОВАЊА

ПРВИ ПУТ У СВЕТОЈ ЗЕМЉИ
Путовање у Израел (мај, 1960)

Укрцавам се у Ћенови на брод „Меббарја”. На дугој
сам пловидби до Обећане земље, обећане за све хришћане, али и за Јевреје и муслимане. То је мој годишњи одмор из Швајцарске у којој већ неколико година радим као
психијатар - гост. На броду Јевреји из разних земаља који
хоће да посете Израел, или (неки старији и стари) да у њему умру, што би доживели као врхунац милости Јахвеа. У
току путовања површно се упознајем са већином тих јеврејских иутника: са јеврејским брачним паром из Венецуеле - он је директор фабрике трикотаже, нервозан,
огорчен на људе и човечанство, прогнозира у светским
размерама: рат. Ту је и један гастроентеролог из Варшаве,
у пратњи иостарије нољске Јеврејке која лута светом, којој као да никада није довољно да истакне предност Јевре •
ја над осталим народима, све од музике до медицине.
Упознајем и супружнике из Аргентине, који, као и већина
Јевреја из других земаља, говоре ,јидиш”. Ђакомо, ита*
Израиљ - херб. Јисраел „онај који се бори за Бога”, према 32. глави
Прве књиге Мојсијеве (2 4 -3 0 ) у којој се описује храбро ноћно рваљс Јакова
са Богом који га, због храбрости, награђује речима:,јер си се јуначки борио
и с Богом и људима, и одолио си”, мељајући му име Јаков у Израиљ.
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лијански „мали” Јеврејин, у поверењу ми шапуће да није
лако живети и још зарађивати међу Јеврејима. Онда додаје да му је син католички одгојен. Ускоро, Ћакомо ће се са
женом Туркињом вратити у своје старо место живљења, у
Милано. Хоће да помогне другима до мазохизма; ипак,
пријатан друг. У кабини сам са једним старијим културним Холанђанином, који долази да испита могућност
свога емигрирања у Израел, и са једним рођеним Израелцем, ироничним, не и духовитим, који мисли да нема Бога, да треба уживати живот јер се једном живи, и да у политици Израела треба бирати средњи пут, између екстремних кибуца и капитализма. Према мени крајње неповерљив. Покушава да ме исмеје и да ме представи као
екстравагантног господичића коме се прохтело да види
Израел.
Други рођени Израелац је Арије, једноставан, помало
груб у физиономији и понашању, али срдачан и поверљив. Пореклом је пољски Јеврејин. Као и многи други Јевреји, поносан је на Израел, своју малу земљу која је за
дванаест година, од времсна проглашења независности,
заиста учинила чудо у напретку. Он би желео само мир од
Арабљана, а онда „кроз неколико година, Израел ће бити
најлепша земља на свету”. Када сам га подсетио на историју Израела и сталну опасност од суседа (да ли само од
суседа?), горак осмех био је најречитији одговор.
Још један Арије, Мађар, са израелским пасошем у цепу, прошетао се, храбро, које пешке које аутостопом,
кроз Мађарску, Југославију и Италију, и сада се враћа кући. Врло интелигентан, иако млад, говори одлично неколико језика, са нечим фемининим, меким у физиономији
и неком врстом дискретне отворености и инстинктивне
сналажљивости.
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На броду, тек у пролазу, упознајем дебелу госиу из северне Африке, новопеченог емигранта, повећу групу нових румунских емиграната, достојанственог, брадатог рабина, увек под шеширом, иначе руског емигранта из
1950, и Американца из Питсбурга, који иде само у посету
својој постојбини, али онда одмах натраг, пут „велике
Америке која даје телевизијски програм цели дан и ноћ”.
Овде је и један грчки Јеврејин, професор математике у
Солуну. Сви ти људи на броду споразумевају се есперантом свих Јевреја - јидишем.
Мој подсмевач из кабине изнео је још нешто занимљиво: „Нама треба земље. Негевска пустиња може да прими
још три милиона становника. Велика би срећа била кад би
то били Јевреји из Русије који већ годинама чекају на дозволу за излазак, у све антисемитскије расположеном Совјетском Савезу. Амерички Јевреји су добри само зато
што доносе доларе. Требало би, у ствари, сви Јсвреји да
дођу у Израел, наравно, када будемо имали више земље
коју ћемо покушати да купимо од Арапа. Они су лељи,
нерадни и пасивни, она им и онако ничему не служи ...
Лако је вама, ви сте без проблема, ми Јевреји имамо проблеме!” (Ова изванредна реченица била је олако изречена
приликом паковања ствари и попуњавања декларација
пред долазак брода у Хаифу.)
Ђакомо је хтео да још нешто сазнам о „неправди” у јеврејској држави: о разлици између Сефарда (шпанских,
афричких, италијанских Јевреја) и Ашкеназа (руских,
америчких и европских Јевреја).
Другог дана после подне брод је стигао у Напуљ и у
њему остао до увече. Шетња кроз град: у мањим улицама
и на периферији беда каква се мало где у Европи може
срести. Сцена са децом у некој полумрачној, забаченој
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улици, до које ме је довела моја радозналост привучена
питорескношћу јужног поднебља и талијанског темперамента, могла је да се заврши рђаво по мене.
Четвртог дана стигли смо у Атину. Из Пирејског пристаништа, у коме је брод био усидрен, одвезао сам се са
пољским познаницима са брода најпре метроом до града,
а онда таксијем на Акропољ. Има нечег од монументалности на Акропољу! Не само та хармоничност и изванрсдан склад камена већ и боговски поглед на цео град, луку
и околна брда. Почиње врућина, још подношљива и пријатна. Бели атински кровови од камена још јаче беласају
на сунцу које данас није скривено ниједним облачком. У
Атини се човек осећа као код куће.
Пети дан путовања - Родос. Рајско острво. С новом
познаницом са брода, Енглескињом Џен, одлазим на купање, ирво купање у Средоземном мору. Топлота без врућине, море чисто као суза девице, освежавајуће, не превише топло. Град изванредно чист, зидине и беле старе тврђаве.
Шестог дана стигосмо у ЈТимасол на Кипру. Утисак
супротан ономе са Родоса. Прљавштина и беда, турски
део града одвојен од грчког, купање у мору није донело
освежење од врућине која лагано постаје све теже сношљива. Море сувише топло и нема ону дивну боју са Родоса.
Последње вече на броду. Сутра рано стижемо у Хаифу. Румунски отац, са женом и две кћери, испричао ми је
још једну тужну одисеју: своје лутање од нацистичког четворогодишњег логора, преко румунско-руског социјализма, до слободног ваздуха Хаифе. Од сумњичења за
крађу, када је био купио златан сат пре поласка из Румуније, до легитимисања на улици и задржавања имовине
при емигрирању из Румуније у Израел.
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Јевреји су свуда трн у оку. Богје изабрао Јевреје да буду „камен спотицања” за народе; због тога је ционистички покрет, уколико му је циљ долазак свих Јевреја у Израел, осуђен на пропаст. Растуреност Јевреја по свету, њихово ахасферско лутање, отпор који свуда изазивају, отпор који нараста до мржње и погрома, за неке хришћане
су докази да постоји Бог и да је Христос Месија!

Хаифа. Неочекиван дочек од колеге доктора Гиореа
(СНоге), мађарског психоаналитичара чију сам жену упознао у Берну, непосредно пред полазак на овај пут. После
извесног чекања очекиван долазак обе сестре Мозес. Позната Хана и непозната, симпатична и лепа Сузана (ОЈошана). Крећемо у прву пословну шетњу овим трећим највећим градом Израела, а затим се новим метроом пењемо
на брдо Кармел и с његове друге стране, с погледом на
пучину Средоземног мора, проналазимо стан доктора Гиореа. Његови смо гости на ручку. Оба његова сина успостављају срдачне контакте с нама. Послеподне наша
„тројка” одлази у први планирани град нашег кружења
Израелом - у Ако. Обилазимо његову тврђаву, музеј, мошеју, арапски део са шареном пијацом, његове узане полумрачне уличице, сусрећемо Арапе који су остали у
Израелу и на тај начин стекли извесно поверење Израелаца, односно могућност за слободан развој њихове сопствене културе и језика. Све је још доста примитивно, сиромашно и прљаво у овом градићу са прошлошћу исто
толико дугом и бурном као и у осталим градовима Израела. Увече налазимо неки сумњив хотел с огромним собама чија ми чистоћа не улива поверење. Ипак, умор надвладава, сан пун снова спушта се нада мном.
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Већ смо променили првобитни план, јер смо изненада
били примљени аутостопом у један камион који се кретао
у правцу Мејрона. Кад смо стигли у то место ходочашћа
правоверних Јевреја, било је скоро подне. Врућина која
нас је поздравила већ у рано јутро, не попушта. Бранимо
се знојењем и уношењем течности. Мејрон као да се сав
концентрисао на једну повећу синагогу са округлим, као
снег бслим кубетима, и на рабинску школу неколико метара изнад синагоге. Ту су и рушевине једне од најстаријих синагога Израела. При уласку у синагогу, јединствена, незаборавна слика. Најпре, данак у новцу брадатом
рабину на улазу, који још тражи додатак због Ханиног
фотографског апарата, да би нам дозволио улазак у светињу која је проза и поезија, најбаналнија свакидашњица и
несхватљива мистика, у исто време и на истом месту. Пошто смо упалили свеће на гробовима неколико великих
рабина из првих векова хришћанског рачунања година,
окрсћемо зачуђене погледс ка „просјачком реду” рабина
који у једном углу синагоге, по Сузанином тврђењу, читав дан мрмљају полугласно Талмуд, док на другој страни
те исте, простране просторије синагоге, леже или чуче на
земљи жене и деца тих рабина. Сузана мисли да су то Сефарди, који, од људи и времена заборављени, одржавају
још, чисто и невино, прастару верску традицију. Има нешто чудно и недоживљено у тој полумрачној, од дима
свећа које непрестано горе помало загушљивој атмосфери старе синагоге, у којој се истовремено врши физичко
спајање и огшођавање, као и мистичко заношење молитвом. Питам се заправо, колико се ти брадати, прљави,
мени у души страни рабини, заиста и моле. Њихов је задатак управо само у полугласном читању светог текста, при
чему је велико питање, колико су присутни њихове мисли и осећања. Па ипак, то мрмљање, тај талмудски ман18

трам, који као да већ хиљадама годииа не престаје на том
светом месту, одражава нешто од Израела што као да је
бесмргно и неуништиво. Да ли и колико ти ванвременски
људи разумеју од тога што данима и годинама свакодневно читају, као да сада уопште, као митање, нема значаја,
чак ни смисла. Они су ту, са својим немим мицањем усана, равнодушни за све што се у њиховој околини дешава,
неприступачпи за сваки овоземаљски интелектуални разговор - да би Израел могао даље да постоји, да чека свога
Месију и да сведочи народима једнога Бога.
Настављамо пут према северу и, ево, после подне доспсвамо скоро до последње тачке, до сиријско-израелско-либанонске границе - кибуц, ксфар (што значи село)
Гилади. Овде Хана треба да изручи поздраве сестри и зету свог доброг пријатеља из Цириха. Стигли смо већ скоро потпуно исцрпљени врућином и пустињским ветром
хамсином, који данас дува. Исушени смо као сараге. Ништа не помаже ни туширање хладном водом, ни повећа
количина попијене воде. Као једино спасење чекамо вече,
неће ли оно донети мало свежине. У међувремену слушамо наше немачке домаћине, на „берлинском” језику причају о овдашњем животу. Они су овде већ двадесет година, умакли су у последњем, такорећи, минуту 1939. године из Берлина, када јс брачним паровима још било могуће
да дођу у Израел. Јевреји су се тада наврат-нанос женили,
а овај брак је срећом остао трајан. Ту је већ и син који је
спреман да одслужи свој први војни рок. Сам кибуц стар
је 43 године и има 800 чланова. Наши домаћини се, изгледа, убрајају у горњу елиту - имају сонствени трособан
стан, радио-апарат и, сигурно, не мали капитал (наравно,
од репарационе суме). Што више причају, нарочито домаћица, средовечна ружна Немица, личе све више на
Немце а не на Јевреје. Не показују ли они колико су не19

мачки Јевреји до доласка Хитлера били добро асимиловани и није ли требало, како је предлагао антропозоф др Рудолф Штајнер, да се судбина јеврејства реши баш у успешној асимилацији?
Прва шетња кроз кибуц. Показују нам дом за одмор,
базен, спортско игралиште. Све је то заједничко, много
више заједничко него у било коме комунизму источних
држава. Долазимо на јеврејско гробље, које се састоји од
једноставних камених плоча, често чак без Давидове звезде. Смрт као да не игра никакву улогу за људе овога кибуца. Да ли збогтога што су убеђени да се смрћу све завршава или, обратно, све почиње? Бојим се да ће оно прво
бити тачно. Увече одлазимо у кибуцки ресторан. Пијемо
пиво као сви добри Немци, и ја слушам нове приче о кибуцима. Између осталих подела, деле се на „безбожне” и
„побожнс”. У „побожном” једном намерно није био угашен пожар, јер се десио у суботу; или - кравље млеко које
се, ипак, суботом помузе, просипа се. „Они очекују Месију”, рекоше ми иронично и полуравнодушно моји домаћини.
Ноћ у кибуцу прошла је као на всштичијем поселу. Од
тог лудог пустињског ветра који не престаје, сва врата и
прозори стана као да ни секунде нису престајали да производе немогуће звукове. У неколико махова ми сс чинило да ће у мојој соби од јачине ветра сви прозори искочити из својих рамова и са треском објавити долазак вештица.
Сутрадан смо продужили пешице према либанонској
граници. Наишао је, срећом, аутобус, овога пута са израелским ученицима, који нас је вратио у Галилеју и у Сафед (Цфад), град кабалиста, оштећен у арапском делу у
току ослободилачког рата 1948. године. Лежи на малом
узвишењу и врућина у њему није више неподношљива.
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Наша заједничка нервоза се стишава, и, ево нас гдс у миру обилазимо у јеврејском делу града старе синагоге. Водичи нам показују скупоцене Торе и питорескне талмудистичке изреке на зиду. Увече, обилазимо сиромашни и
разрушени арапски део града, у коме су сада, углавном,
насгаљени нови јеврејски емшранти из Африке или са
Блиског истока. Наилазимо на службу у једној сефардској синагоги. Присутни су и жене и деца, иако само у једном делу синагоге, за њих посебно ограђеном. Посматрам их кроз прозор са улице, пошто се као „неверник” не
усуђујем да уђем. Не могу да откријем ништа заиста молитвено у том ритмичном клањању тела и главе мушкараца, и мрмљању читаног текста. Ма колико симпатија осећао за Јевреје и њихову необичну историју, морам признати да не успевам да се уживим у њихов дух, било да је
то рационални, атеистички дух психоаналитичара типа
доктора Гиореа, или тих побожних сефардских рабина.
Завршавамо дан у наслоњачама једног одмаралишта
чија нам башта са пуно зеленила пружа стваран одмор од
свакодневног израелског сунца које често не зна за милост. Сузана прича о разлици између Сефарда и Ашкенеза у Израелу. Сефарди пате од комплекса ниже вредности, јер долазе из земаља које су или колонијалног порекла, или у културном погледу на ниском степену (кажу да
неке афричке Јевреје тек треба да уче како се седи на столици). Сматрају се често, вероватно делимично и оправдано, запостављеним, па се онда решавају и на озбиљније
демонстрације, као недавно у Хаифи.

Силазимо са брежуљка у низину, остављајући симпатичан Сафед и већ назиремо испред себе Генезаретско језеро. Послејеврејског ходочашћаједног хришћанина, по21

чиње хришћанско ходочашће Јеврејки и мене, као хришћанина. Улазимо у бенедиктинску црквицу у Табгхи,
неколико десетина метара од језера. Византијски мозаици на поду, који између осталог приказују чудо умножавања хлеба и риба које треба да се овде одиграпо. Недалеко од бенедиктинаца, налазе се францисканци који су извршили ископавања, ваљда највеће некадашње синагоге
из II века после Христа, синагоге у Капернауму. Немам
стрпљења да слушам научена објашњења францисканског монаха, остављам моје Јеврејке да га слушају. Око
поднс идемо даље, као обично пешице, у нади да ћемо сусрести нека кола. Овога пута немамо срећу, чекање се
протеже у бесконачност, у једној покривеној постаји која
нас брани од врелине директних сунчевих зрака. Најзад
се неким колима докотрљасмо до Тиберије, главног града
на језеру. Одмах одлазим да се купам, али сам разочаран
нечистим и сувише топлим језером. Послеподне проводимо на јужној страни језера, ирема изласку реке Јордана,
у тражењу рушевина „месечевог култа” на Ве1ћ уегаћ-у.
Овај заморни дан, у коме је темпсратура достигла 40°,
завршавам у веома пријатном, безмало побожном расположењу, на трави поред језера, после купања које ме је сада дивно освежило. Сунце је већ било сасвим на заласку
када сам ушао у воду, која је на овоме крају језера чистија. Одмарајући се, после купања, на трави, уживљавам се
у доба када је Исус Христос пролазио овим истим стазама, скупљао међу рибарима своје прве ученике и, залазећи овако увече у сиромашне куће становника Тиберијскогјезсра, молио их за преноћипгге. Шта ли је Он све тамо говорио што никад сазнати нећемо! Зар није говорио
обичне, просте речи, као и сви остали Јевреји тога доба?
Зар нису говорили о времену сутра и риболову данас?
Није ли Он јео и пио као сви остали, спакао и сањао као и

22

сви други? Драго ми је и топло око срца при помисли да је
Исус Христос умео и хтео да буде сасвим обичан и близак
свакоме, да није говорио непрекидно узвишеним речником, као из Јовановог Јеванђеља.
Спустило се вече, звезде су осуле небо изнад језера по
коме је Христос ходао, умиривао речима таласе, држао
ватрене проповеди у капернаумској синагоги, али сигурно осеНао, као и ово ми, лагану језу у удовима и пријатну
студен долазеће ноћи. И као и ми, потражио је где ће да
преноћи, јер чак и када је преко дана 40° у Тиберији, ноћу
се тешко може заспати у трави под ведрим израелским
небом. Пронашли смо хотел, наизглед најотмснији до сада, али свакако једини с правим нравцатим бубашвабама,
великим као прст. Позамашан улов буба у соби девојака
донео ми је рспутацију јунака и за више следећих дана
ублажио оштрицу ироније лепе Шошане.

Ујутарњој шетњи кроз Тиберију хитнутје из непознатог правца камен који ме је погодио у десно раме. Као
сваки мазохист, пријатно сам се осећао замишљајући како Јевреји каменују хришћане у XX веку. Још ми није јасно о чему се ту радило: о несташпуку неког детета или о
повређеном осећању одраслог Јеврејина против неког ко
се о празнику шета религиозном четврти града? При свему томе је занимљиво како Јевреји имају „нос” за оне који
нису Јевреји. Мислим да ме још ниједан Јеврејин који је
са мном долазио у додир овде у Израелу није заменио са
Јеврејином. Туђин сам ја, ево још у једној земљи, али овога пута заиста туђин.
Пошто је данас јеврејски празник који цео Израел ригорозно одржава, нема аутобуса, па узимамо приватни
такси, који је иначе у целом Израелу допунска служба ау23

тобусима, јефтин је, и одлазимо љиме у Назарет. Живописан градић оријенталног стила са већином Арапа, али
има и доста хришћана. Посећујемо бунар Богородице
Марије, а у оближњој грчкој црквици Светог Гаврила свештеник нам показује извор тога бунара у самој крипти цркве. Остале хришћанске цркве Назарета не обилазимо, јер
одбијамо да примимо, изгледа неопходне а веома наметљиве и досадне, водиче.
Увече се враћамо аутобусом према Хаифи, затварајући на тај начин ланац Галилеје и завршавајући први део
путовања кроз Израел. Пошто смо посетили занимљиве
археолошке ископине недалеко од Тивона, преноћили
смо у том граду, у кући енглеских Јевреја који се иначе
ретко виђају овде. Тивон је назван мала Швајцарска,
услед пријатне климе и околних шума које су, наравно,
ретке у Израелу. Био сам, ипак, изненађен Галилејом, њеном пошумљеношћу, плодним житним равницама и
плантажама јужног воћа. Љубав тих људи за своје родно
тле оплодило га је и од пустиње и камена начинило оазу
која исхрањује више од два милиона Израелаца.

Још једном у Хаифи. Обилазим са доктором Гиореом
Кармел-брдо, и са једног његовог узвишења посматрамо
Хаифу. Утисак овог пристанишног града у развоју, изванредан је. Чини ми се да му је природа поклонила положај лепши од положаја Напуља. На повратку свраћамо у
кармелитски мушки манастир, у коме је смештено око четрдесет монаха. Кармелитски ред је основан почетком XI
века на овом брду, и, са прекидима за време муслиманске
владавине, одржао се до данас. Неке просторије манастира показује нам калуђер, који као и већина осталих говори
више језика и чија трезвеност и интелигенција дају пово24

да моме домаћину да посумња да се ради о Јеврејину који
је примио хришћанство. Изгледа да га је наш долазак прекинуо у заједничкој вечерњој медитацијиЈер смо још могли чути мрмљања осталих монаха у другој просторији.
Пошто нас није сматрао довољно упућеним, а уз то је
знао да је доктор Г иоре Јеврејин, пружио нам је нека брза,
површна објашњења о начину мољења у манастиру. Реч
је, наиме, о врсти медитација које монахе, после низа година свакодневног вежбања, треба да пренесу у стање
унутарње озарсности којом се посведочује присуство Бога у души молитвеника. Постоје читава правила како треба медитирати, као и упозорења на опасности на томе путу. Очевидно је реч о езотерном хришћанству, при чему
обична молитва добија нове импулсе и категорије применом дириговане медитације. Осим Лојолиних егзерцицијума код језуита, није ми познато да се и у другим католичким редовима примењује сличан медитативан пут
хришћанског остваривања Бога (можда ипак и код картузијанаца, цистерцита и траписта). Било би занимљиво
проучавати однос молигве и медитације у осталим католичким редовима, као и начин мољења православних и
римокатоличких монаха и монахиња.
Посета кармелитском манастиру (кармелита, иначе,
има око 30.000 у целом свету) пружа нам широко поље
разговора, и мој домаћин, иако веома уздржан и рационалан, улази радо у разговор и открива ми неке своје идеје.
Најпре указује на извесну интелектуалну сличност између протестантизма и јудаизма, односно на органску неподношљивост (за њега лично) католичко-православних
цркава чија „атмосфера свећа, тамјана и слика опија и
спречава мозак да нормално мисли. Није ни чудо да доктрина тих цркава својом мистичном закукуљеношћу одговара спољашњој атмосфери њихових цркава.” Јевреј25

ском духу у основи је страно све што стоји у вези с мистиком. Отуда правци у јеврејству као што су кабала или чак
и хасидизам, никад нису нашли ширег одјека међу Јеврејима. Збогтога није чудно да о Мартину Буберу, који живи у Јерусалиму, више знају у Европи, него овде у Израелу.
Упадљиво је да Јевреји у великом проценту овде не
пију алкохол - пијаног човека нисам још срео. Не стоји
ли и то у вези са реченицом написаном у Тапмуду која важи као закон: треба да ти је глава чиста и представа јасна
да би веровао како треба! Питам се није ли овај закон
предвидео сва будућа прогањања Јевреја у свегу и кроз
векове, и од верских припадника тражио увек и само једно: остати чисте главе, не опијати се ничим, почињући од
алкохола и дрога, па до туђих идеологија у туђим земљама. Мало је који верски кодекс више од јеврејског наглашавао: остани оно што ти је крвљу дато! Хришћанство је
од почетка била универзална религија љубави која се није
бринула коме проиоведа своје „вјерују”. Због тога је од
почетка била у оиасности да јој се страни елементи увуку
под кр >, што се заиста и десило. Јевреји су били задовољни чињеницом да је идеја монотеизма постала камен
темељац хришћанству. Циљ им је у будућности био, не
ширење мојсијевске религије, већ њено конзервирање у
кругу неколико милиона Јевреја у свету, и то законима
који нису трпели никакве измене. Развој кабале у средњем веку није потекао из Израела, већ из Европе, и на њен
развој имали су утицаја свакако и нејеврејски духови. (На
страну општа тежња људског духа ка мистици код свих
народа и у свим временима!)
Ипак и овај, по склопу своје психе умногоме тииичан
Јеврејин (др Гиоре), није могао да не нризна да је и јудаизам (као и протестантизам) мушка религија којој је жен-
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ски елсмснт од почетка био стран и против кога се чак
имало да бори (нејасна су наглашавања некадашњег
„култа месеца” у јеврејској религији, као могући остатак делимичног матријархата). Није ли и та чињеница
један од разлога већем броју неуроза, нарочито принудног типа, и страха код Јевреја и протестаната? Као
да су земље у којима су католичанство и православље
религије већине, поштеђене овакве масивне епидемије
неуроза, какву сам доживео у Швајцарској и Немачкој.
Поново се враћам на познату мисао да није случајно
што је психоанализа рођена међу Јеврејима Европе,
што је број пацијената који се успешно лече психоанализом и данас међу Јеврејима знатан и да је, вероватно
и доктор психологије Гиоре, фројдијански психоаналитичар, тај коме су идеје К. Г. Јунга исто тако стране као
и идеје Мартина Бубера.

Јерусалим, Јерушалаим! У неку руку циљ мога хаџилука по Светој земљи. Град у који је долазио Спаситељ
света и ту проповедао, у коме је одржао Тајну вечеру, у
коме је ухваћен, осуђен и распет. Најзад, град у коме је
васкрснуо. Јер без смрти нема васкрса, а „ако Христос не
устаде, узалуд проповедање наше, а узалуд и вера ваша”, написа једном заувек апостол Павле. Јерусалим,
међутим, није само хришћански град, имају у њему и муслимани, и још више Јевреји, својасвета местакоја посећују. Јерусалим је град који је одувек растављао и састављао, бивао рушен и поново грађен, он је и данас подељен на два дела, симболизујући не само иоделу хришћана мсђу собом већ још постојећу међусобну нетрпељивост монотеистичких религија уопште.
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Мој хаџилук, иа жалост, није био прави. Не само из субјективних разлога унутар моје спремности, већ и из
објективних разлога произашлих из поделе града. Због
тога, мој боравак у Свегом граду Јерусалиму био је у знаку опште подељености религија, нација и душе модерног
човека. Када сам у „1егга бапс1а”, католичкој организацији
овде, покушао да добијем пропусницу за стари део Јерусалима, питали су ме могу ли да докажем да сам хришћанин!? Црвени пасош из Југославије није, заиста, био убедљив доказ да нисам можда комунистички, јеврејски или
не знам чији шпијун.
Није ми остало ништа друго него да се опет окрснем
Јеврејима и наставим да посећујем њихова света места,
када су ми таква хришћанска места ускраћена. Пошто сам
се удобно сместио у породици босанских Јевреја, у кварту у коме се готово на улици може чути наш језик, отишао
сам најпре на брдо Цион да се поклоним Давидовом гробу.

Са ћерком мога домаћина, иначе стрицем мога пријатеља Љубомира Рајчевића, Симком Папо, обилазим и данас Јерусалим. Пошто смо посетили Херцлов гроб и гробове жртава палих за националну слободу 1948. године,
Симка ми са поносом показује Универзитет. То је заиста
најлепши Универзитет који сам у животу видео, подигнут америчким капиталом, у стилу најсавременије америчке архитектуре. Све је у њему лепо, удобно и практично. У салама за предавања влада пријатна хладовина, кујне за студенте су беспрекорно чисте, студенти поседују
сопствене фрижидере. Али је зато студирање овде и скупо и дуготрајно, па ту част - студирати, не може свако себи да приушти. Уосталом, у овој земљи интелектуалаца,
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то није неопходно. Важно је да студенти који заврше факултет, по Симкином казивању, излазе са толнпко солидним знањем да нема тога универзитета у свету у коме би
се тај млади човек могао постидети. Настава је највећим
делом на енглеском језику, воде је одлични и светски познати стручњаци, чак и нејевреји који су се обавезали да
као предавачи проведу неколико година на Универзитету
у Јерусалиму, под одличним материјалним условима. Недалеко од универзитетских зграда налази се нова модерна
синагога за студенте чија ме је унутрашњост пре подсетила на неки удобан простор будуће васионске ракете (уосталом, помало и спољашњост, летећи тањир!), него на
молитвени храм.
Симка Папо је симпатична југословенска Јеврејка која
је, као већина осталих Јевреја из Југославије, како изгледа,
атеистички расположена. Ипак, либерални Јевреји принудили су је, као будућег учитеља, да студира Библију, свакако најчитанију и највише цењену књигу у Израелу. Библија није за данашњег Јеврејина само религиозни уџбеник;
то је књига живота у правом смислу речи, јер се у њој налазе објашњења, почевши од географије до медицине. Тешкоће за савлађивање ове књиге нису мале. Она се дели на
три дела: Тора, Пророци и остало, са Талмудом заједно.
Васпигана ,југословенски”, што значи атеистички и без
ослањања на традицију, Симка ми прича о постојећим
предрасудама, нарочито код јеменских Јевреја у Израелу.
Тако се недавно један интелигентан, високошколован биолог, јеврејски Јеменин, оженио младом Јеменком искључиво по жељи његових и њених родитеља, иако су млади
једва имали времена да се међусобно упознају.
У Археолошком музеју у Јерусалиму, разгледајући
ископине „палестинског човека”, сетио сам се поново
доктора Гиореа који мисли да је баш на овом тлу поникла
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најстарија цивилизација света. Он је, као и већина Израелићана, страстан археолог-аматер. Уосталом, читав Израел је претворен у ископине нрошлости које треба да попуне празнину у континуитету између јеврејске прошлости
и садашњости.
Данас сам имао богат дан у посетама разним крајевима Јерусалима. Послеподне сам посетио грчки манастир
Светог Симеона, руску цркву, Мапс^ећог који спаја оба
дела града, затим француски манастир и истовремено
болницу Мо1ге О ате, са чије куле сам добио најпрегледнију слику читавог Јерусалима. Голгота, супротно очекивањима, није на брду, већ, према данашњем положају
града, у долини. Најзад, предвече, усудио сам се да свратим сам у ортодоксни део града - Меа Шерим. Ако уопште нисам имао појма шта значи гето, тада сам то схватио, обилазећи тај кварт одељен од осталог града гвозденим капијама које су се раније, до 1948. године, увече загварале. Кафтани, зулуфи, покривене главе, стидљиви
погледи, не увек пријатељски, и заједничке молитве по
кућама и синагогама - то је, ето, најпобожнији крај Израела, састављен од Јевреја који не признају државу Израел
као надлежну, из иростог разлога штоје није организовао
Месија који тек треба да дођс, већ су је створили обични
људи. Конзервативизам тих Јевреја, чији се синови најчешће одају теолошким студијама, иде тако далеко да долази до јавних демонстрација када се, на пример, прави
отворен базен за купање у граду! Поново се у сумњи питам, да ли су то ти Јевреји, заједно са оним рабинима из
Мејрона, који одржавају и треба и даље да одрже Јевреје
кроз историју!
Симка истиче улогу армије у савременом животу
Израела. У току две и по године служења војске за мушкарце и две године за жене, армија изванредно помаже
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интегрисање свести различитих Јевреја из целог света.
Учењем једног језика, хебрејског, знатно се олакшава повезивање толико разнородних народа. Последњи ослободилачки рат веома је иодигао свест Израелаца као војника. Јевреји се овде успешно ослобађају вековног комплекса ниже вредности који су понели из Европе. Зарођене Израелце, овај се проблем уопште не поставља. Отуда
извесно неразумевање и јаз између једноставних, виталних Израелаца и компликованих, хипериндивидуалних и
често неуротичних јеврејских имиграната. Ако психијатри у Израелу не седе скрштених руку, за то могу да захвале присусгву близу два милиона намучених јеврејских имиграната.
Последњег дана мога боравка у Јерусалиму, Рафаило
Папо, стриц мога пријатеља Љубе, преузима улогу водича. Одлазимо још једном у ортодоксни део града, посећујемо потом абисинску цркву, разгледамо њен олтар у облику круга, а дивни монаси, наивни као деца, радо са нама
ћаскају о којечему. Рафаило ми прича о тешкоћама које
имају деца из мешовигих бракова када и сама склапају
бракове. Пошто су бракови овде само верски, брак не може да се закључи док један од родитеља, који не припада
мојсијевској религији, не пређе у ту религију.
Клима у Јерусалиму, по причању мојих домаћина,
много је пријатнија него у другим крајевима Израела. Ноћи су свеже, а често има ветра. Ја, међутим, од ове хвале
нисам много осетио, јер сам се знојио као и на другим местима у Израелу. Изгледа да сам дошао у месецу који је
познат по врућинама.
После срдачног испраћаја, враћам се аутобусом у Тел
Авив. Увече користим прилику да посетим концерт у новој концертној сали која је заиста за дивљење. Сиггоп
свира пети Бетовенов клавирски концерт. Сестре Мозес
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нашле су ми симиатичан хотел, неколико метара од плаже, односно Средоземног мора. Међутим, већ сутрадан
крећсмо на трећу и последњу етапу путовања кроз Израел
- у пустињу Негев.

Бершеба - последњи већи град пред улазак у Негевску пустињу. Са моје две пријатељице, с којима сам опет
успосгавио срдачније односе, обилазим бедуинску пијацу са камилама, лагано се крећемо кроз узане оријенталске улице препуне сваковрсне робе, најзад са жалошћу
констатујемо да данас више нема аутобуса за Мртво море.
Хана ми показује купљени свећњак који подсећа Јевреје на празник Ханука. Временски, тај празник одговара нашем Божићу, а значи празник „светлости”, као
успомена на јуначки отпор Макабејаца, када се догодило чудо, јер су кандила горела много дуже него што је
било уља у њима. Отуд, о овом празнику, осим седмокраког свећњака који је обично у употреби, употребљава се свећњак са девет свећа.
Пре подне смо још у Бершеби. Посећујем Археолошки музеј смештен у једној мошеји са занимљивим
предметима из халколитског периода, за који се рачуна
да је био бар четири хиљаде година пре Христа. Култ фалуса и цртежи утиснути у стене, вероватно су још старијег датума.
Аутобусом путујемо кроз Негевску пустињу. Ко би
поверовао да је то доживљај већи од оног при проласку
кроз швајцарске планине или уз наше море! Ни трага од
монотоније неке пешчане пустиње. Овде је све у кретању и у промени. Местимично, оазе кржљавог зеленила
смењују се са дугим просторима црвенкасто-сивог пе-
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шчаног камена који даје упечатљиву боју овом непрегледном, наизглед мртвом пространству. Ни трага од
једноличне равнице. Све је таласасто, од благих узвишења до правих планина које тамо, иза израелске границе,
наговештавају Мојсијев пут кроз Синај. Пут којим пролази наш аутобус једини је сигуран, јер онај други, поред јорданске границе, због граничног пушкарања, напуштен је у туристичкој вожњи.
Некад је ова пустиња била не само насељена него и
плодна. Сада су ту задовољни само бедуини који живе
номадским животом одгајајући камиле и остајући нешто
дуже на местима поред којих су открили неки извор. Да
ли ће Израел стићи да још једном у будућности направи
од овог црвеног, каменог крша, плодно, насељено место?
План за наводњавање Негева прешао је границу теоријског испитивања, и, ево, где нам се приказују огромне,
ваљкасте цеви смештене усред пустиње, као неке претпотопске, укроћене змијурине.
После разгледања рушевина некадашње византијске
цркве из VI или VII века, с још добро очуваним бапгистеријумом и трокрилним каменим олтаром, заустављамо се
пред једном хотелском постајом ради одмора. Поглед са
терасе ресторана незабораван је. То је израелски Колорадо, другог поређења нема пред тим џиновским кратером
који се пружа испред нас као предео са месеца, нестваран
по димензијама, боји, општем утиску који оставља на чула. Хана често шкљоца својим фотографским апаратом,
али ја сумњам да се таква природна стихија, настала у дубокој прошлости вулканском активношћу земљишта, може ухватити у неколико фотографија.
Јахве је изабрао пустињу за своје рођење. Ветрови,
врућине, померање земље, глад и жсђ, камен и песак, нису изменили столећима лик једнога Бога. Монотеизам,
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као највиши облик религије до кога је људски дух успео
да се уздигне, овде је рођен, да свима народима објави
Истину „која даје живот” и која више никада неће ишчезнути. Човек је овде заиста „захваћен” величином монотеизма, осећа се пред овом провалијом камених стена и
окамењеног песка сићушан, и нико, пред величином и
снагом Јахвеа. Стари завет треба на овоме месту расклопити, јер ће нам се заиста његова слова онда и отворити.
Продужавамо путовање, сталан ветрић чини га пријатнијим, врућина, као за чудо, усред пустињс, мање нам
данас смета него на северу Израела. Наилазимо на усамљен кибуц у коме је боравио, и још у њега свраћа, Бен
Гурион. Каква храброст и морални аскетизам - живети у
кибуцу усред пустињске врућине и жеђи, дружити се са
шакалима, камилама и бедуинима! Али, управо изтог кибуца родила се енергија и упорност, сналажљивост и проницљивост, сада више од седамдесет година старог, духом још младог и активног председника, руског Јеврејина
Бен Гуриона. Сетио сам се нечег што сам недавно чуо: када треба новаца, зато су амерички Јевреји ту, када треба
радити, траже се немачки, али када треба стварати идеје,
онда су за то најбољи руски Јевреји!
Шссти је час путовања, спушта се лагано вече. Последње задржавање аутобуса крај Соломонових рудника бакра.
На улазу још једном гигантске камсне формс налик на египатске сфинге, или на неке друге облике остављене машти
на вољу да им да име. Рудници који су били активни пре више од две хиљаде година, поиово су прорадили! Хоће ли
Израелци да преиороде Соломоново царство?
Најзад, залазак сунца иза црвених планина, које кратко време као да букте пламеном, а онда брзо све нестаје,
мрак је већ потпун у тренутку када улазимо у град Ејлат,
циљ нашег путовања.
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Ејлат је пристаниште на Црвеном мору, последњи
град Израела на југу, претећи окружен све самим непријатељима: Јорданом, Саудијском Арабијом и Египтом. Због тога не долази радо сваки Јеврејин да овде
живи. Али они који су се на то решили, а њихов број
безмало је дневно у порасту, добијају материјалне повластице непознате у другим крајевима земље. Ејлат је
пионирски град који расте. Нреспавали смо у једној
једноставној новоградњи, у чистим собама, још једном,
под ударцем прилично јаког ветра. Ту сам се сусрео с
руским Јеврејима, п аје у реци различитих језика мило
зазвучао и руски.
И данас дува ветар, али не мислим да пропустим
прилику да се окуиам у Црвеном мору. Претходно нас
возе бродићем кроз залив, показујући нам кроз стаклено дно брода флору и фауну мора. Изванредно пријатна
разноврсност боја међу алгама и рибама чини ово море
скоро тропским, по обиљу разноликости живота. Кратко купање на крају, на дивној песковитој плажи; море
савршено бистро, можда нешто хладније него што сам
очекивао. Сусрет са Шошаном на плажи. Сузана је привлачна, стидљива, Гретхен и Амазонка у исто време,
која сигурно у ме да буде топлија него што хоће да покаже.
Увече се враћамо у Тел-Авив који, осветљен, пружа
слику велеграда. Шетам се поред обале мора, слушам
италијанске певаче у ресторанима, мало даље се иродају печено месо и кестени, са илоча одјекује амерички
џез, скоро као да сам у неком далматинском, приморском граду. Топло јужно поднебље, слични темпераменти, раздраганост без раскалашности. Пријатно вече.
35

Пре подне посећујем предграђе Тел-Авива - Јафу! Неки
пишу да је то један од најстаријих градова на свету. Било би
занимЈвиво бити видовит на овом тлу, па му прочитати прошлост. Уместо тога, задовољавам се да са брежуљка Јафе
бацим иоглед на Тел-Авив, који, иако много мањс иривлачан од Хаифе, пружа одмор оку са својом дугом плажом и
белим крововима вишеспратница. Залазим у уличице у којима се може купити безмало све, као на „бувљој пијаци” у
Паризу. Купујем неке јеврејске „старине”, горд сам што сам
успео да код тог јеврејског трговца снизим првобитну цену.
Најзад, једна медицинска посета, прва и последња у
Израелу. На(1а55а-болница, код неуролога др 51ге1ГГега. Тај
немачки Јеврејин у зајсдници са једним мађарским и једним руским (совјетским!) води одељење неуропсихијатријских случајева у сиромашним и стешњеним просторијама ове, иначе познате болнице у Тел-Авиву. Сви су веома љубазни, показују ми собе и неке болеснике, колега ми
прича о сусрету са београдским неуропсихијатрима, вози
ме најзад својим аутомобилом у град.
После подне одлазим сам у Ашкалон. Наилазим на археолошке ископине, покушавам да се купам у Средоземном
мору, узалуд. Офомни тапаси плиме који не престају овде
недељама, спречавају сваки покушај пливања у отвореном
мору. Брчкам се у плићаку и бацам се у таласе, али без радости. Осећам се одједном сувише усамљен. Једва по која
људска душа на неколико стотина метара од мене удаљена,
дуж тог бескрајног жала Средоземног мора. Песак и пучина, који ми се чине као вечност. Нигде никог. Неке чудне
птице скривене у зеленилу шумице поред обале, којом се
лагано враћам према граду, певају тужбалицу. Као да говоре о нечем недоживљеном и изванредно непријатном. Чини
ми се да предвиђају нечију смрт. Да ли то опевају моју душевну смрт, овде у Израелу, између песка и воде? Осећам у
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фудима неки нритисак. Берсм сасвим зелене лимуне, не
пробајући их осећам како ми стежу сва чула. Журим према
аутобуској станици да бих се нгго пре помешао са људима.

Излет у Цезареју. Тај градић, кажу, израелска је Помпеја. Археолошка страст Израелаца налази овде слојеве
векова од којих сваки сведочи о прошлости, пре свега да
је то земља Јевреја, па тек после Арапа. Старо пристаниште Цезареја, својим симпатичним малим заливом, омогућава ми данас купање у мору, упркос встру и галасима.
Данас сам мирнији, долазим к себи од јучерашње ашкалонске тужбалице.
Увече, коначно опроштај. Најпре концерт перуанске
националне музике „Лос инкас” групе, а онда вечера у бугарском ресторану. Сузана има црну сомотску хаљину
без рукава и огрлицу. Повремено сав треперим од жеље
да је имам у наручју. Постајем сентименталан и једним
поклоном из народне, југословенске радиности покушавам да унесем топлину у то последње вече у Тел-Авиву са
женом која ми је на неки непознат начин постала драга. С
мало успеха. Јеврејима је, рекао бих, сваки сентиментализам, био он искрен или не, нешто у основи страно. Лаким хумором, помешаним са иронијом, Сузана одбија
сваки покушај продубљивања нашег сусрета. Ко зна шта
ова жена стварно осећа?

Последњи пут у Хаифи. Обилазим храм Баха-ул-Аха
на падини Кармела. Златна купола храма боговски блиста
на сунцу и далеко с пучине наговештава једно од најлепших пристаништа света. Вртови храма нуде мирис персијске опијености из Хиљаду иједнд ноћи.

37

Увече полазак брода из хаифског пристаништа. И док
се брод лагано удаљава из залива џиновског распона између Акре и Натаније с једне стране и Кармела с друге,
Хаифа светлуца хиљадама сијалица у изванредно чистој,
провидној атмосфери, пружајући ми незабораван опроштај. Погледом прикован још за раскошно осветљен
израелски бисер, чије свеглуцаве звсздице постају удаљавањем брода све мање, седим у броду сасвим позади и
присећам се детаља разговора са др Гиореом. Са осмехом
се сећам његове ириче о томе како је изгубио вековно осећање ниже вредности Јсврејина у Европи, када је царински службеник, негде у Европи, наопако почео да загледа
његов пасош писан хебрејским језиком. Присећајући се и
његовог размишљања о томе да је егзистенција Јевреја
кроз неколико хиљада година - при чему је идеја о њиховој мисији у свету увек остајала камен темељац читавог
њиховог битисања - апсолутно духовне природе и нема
везе са материјалном егзистенцијом Јевреја данас у Израслу. Савремена омладина Израела има данас конкретан
циљ: да изгради земљу, да је одбрани од напада, да је начини угледном другим народима. Један циничан виц каже: мир је смрт за Израел! Чињеница је, међутим, да се јеврејска егзистенција налази и данас, као и у прошлости,
изложена непрекидној опасности. Овога пута прети јој
опасносг од још једног колективног уништења, не од хришћана као у Хитлеровој Немачкој, већ од муслимана.
Израел се данас бори против суше и несташице воде, топлих ветрова, пустињског песка и - Арапа.
Када сам се уморио од размишљања испод тог огромног, звездама посутог медитеранског ноћног неба, када је
горда Хаифа давно престала да ми се показује, а таласи
који ударају о бокове брода постали сувише црни, повлачим се са палубе у велику, колективну кабину у којој сам
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једва успео да добијем једаи кревет, захваљујући интервенцији једног бугарског Јеврејина, али и једногјугословенског. Та два Јеврејина нису знали за идиотске конфликте наших очева из оба светска рата. Они нису били
заведени шовинизмом балканских примитиваца. Могли
су одолети јер је Давидова звезда светлела у љиховим срцима. Шта може нас остале на Балкану да заштити од
прошлости и будућности? Идеја ианславизма, комунизма, православља, или просто, универзалног братства?
Колико смо још далеко од ње, Боже драги!

На броду „Меббарја”. Пловимо према Кипру. На палуби сам с Југословенима. Ту је један Суботичанин, сада Ејлаћанин, и ту је жена Макса Лауфера, мога друга из
основне школе, Српкиња из околине Београда. Каква случајност да поново после више од двадесет година нешто
чујем о моме другу Макси, са којим сам у школи седео
једно време заједно у клупи. Радујем се да је као Јеврејин
умакао немачкој гиљотини и да се сада задовољно сместио у Тел-Авиву. Ожснивши једну Београђанку, остаоје
и даље у вези са својим старим завичајем и језиком. Његова жена научила је добро хебрејски и постала и сама помало Јеврејка. И она и онај Мађар из Ејлата путују у Југославију, у посету родбини. Од њих сазнајем нове појединости о политичком животу Израела. Између неколико
партија најјача је Марај, из које је и Бен Гурион, а затим
јаче лево оријентисана партија М арат. Разлика између те
две партије у односу на живот кибуца, на пример, у томе
је, пгго репарационе суме које добијају немачки Јевреји, у
својим кибуцима чланови партије Мапам у целини прилажу заједничкој благајни, док чланови партије Мапаји у
својим кибуцима прилажу само један део. Постоји тежња
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укидања кибуцког начина живота (од 25 посто 1948. године број је опао на 4-5 посто). Све чешће родитељи живе заједно са децом у кибуцу само док деца не напуне 5-6
година, што раније није био случај.
На броду се живо дискутује о недавном хватању злочинца Адолфа Ајхмана од стране израелске тајне полиције. Суђење ће се обавити идуће године када ће тек бити
окончано скупљање огромног материјала о злочинима
тога злог човека. Ајхман се сматра једним од највећих
прогонитеља Јевреја из нацистичког доба. Његова мржња
према Јеврејима и фанатична жеља да их тотално истреби
остаје загонетна и необјашњива у својој чудовишности и
нељудскости.
Са извесним закашњењем улазимо у кипарску луку
Ларнаку. Пошто је врућина управо неиздржљива и подсећа на најврелије дане у Израелу, одлазим на купање дуж
ружне и прљаве обале Ларнакс. Онда када је постало најтоплије, морам да се вратим на брод. На броду је прави
вашар. Сувише много народа, недостаје она пријатељска
атмосфера при доласку тим истим бродом у Израел. Само
што се не гурамо по палуби. Упознајем се са једном старијом пољском Јеврејком која из нове домовине Израела
одлази да посети брата у Уругвају. Сусрети и укрштања
најразличитијих људи, у нечему ипак истих. Збуњује ме
сва та мешавина. Каквог смисла има премештање свога
тежишта са једног континента на други и шта тиме људи
хоће да достигну?

Читав дан путујемо Егејским морем према Грчкој. На
овом броду-вашару не морам да се жалим на самоћу. Моја нова познаница, која седи у наслоњачи до моје, не престаје с причањем. Има и занимљивог у тој њеној причи.
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Тако ме поучава о давнашњој подели Јевреја на два слоја, скоро на две касте. После разарања Јерусалима дошло
је до поделе Јевреја на свештеничку породицу Коен и
сиромашнији слој Левита, Левија. У првој породици
владао је закон да мушкарац не сме да се жени разведеном женом, правило које је остало у важности скоро до
данас. Помало изненађен што је та Јеврејка узела за тему разговора са мном разлику између Јевреја, убрзо
схватам да је реч о њеној разочараности садашњом ситуацијом у Израелу. За разлику, наиме, од првих година
постојања независне државе, када је класна разлика била незнатна - доктори су постајали шофери и физички
радници, јер је радна, а не интелектуална снага била земљи потребна - сада се образује све брже прави слој капиталиста. Подсећам се шетње са доктором Гиореом по
Кармелу, када ми је показао део Кармела у коме станују
богаташи Хаифе. И сам сам помало разочаран овим открићем, толико људским и природним, уосталом. Прве
идеалистичке, скоро бескласне године после бољшевичке рсволуције у Русији, биле су смењене годинама терора и лаганог стварања „нове класе”. Моје разочарење,
међутим, односи се само на Јевреје Палестине, Јевреје
пустиње и Старог завета. Зар су морали и они да потпадну под утицај свемоћи капитала и личног богаћења? Безмало су све социјалистичке идеје бескласног друштва
увск долазиле кроз историју од Јевреја. Јеврејске секте у
доба Христа, прве хришћанске општине у чијем је саставу било доста Јевреја, биле су практично бескласне.
Словени су носиоци идеје свеопштег братства, Јевреји
свеопште правде. Први имају за Бога Христа, други Јахвеа. Зар је случајност да су Руси били од богова изабрани да буду носиоци револуције, чија је глава Маркс—Лењин, а срце - Христос!
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По други пут Атина. Одлазим у Византијски музеј који поседује најлепшу збирку византијских икона. Диван
је Христос - Орфеј, Христос - Пантократор, Арханђел
Михајло, Христос - Добар Пастир. На повратку, кратко
се задржавам у главној атинској православној цркви, парку, код Хадријанових врата, Олимпиона и у Дионисовом
позоришту. Журим натраг у пирејско пристаниште на
брод. На њему је већ неколико симпатичних, познатих
лица: љубавни пар двоје снажних, лепих младих људи,
сасвим плавих, не знам тачно да ли су Скандинавци или
Енглези. Сам Волт Витмен био би срећан када би их видео. Са путницима на броду говоре енглески, када су сами ћућоре голубијим језиком који не умем да одгонетнем. Насупрот овим спортским љубавницима, нечујно
хода палубом нека љупка млада жена, занетог погледа,
као нимфа из Хофманових ирича која зна да урекне. Помислио сам да је Гркиња, касније откривам да је Италијанка.
Шта је са српском вером? Максина жена, Српкиња,
прича ми, малтене с поносом, како је до 25. године била
побожна и молила се, а онда ју је муж атеиста убедио да је
то бесмислено. Поверовала му је и - престала да се моли.
Да ли то Ксенија Атанасијевић беше једном рекла да је
илузија веровати да је српски народ побожан народ! Петнаест година социјалистичког управљања било је довољно да се испразне и цркве и манастири по Србији. Да ли
треба социјализам да влада још двадесет година, па да се
цркве, као сада у Русији, стану поново пунити верницима? Или се ради о битној разлици у душевној структури
Руса и Срба!
За време „миљења” брода кроз Коринтски мореуз, који је на неким местима тек за који сантиметар шири од самог брода, посматрам на горњој палуби, на коју смо се го-
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тово сви попели, нова лица. Нова изненађења су Јевреји
који емигрирају из Израела! Један средовечан брачни пар
са дететом упутио се за Јужну Америку, један бугарски
Јеврејин за Немачку. О разлозима емигрирања избегавају да говоре. Није ли то помало издаја земље Израела?
Не трсба бити строг. Не може свако, па био он и поносни
и трпељиви Јеврејин, да поднесе неколико месеци велике врелине преко године, пустињу и - борбу за положај с
другим Јеврејима. Пољски Јевреји су ваљда најнесрећнији Јевреји на свету. Прогањања у прошлости крунисана су једном од најстрашнијих трагедија у Другом
светском рату, устанком у варшавском гету који је довео
до тоталне ликвидације и гета и Јевреја у њему. Већ пре
устанка, који је, уосталом, више био израз колективне
решености на смрт него што је био истински устанак,
живот Јевреја затворених у гету личиојс на најужасније
кошмаре са Бошових слика.
Већ по не знам који пут расправљамо о односима између Израела и Египта. Разумљиво је због чега су Јевреји толико заинтересовани - и забринути. Они су 1948.
године учинили чудо, одбранивши своје границе од
бројно надмоћнијег непријатеља. Ако нећемо да верујемо у чудо, та се одбрана може објаснити са више чинилаца: стратешка надмоћност, боље наоружање, идејност.
Да ли се чудо може поновити данас, или још више кроз
десетак година, када Арапи попуне своје некадашње рупе: неорганизованост, слабо наоружање и неспрсмност
за битку? Да ли ће само Израел бити угрожена земља у
моменту када се оствари арапски сан о јединству?
Пролазили смо више од једног сата кроз релативно
кратак Коринтски мореуз. Са обе стране брода, окомито
постављене камене плоче изграђене дугогодишњим тру-
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дом људских руку. Из туристичког мравињака на палуби непрекидно се чује шкљоцање фотографских апарата.

Брод се љуља на Јонском мору. Није пријатно патити
од морске болести. Апетит, међутим, није смањен, постоји само бојазан од уношења хране. Решавам се ипак да ручам, пун стомак боље подноси љуљање нашег брода. Заиста, после ручка је боље, а и што се више приближава вече, таласи се лагано стишавају и после неколико сати потпуно ”голе” пучине појављују се, ту и тамо, острвца која
наговештавају приближавање Сицилији и иоследњем
прапорцу италијанске чизме - Калабрији.
Вече се спушта над морем. С леве стране брода обриси
Сицилије све су јаснији, Етнасе пуши. Морнари на броду
лоше коментаришу активност тога живог вулкана Италије, једног од највећих и најопаснијих у Средоземљу. Пролазимо најзад и кроз други теснац данас, далеко мање импресиван од Коринтског, кроз Месински пролаз. Ширина
износи око два километра на најужем месту. С једне стране је Месина, са друге Ређо. Упаљена су светла у оба града, има нечег од спектакла који помало опија у том пролажењу брода између острва и копна, који су толико много
значили за некадашњу, а и за будућу средоземну културу.
Последње вече на броду. Сутра ујутро стижемо у Напуљ, у коме ћу се искрцати. И последњи разговори с јеврејским познаницима са брода. С Пољакињом расправљам о разлици између Јевреја који живе ван Израела,
онима који су имигрирали у Израел и ређих Израелаца. С
Холанђанином, мојим сапутником из кабине при доласку
у Израел, политизирам. У његовом тврђењу да се бољшевизам не разликује од нацизма осећам извесну притајену
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мржњу коју гаји према Русима. Страх и мржња према Русима нису ретки код старије генерације Европљана. Тај
холандски господин, иначе, био је трећи пут у Израелу,
припремајући лагано своје коначно имигрирање и удовољење жељи да у Израелу проведе старост.
Вечерас је Шабат. Побожни Јеврејин са шеширом на
глави чита Тору. Зар је он једини који се моли за срећно
путовање нашег брода?
Пред одлазак на спавање бацио сам још један поглед
на оне лспе младе људе, плавооке, мислим ипак да су из
неке скандинавске земље. Толико су природни и спонтани у испољавању својих осећања, да морам да мислим,
нећемо ли бити принуђени у будућности, ако хоћемо да
одгајимо неку бољу и племенитију људску расу, да упростимо односе полова, боље речено да их вратимо на њихову праву природу, али не ону на коју је мислио Сигмунд Фројд, нити ону на коју су се отресали средњовековни монаси. Између потцењивања сексуалности кроз
векове и прецењивања њене улоге коју доживљавамо данас, мора да постоји средина која је природна и која одговара правој људској природи, телесној и духовној. Није
ли то онда љубав?
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У ИТАЛИЈИ 1960. ГОДИНЕ

ИароН. Посета Помпеји. Храм богиње И зис-двориште „трагичног песника” - позориште, амфитеатар јавна купатила са одељеним просторијама за богате и
сиромашне - мумифидирани лешеви у купатилу - зидно помпејско сликарство са интензивном црвеном, црном и бронзаном бојом, нејасном зеленом и скоро сасвим одсутном плавом - Форум - Капитол - Аполонов
храм - кућа Фауна. Свуда утисак богатства, али и уметности живљења. Изненађује колико је тај свет, скоро
пре две хиљаде година, био на земљи и знао пуно и лепо
да живи. Из рушевина Помнеје тако је верно успостављен некадашњи живот у граду да имам утисак једног
савршеног града, из којега је привремено исељено становништво. У ствари, поређење није нарочито усиело,
јер укус иекадашњих Помпејаца, који се огледа у ситницама по кућама или у неговању баште, далеко надилази укус данашњег просечног становништва Напуља.
Ход кроз Помиеју није представљао ход кроз мртав
град, већ је то било живо ходочашће прошлости. Ретко
је кад и где прошлост тако савршено успостављена, и
то у димензијама које захтевају неколико сати разгледања.
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На новратку у Напуљ чекаље у Ри^Напо-у пружа ми
још једну прилику да упознам италијанску децу. Једва
сам се отресао неколицине шврћа од седам, осам година
који су ми упорно „нудили” жене или пиће. Порнографија, цигарете, крађа - свакодневно је занимање те напуштене и вероватно често гладне напуљске деце.
Увече - О о т бап Сеппаго. Тихо и достојанствено вечерње, све је тако озбиљно у цркви! Зашто се Христос тако мало смејао, или се никако није смејао? А зашто се
азијске буде на статуама тако често смеју?
Пролазим у вечерњој шегњи кроз Саб(е1 Сариапо, Гарибалдијев трг, пристаниште, одлазим најзад на сладолед, на 32. спраг хотела „Амбасадора”. Поглед са облакодера на Напуљ! Али поглед надолс буди у мени сам о-деструктивно осећање које нагони на стрмоглављење. Обузима ме за тренутак непријатна иемоћ.

Излет на Капри! На броду туристи са туристичким водичем, као стадо и пастир (али не онај Христов). Полако
постаје немогуће да се разгледају знаменитости или ириродне лепоте без организованог вођства, односно организоване пљачке. Пада у очи да се међу италијанским туристима налази најчешће средњи и нижи сталеж, са ручним
радио-апаратима и женом која када је лепа једна је од три
главна италијанска тииа: Софија Лорен, Ћина Лолобриђида или Ана Марија Пјер-Анђели. Италијанске жене су
несумњиво лепе, али као да им недостаје шарм тајанствсности. Сувише су наметљиво лепе, сувише су свесне своје лепоте, сувише тргују њоме. Дсвојчице са дванаест година изгледају некад као праве жене, а можда то већ и јесу.
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Пре Каприја, кратко задржавање у Соренту. Са Каприја обавезан излет до Плаве шпиље која ме ничим нарочитим не очарава, затим аутобусом на Анакаири и до
виле Аксела Мунтеа, са заиста дивним погледом на море и залив Каприја. Тај поглед и купање у изванредно
бистром мору били су најдражи тренуци боравка на Канрију. Све остало - лепо у оквиру анзискарте за туристе.
При повратку у Напуљ, шетња горњим делом града,
а онда спуштање према акваријуму и посета њему. Занимљива морска фауна. После оног у Амстердаму, то
је најлепши акваријум који сам видео. Реткости су: џиновски рак, ћурросашриз са својим чудним, усправним
пливањем и „пропелером” на леђима, плива скоро као
неки мали човек; корали, расцветане орхидеје, рибе
спавају на дну! Шароликост и лепота мора која као да
надилази ону ваздушну, увек изнова ме фасцинира.
Сиромашни Наполитанци спавају на асфалту улица
бсз страха да ће их неко покрасти. Они су у бољем положају од париских скитница, јер уместо да се греју на
топлом и знојавом ваздуху метроа, уживају, скоро преко читаве године, благодети медитеранског сунца.
Саобраћај у Напуљу, по темпу и гужви, премашује
све до сада виђено. Од раног јутра до после поноћи не
престаје бука мотора, неретко помешана са, у Европи
давно заборављеним, аутомобилским сиренама, које
ови темпераментни, нервозни јужњаци не мисле брзо
да забораве. Уједно се дивим вештини шофера у овим
узаним напуљским улицама. Биоскопа има тако много
да је ретко који хотел поштеђен ноћногурликања неког
суседног биоскопа. Једном речи, живот се одвија у Напуљу (бар за мене) као у паклу у коме није баш онако
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вруће и страшно као што су га представљале средњовековне визије. Што ли то неки тврде како ми Југословени имамо
много заједничког са Италијанима?
Последње часове у Напуљу проводим у Националном
музеју. У партеру су мало занимљиве копије грчких и римских статуа, али на првом и другом спрату су изванредни
мозаици као и зидно, помпејско сликарство у коме су нарочито неговани мотиви из грчких митова. Оно пгго није остављено да се види у самој Помпеји, овде је изложено: женски
накит од сребра и злата, вазне са цртежима етрурског утицаја, бронзане статуе, хируршки и музички инсгрументи, разни украсни предмети из богатих помпејских кућа.
Рим. Станица Т е г т т 1 најлепша је велика станица Европе. Вероватно и најмлађа. Не пропуштам да и овде посетим
акваријум, који, иако мали, врло је добро уређен.
Почиње ходочашће по католичким римским црквама:
8ап1а Мапа М а ^ о ге (са фрескама из V века), капела
Вог^ебе са византијском Мадоном у истој цркви, 81. Ооуаш
т Еа^ето, 81. Сгосе т Оет5а1ето, са реликвијама.
Сутрадан настављам са обилажењем Рима: Константинов лук, Микеланђелов Мојсије. Успут доживљавам пријатне сусрете са једном младом Италијанком, с једним грчким
монахом у трамвају, слушам врло добар хор у цркви бап1а
Мапа Ма^јоге, најзад увече слушам сасвим осредње извођсње „Травијате” у римској опери. Собу сам нашао у једној
петоспратници, подсећа ме на собу Раскољникова. Не долазе ми ипак никакве убилачке мисли; тако сам пријатно уморан од дневног ходања да брзо заспим.

Петрова црква и прилаз цркви, поглед на куполе. Са
париским Конкордом вероватно најлепши трг света. Рим
са Петрове куполе и Париз са Ајфелове куле маме дивље49

ње посматрача и тренутни заборав да су оба града умногоме нови Вавилони, осуђени да једном нестану. Да ли ће
памћење моћи једном у далекој будућности да их верно
реконструише и овда када они више не буду постојали?
Унутрашњост цркве, као и она 1\1о1ге Оаше, много мање
привлачи пажњу од велелепне спољашности. Нису ли ове
старе италијанске цркве већ постале прави музеји, иако се
служба у њима уредно врши? Није ли њихова мисија већ
највећим делом испуњена? Ватикански подруми са гробницама неколико десетина или стотина папа и кардинала,
не знам ни сам. Чувени мрачни, тајанствени, легендарни,
интригама натопљени подруми Ватикана Андреа Жида!
Колико је судбина у овим хладним катакомбама и ходницима одлучено једним покретом руке! Пошто сам напустио ову ширину и пространство Петровог трга, од кога
се помало врти у глави, посећујем чувену тврђаву
Еп&е1бћиг§.
Овда шетња кроз Рим: Роп1апа сНТгеуј, РЈа^га №уопа,
Тибар, Пантеон. Рафаелов гроб у Пантеону и олтари, у
том нскада паганском храму намењени боговима, претворени у олтаре за једног Бога. Да ли се и људска душа променила и коначно напустила политеизам и паганизам?
Мој иравославни отац Јустин Поповић написао је једном
да Европа не пати од незнабоштва, већ од многобоштва.
Да ли су хришћани заиста примањем Христа постали монотеисти? Или су Јевреји једини стварно монотеистички
народ на свету?
Увече се пењем на Моп1е 01ашсо1о изнад Тибра који
ми пружа још један леп поглед на Рим. Спуштам се у сиромашни, питорескни кварт поред Тибра, у коме се налази веома лепа стара црква 8ап1а Мапа т Тга$1еуеге са мозаицима у олтару. Прелазим иа другу обалу Тибра на којој се налази Тетре! с!е11а Рог*ипа са јонским стубовима и
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округлим Августовим храмом. Најзад, посећујем овога
дана још једну, међу најстаријим римским црквама, можда најлепшу до сада виђену, иако вероватно најмању,
бап1а Мапа ш СобтесНп. Два реда стубова, не сасвим чистих у стилу, цркву делс у три дела; у средњем делу, као
што је то био некад обичај, налази се ограђен простор за
певача и проповедника. Олтар је још затвореног типа са
два улаза са стране за ђакона, као у православним црквама. Иза главног олтара камена столица за Великодостојника. Изнад олтара фреске.
Ноћни концерт на Капитолу, нађена је права музика за
овај декор: Римски карневал Оторина Респигија и Ход
Валкира Рихарда Вагнера.

Ватикански музеј. Боговска Микеланђелова Сикстинска канела у којој нарочито запањују Стварање света и
Пророци. Рафаелове собе откривају ми непознатог генија
Рафаела: Пожар у Боргу, Грчка школа и, нарочито, изванредна слика Ослобођење Петра, која веома подсећа
на Рембрантове боје и слике (чак се питам није ли се Рембрант инсиирисао овом сликом). На плафону, по Рафаеловим скицама, сцене из Старог завета, Египатски део
музеја. Особити гоблени по Рафаеловим скицама, нарочито Клањање мага, мада су сви теписи управо изванредни. Библиотека са старим записима из Кине, Јапана, Мексика, Индонезије, ту је и глагољица, као и прва штампана
Библија. Антички део музеја, међу скулптурама пада у
очи Книдска Венера урађена према Праксителовој Афродити.
Посета Капитолском музеју. Занимљива соба са култом Митре, једно дечачко лице са сунчевим зрацима који
се шире од главе, означава култ сунцу. У музеју се налази
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и чувена Етрурска вучица, скулптура Дечка који вади
трн, Капитолска Венера, Микеланђелов портрет, Раљени Галилејац, у пинакотеци доминира Тинторето.
Ранохришћанска базилика 5ап1а 8аћта, правоугаоног
облика равенског типа, још само са местом за хор и проповсдника, налази се на брду Агеп1то, већ на периферији Рима. Продужавам шетњу периферијом и долазим до Рог!а
81. Рао1о-а, до Пирамиде и енглеског гробља са ПЈелијевим
и Китсовим гробом. Још један поглед на Каракалина купатила и повратак у Рим на вечеру. Причињава ми задовољство моје чаврљање на италијанском језику са келнерима
по ресторанима.
У римском биоскопу гледам совјетски ратни филм Балада о једном војнику\ И моје обилне словенске сузе пратиле су тај добар филм. При оваквим „манифестацијама”
мога емпатијског живота, увек имам утисак да бих хтео
нешто што је немогуће: повратак у онај кутак душевне
чедности коју ми је једном предао Аљоша Карамазов. Јер
Аљоша је почетак и крај свега! Између њих су Димитрије
и Иван. Између прошлог и можда будућег Аљоше, треба
да се обрачунавам(о) са Фројдом, Адлером, Јунгом, Хесеом, Штајнером, Марксом... Усред тог претешког обрачуна хтети опет назад у осамнаесту годину, не само да је немогуће, него на томе опасном повратку могу сусрести болесни део кнеза Мишкина. Остаје ипак дозвољен плач,
када се с времена на време, све ређе, сусретнем са невиношћу и једноставношћу. Тако, ето, Словен проводи свој
одмор у Вечитом граду!

Посетио сам најлепшу и најзанимљивију од малих цркава Рима, 81. С1етеп1е. Јонским стубовима иодељена на
три дела: средњи је заузео „Хорум канторум”, у олтару
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веома леп мозаик из XII века, испод њега фреске из XIV
века. Испод те цркве, вредним откопавањима ирских доминиканаца од пре сто година, откривени су стара базилика из Константиновог доба са фрескама из VIII века
(Силажење Христа у пакао) и мозаиком с ликом светог
Ћирила, а испод те базилике - пространи храм Митре. Т ако је и овде, још једном, веома јасно дошао до изражаја
познати принцип подизања цркава на темељима раније
познатих, чак и паганских светилишта. Посматрајући ту
влажну просторију са симболима жртвовања бика, змије
и још неких симбола Митриног култа, уживљавам се у
култове дохришћанских религија који су, изгледа, сви били повезани са „мистеријама посвећења”, којој су имали
приступа само повлашћени, било пореклом или личном
заслугом, чији број вероватно није био велики. Већ са Будом почиње демократизација религије, реду монаха могао је да приступи свако ко је хтео да медигира, разлике у
свештеничком чину није било, али тек са Христом силази
Бог сасвим на земљу и улази у свачију кућу. Божије Царство је у нама, оно не мора више да се тражи само у загонетним ритуалима вођеним од повлашћених свештеника.
У Диоклецијановом музеју видео сам ранохришћанске саркофаге, мозаике, врло много скулптура (леп је Миронов Диоскур или Галилејац који сеубија), између којих
је јединствена скулптура заспалог Хермафродита (касне
хеленистичке епохе).
После Петрове, највећа црква Рима је базилика Светог
Павла са Павловим остацима (?), мозаицима и медаљонима папа.
Један од најимпресивнијих доживљаја Рима била је
свакако посета ранохришћанским катакомбама. Аустријски водич зналачки нам је открио духовно богатство овог
незаборавног хришћанског, у ствари општељудског -
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идеалистичког доба. Пламен вере као да никада није засветлео тако јаким пламеном као у првим вековима прогона хришћана. Катакомбе су у ствари ретко служиле као
место становаља, а много вишс као састајалишта прогоњених верника, у којима су одржавани култови и - у којима су сахрањивани мртви. Отуда су најчешће слике у току дужег обилажења тих хладних, мрачних и влажних
подземних ходника на крајњој периферији Рима биле
гробови и олтари са раним симболима хришћанства на
зидовима: риба, налмова 1рана, кукасти крст, који су Римљани примили од Персијанаца, а који је као свастика
одавно познат у Индији. По причању нашег водича,
Адолф Хитлер га је узео као знак своје мисије међу Германима, пошто га је први пут опазио у једном бенедиктинском манастиру у коме је требало да даље учи, јер му
у гимназији учење није ишло како треба. Од осталих симбола на зидовима катакомби видимо свети број 7, Тајпу
вечеру (не увек са 12 апостола), Јона који излази из уста
кита као симбол Христовог васкрсења.
Последњег дана боравка у Риму упутио сам се модерним метроом на 1лс1о сН К о т а и прописно се сунчао и купао у Средоземном мору. Тако се завршио тај мој први
боравак у Риму.
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ЗАПИСИ И СЕЋАЊА
1951 - 2001 .

1951.

♦
Мој пријатељ М иодраг Павловић, песник и есејиста,
овако је себе представио својим пријатељима на прагу
своје 23. године (крајем 1950/51. године):

„1. Упознај се са својом вољом за животом и потчини јој се јер је она и интелигентнија и непосреднија од
сваке осамостаљене интелигенције и краткосмерних
нагона.
2. Не избегавај акцију ни личну ни друш твену, јер
иначе можеш постати пленом туђе акције данас када су
сви путеви подруштвљени.
3. Тражи положаје најупорнијих равнотежа при сваком преокрету географских постоља, јер кад будеш падао на месту тла могу се отворити понори и нећеш стићи да се покајеш за интимности са глувонемим.
4. Немој утврђивати убеђења и урамљивати решења
него усаврш авај клизање и приљубљивање на стаклима
схватања и учи се да познаш свој лик у најједноставнијим преломима.
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5. Треба иризнати да је вера у поправљивост свих несрећа јака онолико колико је некад била јака вера у бесмртност и да се без ње не може ни погледати кроз компликовано тело дана.
6. Закључујем да се ово пренеражење као и оно које
ће се после испречити морају савладати нагоном живота
који има главу у виду песнице.”

Подстакнут овим, необично зрелим Миодраговим
представљањима пријатељима, тек ш тоје прешао двадссет година, покушао сам и ја да себе представим пријатељима, на прагу моје двадесет седме године живота и
завршених студија медицине:

1. Тражи ли се уопште разрешење животног сукоба,
са психолошким питањем зашто, а онда и како: а. привидно, или б. стварно.
Ако се тражи привидно, оно се привидно и налази,
већ према датој конституцији, грубо речено, у интроверзији и екстраверзији. У првом случају то ће бити апстракција, логика, га1ш, т а ! ћ е т а 11це ббуеге, у другом
случају: живети, све тече: негација негације, волим противречност и боје, једном рсчи, разрешавање сукоба
видим у доживљавању сукоба. Онда ново питање:
2. Којом психолошком функцијом тражити решење?
Разумом сигурно не, јер је ретроспективан, укочен, неспособан да створи симбол, сам оје инструмент (разум је
увек само средство, само продукт између доживљеног и
манифестованог. Илузија је када се сматра да разум еволуира по себи, да је управо он тај који све више сазнаје.
Не, и овде је он само средство, спона, начин оформљава-
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ња онога „пало ми на памет”). Не, нн оним надреалистичко-егзистенцијалистички ирационалним, јер тај
пут захтева своје решење у оквиру живота (његов су садржај освеш ћене жеље). Интуицијом? Вероватно. Али
мање оном Бергсоновом, више оном индијске философије (до које се долази опробаним путем, школовано:
медитација је пут до интуиције) и Спинозом (баепНа
т ћ п 11Уа). А тада, интуиција је доживљај, контемплација и унификација, таттвам ази Инда, или ,једи н ство бића” М ајстер Екхарта. Шта то значи? Не понаша ли се
дух у извесним тренуцима тако као да поседује неко
старо знање о „последњим стварима”? Неважно је да ли
то називамо архетиповима или „менталним телом” . Дакле:
3.
П остоји ли нешто у нама ванвременско и ванпросторно, у неку руку вечно и универзално (не заборавити Ф рајенфелсово тумачењ е израза вечно: Оеп Тод
шсМ \уо11еп, ћ с 181 сНе Е\У1§кеИ \^о11еп - не хтети смрт
значи хтсти вечност) којс нам може дати апсолутно
разрсш ењ е суиротности унутар дож ивљ аја? Платонове И деје, будистичка нирвана, кинески тао? Ми не можемо да умакнемо од појмова простор-врем е, добро-зло. Они су вероватно за неку вишу космичку
свест, па и за нашу када ову достигнемо, илузорни, али
практично, они имају за нас важности и то још какве.
Најзад и претпоставка еволуције везана је за појам
времена. На основу мистичких обраћењ а хиљ ада припремљених, рекло би се да постоји. „Све нам говори
да постоји јед н а нарочита тачка духа, где се живот и
смрт, стварно и имагинарно, прош лост и будућност,
високо и ниско не примећују више као противречности” (Андре Бретон).
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*
НАД СИДАРТОМХЕРМАНА ХЕСЕА
Сидарга из сансаре је човек данашњице, сигурно и сутрашњице. Да би човек дошао до слободе бирања, да би
постао „Сидарта са реке”, мора да прође психолошку и
физиолошку катарзу сансаре. Шира страна шупљег пехара била је окренута према горе и човечанство је примало
духовне истине заједно са ваздухом који је човек удисао.
Религија није могла бити опијум за народ, јер је народ
осећао оно што су свештеници говорили. Бог је био природа, природа је била Бог, никад празна, никад само
„објективна стварност”, увек насељена многобројним
живим бићима која су помагала и одмагала, којима се молило и која су се проклињала. Разговарало се и друговало
са духовима, као што се данас разговара преко телефона.
Да је неко посумњао у реалност духова, био би оглашен
за лудог, као што данас, сасвим озбиљно, сматрају лудим
оног ко у њих верује. Али тај некадашњи човек који је
знао сасвим добро да чита у звезде и у плећку, који је одлично познавао све магијске формуле којима се бранио и
нападао, који је савршено лако одлазио у смрт свестан да
ће се из ње опет вратити у живот, као што се данас одлази
на други континент да се поучи нечему новом, а онда врати на старо са тим новим - т а ј некадашњи човек ипак није
знао нешто важно из буквара, што је неопходно да би се
са пуним разумевањем и осећањем могла читати књига
Постања. Није знао да он има Ја, да је он засебна, изолована индивидуа која се као таква мора упознати, није знао
да је он „сам у свемиру и као такав тек један и све” (Ото
Вајнингер). Он је, истина, гледао звездани свод и дивио
му се, али није при томе осеЂао и категорички морални
императив у себи. Императмв који би му говорио: ти
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имаш дужности пре свега и само према самом себи; никаква социјална и јш етичка правила нису у стању да те ометају у једном циљу: пронаћи самог себе, напипати свој
властити пут и само њиме ићи, ма куда било да води. Можда је тск ренесанса створила такве могућности човеку,
можда је тек тада почео да се разара стари свет, уступајући место младом, као што се распада љуска од јајета да би
из ње изашло пиле. Вероватно је да је такав један човек
одувек постојао. Јер, зар то није био Каин или Сидарта у
Будино доба. Сидарта, који као кочоперно пиле одбија да
иде путем свих осталих, одбија заштиту мајке и свесно заборавља љуску из које је изашао и која му је омогућила
живот. Он не жели да му се покаже пут, већ тражи сам да
га нађе. Он одбија зготовљену истину, он хоће сам до ње
да дође. И отпочела је нова ера у којој смо још увек доста
нејаки, али довољно пркосни да идемо даље. Изврнуо се
шупљи пехар, па се ужом страном окренуо према горе, а
широм према доле. Расте свест о слободи и индивидуалности, шири се спектар личности, проналазе нове боје и
нови тонови. Све је мање народа спремно да се радује Великом инквизитору који нуди хлебове за слободу. Људи
остају гладни, и у тамници су и на вешалима су, али расте
свест о слободи избора, са ножем у руци тражи се могућност живљења која би породила у човеку знање о себи
као самосталној јединки. Али нема реда у историји, нити
еволуција тече правим путем. Све је искидано и лагано, и
са застојем. Процеси који се могу сагледати и оценити,
развијају се као фигуре из капи сталактита и сталагмита.
Јер, док на једној страни имамо још увек Инквизиторе који машу буђавим хлебовима пред погледима гомиле која
се још да заварати, а онда опет слути и прети и чека, на
другој страни свест о себи прешла је дозвољене границе,
па се ужа страна пехара све више сужава и затвара. Отуд
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гушење у виду „прљавих руку” на сцени, претерано увећање ега, надутост и обест, као напети балон у који неразумно дете и даље дува и са потајном зебњом, али и с неким
одређеним садомазохистичким инстинктом очекује експлозију. Непаметни се још увек шепуре иако знају за смешно, паметнији су незадовољни и скептични и иронични и
са великим кокаиноманским уживањем кажу: 1§погати 5 е1
ј&погаћ1тиз (не знамо и нсћемо знати). Ко зна чему би све
то одвело да нема Некога ко води Сидарту, Некога ко воли
Сидарту, Некога ко је спремио други пут за Сидарту. Али
стари Сидарта још увек живи, јер човечанство није њиме
још довољно живело. Блудничи се зато и упознају сласти
меса, отварају амбиси несвесног, а затварају небеска пространства. Витла се вољом за моћи, освајачки се и поробљивачки поступа са природом, нероновски с њсним духовима. Лађе се изводе насред океана и тамо потапају бомбом, одлази се на врх вулкана и тамо разбијају таблице
смерних мојсијеваца и хришћана. Искариотски, али звонак
смех прати преживеле и избледеле вернике који у страху
Господњем мичу уснама, не познајући се. Човечанство је
било Дете, још пуно астралног, и вођено, а сада је постало
Младић, обестан и храбар, леп и самопоуздан, снагом коју
немилице троши на задобијање положаја и жена, с мачем
чији је шиљак уперен у небо. Морамо признати да улива
строхопоштовање и дивљење, јер најзад, ко не би волео
Младост, ма била и луда понекад. Зрелост је на прагу. Како
до ње стићи, ако не преко Младости. Једно је сада изгубљено у мноштву, треба Га опет наћи.
*
Постоје странпутице и на духовном путу човековом.
Већ сам их сусрео, а сада се трудим да их оставим за собом. Чудо и награда - две су најчешће ствари које бого-
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тражитељ прижељкује и којима се нада. И једно и друго
се траже, просто као неки услови да би се веровало. Јср,
ето, модерна наука пружа на сваком кораку експерименталне доказе својих тврдњи, а у религиозне истине, и када
се до њих интуитивно дође, треба слепо веровати. Није то
нимало лако у XX веку када смо толико одвојени и од
природе и од Бога и када нам је душа нагризена сумњом.
Људи данас нису задовољни науком, јер осећају да им она
неће одговорити на питања која јој постављају. Зато се
окрећу всри, али каквој вери! Вери која ће уместо науке
да им пружи доказе. А пошто се ови могу једино „добити”
по разним спиритистичким сеансама, у магијским ритуалима, у гостима код разних телепата и хипнотизера, коришћењем наркотичних средстава, то су ове дисциплине
окултизма богато оптерећене радозналошћу и званих и
незваних.
Чудо! Сви ми очекујемо чудо када верујемо. Сви бисмо желели да нам се деси нешто што ће нас ојачати у вери, дати потврде наслућивањима, коначно одлучити за
известан начин живота. Чак и најјачи у вери које ја познајем, С. и Ј., не избегавају да понешто испричају што збиља личи на чудо, али што по моме мишљењу, једноставно
није за причање. Зашто је наша вера, ипак, ипак тако слаба, па нам је и данас потребно да ставимо свој прст у ране
Христове да бисмо се уверили да је Он збиља васкрснуо?
Зашто више нисмо у стању да будемо свети као што је био
Мојсије и много касније Спиноза или, још касније, Рамакришна који заклањају рукама лице, да не виде отворено
небо и када им се оно само указује! „Блажени они који нису видели, а поверовали.” Зашто смо толико заинтересовани за живот после смрти, па претпостављамо да знамо о
разним „областима” кроз које пролазимо после смрти?
Зато што нисмо довољно морални, нити довољно љуба-
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вљу испуњени. Зато што нам је више стало до чуда него
до милосрђа, више до награде после смрти, него до доброг и пуног живота на земљи.
Има људи који носе морални закон у себи, иако не знају одређено да ли и у шта верују, као што их на хиљаде
има који су без тога закона, иако мисле да верују. Није меродавно, и све ће мање то бити, да ли неко искрено и са
жаром исповеда своју веру; биће много важније ако се за
њега буде могло рећи: „Овај човек дела тако да његов живот може да постане закон за све.”
Све ме мање привлаче књиге. Већ сам их превише читао и на новом путу. Читао сам, читао, размишљао, наилазио на увек нове противуречности, као и на питања на
која је било немогуће одговорити, која су чак сама по себи изгледала апсурдна. Јер најзад, чему ми знање? Да нам
је само знање било довољно, да је интелект највиша инстанца наше психе, ми бисмо се давно задовољили логичким доказима о пореклу човека, о примарности материје,
самодовољности човековој, или с друге стране, сличним
доказима космолошке или телеолошке природе разних
учених догматичара о постојању Бога. Али незадовољни,
окренули смо леђа и једнима и другима. Разуме се да смо
били незадовољни, јер интелектуално сазнање не загрева,
не чини живот лепшим нити бољим. Комунистички морал је илузија, јер неће да зна за хришћанску етику љубави. Зато Лењин мора да бежи од Бетовена, као ђаво од крста.
Има најзад питања на која у нашој „петој раси” и нема
одговора, као што има питања која нам се још нису ни поставила. И онда, када се дође до границе и ограничености,
шта настаје? Јури се ка магијама, јогијским вежбама и
опијуму. Као да они, осим код изузетно зрелих људи (Олдос Хаксли), не остављају за собом још већу пустош. То
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је све зато што се не схвата оно основно: нема ничега ван
Љубави. Ко носи Љубав у себи, он збиља носи живот вечни, њему нису потребна ни чуда ни награде, ни одговори.
Човек је „свезнајући” онда када воли. Он сам чини чуда и
самом је себи нафада. Он не пита, он не плаче, он зна. Јер
онај ко носи Љубав, односно морални закон у себи, носи
уједно и знање. Док онај ко само зна, ни издалека још није
самим тим носилац љубави, односно моралног закона.
„Ако језике човјечије и анђеоске говорим, а љубави немам, онда сам као звоно које звони, или прапорац који
звечи”, пише мистички просветљени апостол Павле. Ово
је алфа и омега свега. Хоћу ли моћи нешто да направим од
себе? Један наш добар писац тачно је рекао: Човек може и
оно што не може.
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1952.

♦
Који су то елементи новог који су се појавили у мојој
психи, још несазрели, још плода не донели? То је осећање
љубави према животу ради самог живота и свих његових
манифестација, ружних или лепих, добрих или злих. Више не живим или бар не увек ради Бога, или казне или награде; нити живим ради уживања, признања или стицања
нечега због чега људи воле, мрзе, ратују. Сасвим тихо и
на прстима прилази ми једна бежељност која се тако много и из основа разликује од оне пре неколико година, или
у току много година. Била је то бежељност страха, повлачења, избеглиштва и најгорег „будизма”, без радости и
без плача. Ова бежељност је пуна, активна, сродна свим
појавама живота, гладна помоћи и жедна међусобне љубави. Рајски мириси несебичности опијају ме понекад.
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1953.

*

Свака индивидуалност везана је за бол. Човек је постао
индивидуалност онда када је успео да се загледа дубоко у
себе и да каже: постојим, дакле пагим. Радост - није својство индивидуе, нити је њеног порекла. Радост је дсо Љубави, а ова није земаљска, већ небеска, космичка, вечна. Ка
њој је човек уперен и ка њој тежи ( 1л ј 51 \уШ 1ЈеГе, 1Је1е
Е\^1&кеЈ1 - Задовољство тражи дубоку вечност - Ниче). А
када је човек Љубав, он више није индивидуа, он се већ и
овде растворио и постао део сваког живог бића, он је тек
онда универзалан и Једно. Отуда тешко замишљам нску
високо развијену душу са одржаном индивидуалношћу, у
земаљском смислу речи, у духовном свету. Индивидуалности тамо нема као ни времена ни простора. Да ли то значи да се и Его раствара у Једном? Одговор ћемо добити када боље упознамо природу Ега.
*

У животу срећем углавном три врсте људи: оне који
суде, оне који мере и оне који опраштају. Треба се чувати
да не будемо у прве две групе.
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Ако смо већ једном успели да иређемо са зпања на сазна- ,
ЈБе, још увек нисмо избегли опасност да то сазнање расте само у висину, заош гравајући се ка врху. Оно мора бити и доживл>ено, ићи упорно и у ширину.
*

Поћи међу људе са јсдном тако јадном залихом доброте, а
великом добрих намера („неких меких као перина”), значи
исто што и добити на лозу неку маљу своту новца и за пар дана је раздувати у вегар, а онда остати го и бос. Не противи се
злу, учи нас савремени бу1арски духовник Данов, већ када на
њега наиђеш, љубазно га поздрави и прођи. Зна се ко се може
борити са злом - само Љубав. А ко је од нас има? Наша зарђала доброта умотана у фразе, сујевсрја, страхове и наде, једва
да је још довољна да свога сопственог власника одржи у границама опхођења које не чини бар никоме зло. И боље је да
се на томе остане, јср од добрих „периатих” намера о усрећивању људи, свет има само нггете. О овоме треба још досга
мислити, али изгледа ми да полако проналазим за себе нску
равнотежу између несуњиво гнусног егоизма, коме сам годинама био поклоник, и површног, узвитланог алтруизма, за
који сам држао да сам способан последњих месеци. Свако
сувишно, нерационално даван>е данас, значи саморасипа!г>е и
лудост. Та, концетрација снага тек што је отпочела! Скупл>ај као пчела прах са разних цвегова и у својој кошници их
ћутећи прерађуј у мед.
Онда када га буде довољно и буде био доброг квалитета,
и без твоје воље користиће другима.

Нисам никада заборавл>ао прошлост, што ми је увек давало увид у садашњост и могућност бацања погледа у будућност. Попгребна нам је ширина видокруга да бисмо схва-
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тили спорост и неумитност Закона. Земља се развијала,
по новијим теоријама, више од три милијарде година,
човек много више него што се данас мисли. Шкрте су и
ретке милости судбине када пратимо драматичне развоје појединаца који су се у току једног живота развили
од просечности до посвећења. А ипак, ко зна кроз колико је живота та изненадна скоковитост припремана.
Сви остали миле мрављим корацима.
Зар сам ностао нестриљив и зар нисам дубоко дирнут милостима мога невидљивог Заш титника који ме је
у току неколико последњих година довсо до ових сазнања? Човек који добије на коцки, стављ а све да би
удвостручио добитак - и обично све изгуби. Човск који
добије дарове вере, неу гољиво жели да их подвостручи
- и он може само да добије, никад да изгуби. Ж ељан сам
даљих напредовања и не мислим да грсба да сам толико
смешан, па да будем нестрпљив. М ожда ћу морати још
дуго да чекам до новог скока, после оног значајног
1950. године, када ми се учинило да је скептицизам заувек савладан. С в е је јо ш у пупољку, али пупољак је т у ,
преда мном, и ја се нећу усудити да га насилно отворим. Нема више оне незреле радозналости за нове књиге и нове људе. Спасоносни апел: натраг ка себи! све
чешће чујем. Трошење, расипање и наслањање на другог ионако ме довољно нагриза. Треба ставити тачку на
све оно што хоће да буде некорисно понављање. Треба
подвргнути једној великој ревизији све оно што се наталожило у уму и срцу, проверити и проживети - сликовито и стваралачки, да би се ишло даље. Духовност
није као жвакаћа гума која остаје годинама у устима,
већ је најлепша посластица која се мора прогутати да
би изнутра деловала.
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*

Пре четири године, изгубио сам на данашњи дан једног драгог пријатеља - Влајка Стајића. Данас у 15 часова
умро је човек когасам једва добро познавао, са којим сам
проговорио можда пар стотина речи у току низа година
релативно честог сусретања и заједничког рада, али са којим сам неким неразјашњеним емотивним везама био
спојен у мислима последњих годину дана. Умро је мој
професор неуропсихијатрије др Владимир Вујић. Човек
чијим сам залагањем и уз чију сам помоћ дошао не само
до места на Неуропсихијатријској клиници, већ и успео
да се одржим у Београду.
Зашто је мене морала да погоди вест о неизлечивој болести коју је носио у плућима професор др Вујић већ више од годину дана! И зашто сам морао последњих мссеци
да се готово свакодневно молим за његово духовно просветљење и душевно спокојство, које је тако тешко могао
стећи поред несносне и злокобне болести коју је знао да
носи! Зашто, када је тај човек ирема мени показивао само
уобичајену љубазност и строгост, када ме је назвао интелигентним а тврдоглавим човеком, и када се цело време
држао према мени као и према другим лекарима на Неуропсихијатријској клиници?
Иако ме је давно прошло време оних топлих излива
осећања каквих сам некада био крцат, остала ми је и данас способност неког емотивног везивања за извесне људе и догађаје, истина, више апстрактног него конкретног
карактера. Чудна је и смешна помало та моја данашња
сентиментална болећивост и романтична слабост према
извесним ретким интелектуалцима нашег времена, материјалистички опредељеним, за које имам необично јак
унутарњи доживљај да ти људи варају сами себе у погледу своје животне оријентације, и то варају понекад све-
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сно. Тако ми је било више или мање свеједно када су неки
угледни предводници на Неуропсихијатријској клиници
рецитовали научене, али добрим делом већ и изнутра
примљене тираде о материјализму и атеизму. Али ме је
болело када је то рецитовање, додуше ретко, долазило из
устаједног Владимира Вујића, човека који је цео свој живот посветио изучавању човекове психе, његових „нормалних” и „болесних” реакција, у томе нашем замршеном и нејасном животу. Можда сам га попео у себи и сувише високо и романтизовао његов стварни лик, можда
сам се кроз њега борио за сопствену веру, али нисам могао дозволити себи помисао да тај борац за истину о човеку мора да умире лагано и свесно без икакве наде, у очајању унутарњег хаоса, без помоћи људи чије је животе спасавао и за чију се будућност и он борио. Морао сам се зато молиги духовима мудрости да му осветле пут и укажу
на будућност ка којој полази, да му разбију илузију о
смрти и учине га сигурним и мирним. Не знам да ли сам
ишта успевао тим молитвама, али неколико пута оне су
биле тако усрдне и пуне да су морале, чини ми се, допрети тамо где су биле намењене.
Видео сам га десет дана пре смрти. То је био, ваљда,
последњи тренутак једног краткотрајног, његовог релативно бољег физичког стања, када је после примљене
трансфузије крви седео у наслоњачи и под стоном лампом читао неку немачку књигу. Разговарали смо петнаестак минута срдачно и отворено. Давао ми је савете о даљем раду на неуропсихијатрији, распитивао се како напредујем са студирањем психологије, рекао је да ће ме
предложити са још неколицином колега за асистента, нашалио се поводом мога посећивања неких предавања на
Теолошком факултету, о којима сам му отворсно причао.
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И сада кажу да јс мртав. Није хтео да се убије. Рак му је
разарао организам, део по део. Прво није могао добро да
говори, онда да једе, ради, хода, спава. Гледао је како му
се тело претвара у мумију без меса, с оглоданим костима.
Примао је инјекције које су га болеле више од демона болести, издржао је зрачења која су му продужавала живот.
Није се убио. Испунио је храбро свој „кармички” дух, био
тога свестан или не, до краја. Када је пре два дана изгубио
свест и само се краткотрајно враћао да покаже околини
лице изобличено од бола, добио је морфијум који му је
помогао одвајању.
Дан пре сахране чувао сам му стражу поред главе, на
којој су само кости остале видљиве, лица мирног и сталоженог; био је положен у простран сандук у радној соби
своје клинике изложен поштоваоцима, пријагељима и
родбини. Ништа није нарушавало читање мојих молитава
у себи које сам упућивао Свевишњем да му подари праву
свест и сазнање о вечном животу који је иред њим.
Сутрадан, 27. новембра 1953, комеморација са говорима делегата, и после подне погреб, дирљив говор доктора
Кулића, спуштање тела у гробницу и вазнесење духа космичком духу. Сваки своме. До виђења, драги професоре!
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1954.

*

Да нисам ранијс веровао у Бога морао бих у Њега поверовати када сам видео О. X., јер је на томе челу забележено златним словима људско порекло. Да нисам раније
веровао да постоји нека планета на којој људи немају грбу нити велике носеве, већ где се складност и хармоничност огледа на лицима, поверовао бих у ту земљу, јер О.
X. има лице некога ко је завршио земаљски циклус развитка. Какво краљевско биће, заиста! Величанствен је то
празник када се Лепота појави међу људе, када добри богови пошаљу некога на земљу ко у наша срца уноси радост, а у наш ум хармоничност. О. X. је насигурно Зевсова рођака која нам је дошла у посету из неке земље у којој
су сва жива бића такве лепоте. У тој земљи нема мржње
нити ратова, бића су исто тако добра као што су и лепа, а
оплођују се чистим пољупцем.
Окупан сам вечерас у некој мирисној течности животног еликсира после кога смо млађи, лепши, бољи, радоснији. Ништа не мари што ће све то сутра изгледати друкчије, оно што јесте остаће. Зграда личности гради се лагано од чистих драгих каменова.
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1956.

*

Ова година је почела са губицима. Пре два дана изненада је умро мој дугогодишљи друг и пријатељ Василије
Голднер. Његово значајно место у моме животу заузео је
још пре једанаест година на трећој галерији Народног позоришта, када ме је задивио својом сочном културом и изванредним опажаљем мојих мана. Он ми је онда давао
праве лекције из психологије и учио ме је како да се односим према читању и утицајима књига. Поверавајући му
интересовање које сам тада први пут почео да осећам према психопатологији и психијатрији, добио сам од њега
нејасне одговоре о „деветој сфери” у којој се налази човек, без способности да продре како у оне ниже, тако и у
више.
Дуги период од десет година његовог студирања светске књижевности у Паризу, био је период искушења и
присног додира са свим позитивним и негативним тековинама европске културе. Он је из њих изашао задивљујуће ојачан и сазрео. Наш поновни сусрет на Калемегдану, негде у пролеће прошле године, био је за мене почетак
низа иразничних дана које ми је доносило присуство овог
изванредног човека. Почели смо одмах да говоримо о
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битном. Није више имало смисла понављати некадашње
разговоре о уметности, поезији, нити се пред њим разметати туђим фразама о Буди и Огњову. Он је знао да мене
Бог заокупља, а ја сам знао да он у Паризу није остао равнодушан према мистици. Говорио је језиком јеврејских
пророка из Библије. Био је сасвим сигурно становник
озонских висина Хималаја. Тешко ми је било да га пратим, да га разумем, а још мање да га задовољим. Био је
према мени немилосрдан и оштар као и некад, само са колико топлине и искрености! Тражио је од мене да му покажем своје „Ја”. Био је глув и нестрпљив за све туђе гласове који су из мене потоком излазили, а обрадовао би се
као мало дете када би у регким моментима чуо глас мене
самог. Био је то велики учитељ, иако мој вршњак. Узалуд
је од мене тражио да чује шта хоћу, ја сам у његовом присуству био мутан и таман сам себи, хватајући се у малокрвности и противречности. Као и сви велики педагози,
никада ми није давао директне одговоре на питања, увек
су то биле алегоричне приче из пребогатог арсенала лично доживљеног и прочитаног. Био је увек живахан и духовит саговорник са сваким, ироничан када је то требало
да буде, поетичан када је говорио о поезији (никад о својој, иако је, изгледа, имао добрих песама), философ када
је говорио о философији, источњачки мудар када је говорио о животу и хришћански религиозан када је била реч о
оном најдубљем. Његово понашање и говор, суверено су
одавали човека који је рсшио нека основна питања која је
себи некад поставио и који је желео само, не да наведе и
друге на иста решења, јер је он врло добро схватао да сваки човек има свој сопствени пут, већ да само прстом покаже шта у сваком од нас треба да схватимо као наше, а шта
као туђе, накалемљено. Умео је да каже: „Зар је потребно
да објашњавам како сам самог себе решио, ко уме да види
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сагледаће то у мени.” Плодови тога решења били су ведра
једноставност и ненаметљив оптимизам. Човеку су морале импоновати његове победе: над својом грбавом судбином коју је савладао на јединствен и тајанствен начин,
над злокобним, морфиноманским Паризом који му је најозбиљније претио наизменично: лудилом и самоубиством, над својим вишеструким талентом који дуго није
знао да употреби.
На пречац узет! Тек што сам се данас вратио са петнаестодневног боравка на Авали и спремао се да га ових дана
посетим и обновим наш последњи разговор из теразијског
бара прошлог месеца, када је мене и двојицу сликара из
Сарајева умео на диван начин да почаствује својим колосалним духовитостима, у којима је мађионичарски умео да
испреплиће марксизам са мистиком (Настасијевићево Међулушко благо) - вест од Вуке, а затим из новина да је данас у 15.30 часова сахрањен. Узет без болести, тај вечити
болник, без бола тај преосетљиви маг. Коме је то у оном
свету био потребнији него његовој мајци која га је обожавала и тако оправдано се поносила њиме, него његовим
пријатељима којима је био охрабрење, путоказ и нада, него
нашој књижевности којој се спремао да идућих година поклони крупне драгуље светске преводне литературе (Дантеа)! Хоћу да верујем да је ипак некоме био тамо потребнији, да је остао и тамо ведар, спокојан и сигуран, сигуран
у Вечиту Правду - Милост.
*

Врата вере су ми одшкринута. Иза њих већ назирем
божански лик Христа и Његов благи дах скоро је већ на
мојим уснама. За то је било довољно само једно: искрено
проживљавање своје немоћи.
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Али врата су само одшкринута, она се могу поново затворити или широм отворити. Знам сада шта Христос хоће од мене. Хоће иризнање слабости и немоћи и хоће да се
само Њему обратим за спас. Ништа више.
Немоћ мора бити потпуна, да би и избављење било такво. Дискусије и компромиси не могу се водити са Богом.
Никаквих илузија више не сме бити. О разуму који постаје све паметнији, златној средини која избегава бол, философији или религији које измиру и умирују. Јер иза свега стоји једна истина: ја сам, не могу ништа, апсолутно
ништа. Заиста, шта ја могу? Да завршим два факултета,
да будем сматран за паметног, да разумем своју ароганцију и схватим постојање несвесног и, највише - да наслутим постојање надсвесног. Шта још могу? О, још доста: да будем ироничан и циничан, богами некад и садиста, скептик, похотљивац, да желим добро да поједем, да
сам Доријан Греј, да знам нешто да кажем о Јасперсу и
Филону Александријском. Све то, ето, ја могу. Поред тога, човек XX века може и немогуће (у људском смислу те
речи): може да пробије авионом звучни зид, да оде на Месец, да продужи људски живот и, најзад, може да са неколико, вероватно већ направљених кобалтних бомби уништи Земљу.
Преко Адама прекинута је веза човека са Богом. Змија
је иочела да учи човека како ће и сам постати Бог. До данас она не престаје да га томе учи, од основне школе до
факултета. Како је могуће да је човек толике хиљаде година (можда и милионе) остао заслепљен, иако увек изнова кажњаван: смрћу и муком! О тој казни не стоји само у
Мојсијевој књизи, нити о њој знају само Јевреји и преко
ових хришћани. У митологијама свих народа говори се о
греху, без обзира на то што је грех увијен у седам тамних
велова, па се више не распознаје ни ко казује, ни зашто,
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ни када сагрешисмо. Можда последња велика прехристовска визија о греху била је дата од Есхила. Прометеј је
украо од богова ватру да би „помогао” људима, због чега
је кажњен окованим распећем без умирања. Али већ је
Есхил назрео долазак Онога који ће имати власт да ослободи окованог.
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1957.

♦

Да ли је моје истинско одрицаље отпочело? И у чему
треба оно да се састоји? Биће да то није ни породица, ни
неуропсихијатрија, ни пријатељи у Београду, па ни родна
земља. Ево, већ је четврти месец како сам све то напустио
без много муке. Мора да је то нешто друго чега морам да
се одрекнем, нешто што ће више да заболи. Да ли је то
Г ноза?
Докле год будем више знао Бога него веровао у Њега,
сва одрицања имаће само делимичног плода. Кад више
ништа не будем „знао”, већ све оставио вери да она реши,
добићу из вере Љубав која ће онда заиста „знати” све да
реши. Без љубави „ништа сам”.
Овде у Европи, у којој сада живим, сусрећем велики
број тзв. окултних школа, под којима разумем првенствено оне озбиљније езотерне покрете основане на учењима
великих азијских религија, често на сумњив, синкретистичан начин сједињене са хришћанском религијом. Покушаћу да у десет тачака покажем разлику између православља и „окултне школе”.
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Православље

Окултна школа

1) Опробапим путевима долази до Христа. Тај пут је
молитва, а упражљавали
су га успешно истински
хришћани свих векова.

1) Сумњивим путевима иду
ка Христу (ако до Њега
уопште желе да дођу).

2) Одрицање од себе јс први 2) Не зна за одрицање, чак
и најважнији услов за
ни материјалних добара,
онога који пође на трнорачуна на самог себе всовит пут.
ма много.
3) Циљ пута је ЈБубав, а начин задобијања - Благодат. Потребно сазнање
(Гноза) проилази из ЈБубави.

3)

Ц и јб
пута је сазнање
(Гноза), начин задобијања - школовање, кроз
имагинацију, инсиирацију и интуицију. Из сазнања родиће се ЈБубав.

4) Човек верује у Христа као 4) Човек треба да сазна да је
Бога (Богочовек) и у ЊеХристос бићс са Сунца и
да разуме како је Он то
гово Васкрсење као реалваскрсао.
ност.
5) Човск јс крив за свс и 5) Не зна за кривицу, грсх и
жртву.
пред сваким и само га
Жртва може сиасги.
6) Тражиодчовекадао<)л<ах 6) Учи о рсинкарнацији, патећи на тај начин од недопође за Христом и да у остатка осећања коначновој садашњој егзистенцисти и тимс отупљујс поји (једанпутној и јединственој) доживи своју апсотребу за спасењем.
лутну немоћ, покајање и
спас.
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7) Једноставно је и чисто 7) Сложсна је и разнобојна
као непреломљени сункао преломљени сунчев
чев зрак. Тешко је њиме
зрак. Лакше је њиме ићи,
ићи, али мање опасно.
али је пут далеко опаснији-

8)

Ближи је словенској души која тражи „да спусти
интелект у срце”.

8)

Ближа је свропској души
која тражи „да подигне
срце у интелект”.

9) Богу је све могуће, пока- 9) И Бог је у неку руку подвртнут Законитости (као
јани злочинац нашао је
спас.
на примср код Индуса), а
покајани злочинац није
спасен
самим
актом
покајања.
10)Доживевши Христа, чо- 10)3најући све што су предводници окултних школа
век постаје „нова твар”,
доживљава „ново рођеучили, боље речено, верујући у то, „всрници” остање” и мења свој дотадашју често исти.
њи живот.

(Децембра 1957, у Холапдији)

1958.

*

Све је данас срачунато на то да отупи потребу за Христом и спасењем: спољашњи материјални живот који водимо, црква, окултизам. Први пружа и тражи толико много од спољашњег човека да се овај уопште и не сети да постоји и један унутрашњи човек; црква својим инквизиторским, пробабилистичким моралом „ублажава јарам
Христов”; окултизам, својим космичким сагледањима,
релативизира свс вредности, посебно хришћанске, све
мири и доводи у хармонију, осим самог човека у коме се,
после упознавања окултизма, налазе два различита бића:
морално незрео и за спасење неприпремљени пали Адам
и некакав велелепни Луцифер Интелекта који све разуме
и смеши се са престола на све.
Измирење супротности може да нам пружи само Бог, и
то као милост, значи доживљај. Свако друго измирење
прерано је, људско је или луциферско дело и води преурањеној стагнацији борбе супротности која се, међутим, мора увек живо осећати. Није узалуд Николај Берђајев наглашавао значај дуализма и био против сваког монизма. Јер,
доживети свет монистички може се само повремено, као
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краткотрајни предах, као дивна награда за борбу коју морамо непрекидно да водимо у себи и око себе за Христа
(Његошева визија у ЈЈучи).
(Јаиуара 1958, у Немачкој)

*
Радост. Јединствен руски светитељ Серафим Саровски
ословљавао је људе са: радости моја! А ова богата немачка
природа која ми свакодневно пружа нова лица, кроз ветар,
снег и кишу, подсећа ме колико сам дуго био неправедан
према њој.
Хришћанство је дуалистичка религија, говори о добру и
о злу, више него и једна друга; Христос је страдао за све нас
и био распет на крсту. Све то знамо, па ипак ум човеков толико искривљава Христов лик, удаљавајући нас тако од Његове сунггине и то у првом реду одваја нас од Радости. Природу смо свукпи на чисту материјалност, посматрамо је чак
као грех, а радост као недостојну озбиљности хришћанског
учења.
Диван лик Исуса Христа! Шта су све начинили људи од
Њега! Како до Христа доћи, пробити се кроз густ честар
менталне и душевне трњине? Како стићи до оног сунчаног
Христа који је казао: Ко мене прими, из његовогтела потећи
ће реке живе воде - до Христа који је у пролећном пупољку
цвећа, у столетним, џиновским шумама, у пролећној киши
која чини да земља донесе свој скривени плод, у хучним,
дивљим рекама и питомим, широким, словенским Волгама,
у свему што у природи тако необично и пуно шикља и тражи Божије Око да би живело и обрадовало друге да живе.
Да ми је трунчица Радости светог Серафима, па и великог индијског мистичара Рамакришне, или бар јапанских обожаватеља природе, и хаику-поезије, њених пра-
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зника цвећа и плодова! Са каквим усхићењем и жаљењем
уједно морам да се сетим, управо ових дана, о двогодишњици смрти Васице Голднера, његовог непресушног
оптимизма, животне радости која је тако очевидно долазила из духовног света, непосредног и пријатељског додира са људима у којима је зрачио таквом снагом и лепотом да је деловао управо лековито и окрепљујуће!
Још једном, скрушено и тихо, молим се Свемогућем
да учини чудо које је само Њему доступно, да преобрази
жалосну и плачну душу човекову, у Љубав и Радост за све
и свакога.
( Фебруара 1958, у Фрајбургу, срцу Шпарцвалда)
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1963.

*

Брак је доживотни изазов партнерима! Ако сам све бољи психотерапеут, а све гори брачни друг, нешто не
функционише исправно. Потребно је паралелно самопоправљање: у терапији и у браку, доживотно. Да би тај
процес стално трајао, потребно је да остане бар мало љубави, иоштовања и интересовања за партнера. Претерана
либидинозна везаност терапеута за професију, ствара атмосферу ћутљивости или нервозе у кући; Персона је присутна и тамо и овде, жеља за влашћу и тражење покорносги. Пред клијентом смо „грандиозни”, пред брачним
партнером - просечни! Овде треба да почне хришћанска
скромност партнера. Духовитост пред клијентом ретко
испољавамо пред партнером, или је не испољавамо никад. Једном речи, партнер познаје нашу Сенку, Персону,
Аниму, Анимуса, он не може и неће да нам се диви. Ако
још нешто лепо, вредно и за преображај спремно остане
упркос свему у браку, остаје и брак!
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1975.

*

Умрла ми је мајка. На иуту, у кретању и дииамици, како
је и живела. Нисам је спречио да оде са оцем у Оиатију, иако
сам видео да је тешко болесна. Правдао сам то њеном упорном жељом да отпутује, а вероватно да је било и других разлога о којима могу да мислим, али не и да пишем. Нисам се
журио даје видим одузету (после мождене капи), још живу,
у Ријечкој болници, јер сам био у Београду, заузет својим
пословима. А када сам се после четири дана њеног претешког стања у болници решио да отпутујем, она је била мртва. Била је мирног, младог и лепог лица, седам сати после
смрти. Изгледало је да спава и нешто лепо сања. То уснуло
лице умрле мајке, лице које једва да намтим из мога детињства, умногоме ме је умирило. Последњих годину, две њене
болести срца, постајала је чистија, невинија, мање у непрестаном афективном грчу, познатом ми из ранијих година
нашег заједничког породичног живота. Можда је од духовног света добро примљена, помишљао сам. Сутра ћемо је
сахранити у нашу породичну гробницу, поред њене вољене
тетке Зорке Спужић. Отац ће остати са 82 године сам; о
њему би требало да покушам да се бринем више него пгго
сам био у стању да се бринем о мајци.
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*
Велика строгост неких наших духовника према народу знак је ревности за Христа, али не и прожетости Христом. Она има још увек позитиван учинак у оном делу нашег, хришћански заосталног народа коме је потребан патријархални ауторитет и вођство „чврсте руке”. Код школованијих и хришћански васпитанијих, таква строгост
изазива супротно дејство. Ко би могао да каже шта у народу преовлађује, и није ли тај тип старозаветног духовника нама и даље потребан! Реално, све је маље таквих
духовника у православној, српској цркви. Да ли је зло
што их више нема, или њихово ишчезавање представља
позитиван знак новог времена у хришћанству уопште, у
православљу посебно?
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1977.

*

Диван и садржајан разговор са професором Драганом
Срејовићем у кући Јована Ћирилова. Његова „слатко-болна туга” због фрагментарности сећаља из свога живота, могла се добро повезати са његовом професионалном, али и општељудском тугом због фрагментарности
сећања наше божанске и Јвудске прошлости. Ми смо данас више него икад раније у напору да се сетимо ( и у платоновском смислу) света „праидеја”, не бисмо ли привидну бесмисленост расцепљене људске душе, његовог
одвајања од природе и „животног врела” у себи (Јунг),
осмислили и тако успоставили везу са Духом у себи. Оба
пута оживљавања прошлости, онај који иде изнутра према споља (медитативно-молитвени), и онај који полази од
спољних трагова прошлости (археолошко-антрополошко-биолошки) и иде према човековој суштини, могу довести до успостављања спасоносне и свеспасавајућс „везе”. Све што данас у свету делује против оваквог откривања прошлости, од политике до науке, назадно је и демонско. Нужност догађаја претвара се лагано у све већу слободу човекову да уради, овако или онако. Данашњи човек
више не може да позовс Бога на одговорност, као што је
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то могао Јов, а у последњој фази развоја грчке културе
(Еврипид, ЈТаокон, Скопас нешто раније), људска индивидуалност је први пут и заувек била рођена у болу и свести о себи и својој ограничености. Бог се одазвао позиву
вечигог Јова и послао Христа, божанског посредника, који је опет успоставио привидно изгубљену везу између
Бога и човека и Собом попунио све празнине и све изгубљене карике у фрагментарном сећању које је још при
крају грчке културе остало фрагментарно. Ако данас човек опет ваиије за посредником, ако опет болује од фрагментарног сећања и сад још много драстичније и агресивније позива Бога на одговорност, онда је то само трагични неспоразум и слепо несхватање Христове мисије.
Само Христос и данас једини може, једним потезом, у
једном тренутку, и једним трзајем душе која се преображава, да попуни све прохујале векове и да изврши тренутно спајање и успостављање изгубљене целине. Уместо тог простог покрета људске душе, који Христос у
сваком тренутку нашег земаљског живота очекује, и
спремап је да на њега сместа одговори, човек воли заобилазне и бескрајно сложене лавиринтне нутеве у којима је његова слобода стално на проби, стављајући га у
опаснс дилеме. Можда ће Ориген бити у праву и апокатастаза довешће једном у несагледаној будућности до
свељудске Осане. Можда. Данас човек све више назире
два пута, две врсте људи и две врсте акција и та двојства
се међусобно све више разилазе и опасно једна другима
супротстављају. Пут Духа и пут све мрачнијег стропоштавања у материју. Потребна нам је што јача и што
уочљивија Божанска подршка да би се истрајало и победило. Не само ради своје личне Алилуја, већ и оне других људи.
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*
Треба увек изнова тражити сличност у различитости:
Дух који свуда дува где хоће, ира-биљку Гетеову, Божији
План који се огледа у свим живим бићима, јединство у
различитости, Једно у мноштву, и тада неће више бити
страха и збуњености, већ дивљења и слављења Творца
који се пребогато излио у свему видљивом и невидљивом. Што више ширимо наша срца у љубави, нади и вери,
са Христом у нама, све ће више различитост света и веровања народа стати у нас и управо та различитост прошириће нас још више.
*
Све је једном „почело” Божијом Речи (у почетку, а не
на почетку) која је у себи већ садржавала све. Процес диференцирања из недиференцираног, сложеног из, наизглед, простог и једног, трајао је милијарде година и на Земљи још траје. Онда је брже долазило до фантастичне
различитости у биљном и анималном свету, спорије у
људском свету у коме су рођене свест и самосвест, а из
тога доживљај припадања Целини. Индивидуација, међутим, још траје, у појединцима као и у народима. Све док
се не заврши и последња могућа индивидуална диференцијација трајаће борба ,добра и зла”, или, боље, смењивањ е ,ја н г ” и ,ји н ” принципа (мушко-женско, сунце-месец,
светлост-мрак, лево-десно, и у хемисферама мозга, материјално и духовно). Кад почне да расте жеља у осамостаљеној индивидуи да се врати Прапринципу, и то из љубави и слободе, почиње процес дијастоле, враћања, уједињења. Све док нема довољно љубави у овој жељи за враћањем, супротни принцип (принцип „зла”) делује подстицајно, развијајући борбу (Хераклит).
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1979.

*

ЛЕТО У КРАЊСКОЈ ГОРИ
На извору Савице изиад Бохињског језера размишљао
сам о одвратној прљавштини реке Саве, на ушћу, код Београда. Није то судбина сваке реке на ушћу. Али југословенске реке Саве јесте. Скупљајући успут свакојаке отпатке кроз хиљадугодишњу прошлост овог словенског
народа на Балкану, ова река као да је изгубила природну
моћ самопречишћавања, као да је осуђена на умирање.
Треба повремено долазити на извор Саве, како се не би
заборавио почетак реке, човека и природе. Иначе ћемо
посумњати у воду извора стално је гледајући на утоку.
Д руги извор, још инспиративнији, био је извор Соче
на путу од Вршича до Бовеца. Пробијајући се лагано до
самог врела, приљубљен уз стене, држ ећи се челичног
ужета, најпре сам се зачудио силини и захукталости воде на њеном извору. Када сам још неколико корака прешао и доспео до самог врела, био сам задивљен и узбуђен. Непокретни Покретач био је на в р ел у ! Место из кога је излазила вода, не веће од једне каде, готово д а није
показивало никакве знаке кретања. Већ после д ва ме-
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тра од тога места хучност и заиенуш еност те исте воде
скоро да плаши. Тако је почео живот. Несхватљива експлозија из савршено мирног Центра!

Пролазећи кроз шумицу у Крањској Гори, први пут
сам видео славуја како пева на врху дрвета. Као да ме није
видео, потпуно занет својом песмом до које је долазио надимањем своје гушице која је постајала велика као балончић, увек иодигнуте главе и кљуна пут неба. Као да заиста
у песми, увек друкчијој, не зове само партнера, већ слави
живот и Онога који га је створио.
А насупрот радосном и безбрижном славују, када сам
пришао једном аутомобилу на чијем је седишту стајало
једно лепо црнпурасто турско дете, које сам упитао нешто са осмехом, оно се престрашило и унезверено повукло натраг, позвало маму која је одмах дошла из других
кола, затворила прозор који је на првом аутомобилу према мени био отворен, гледајући ме непријатељски и у
страху. Из детета и мајке проговорило је нешто инстинктивно анимално, али пошто је човек у питању, далеко непријатније и неприродније од сличног реаговања неке
животиње.

У Салцбургу, до кога смо направили излет из Крањске
Горе, посетили смо Моцартову родну кућу и све значајније цркве. Све оне, и све више, делују као музеји некада
славне прошлости. Томс утиску доприносе и туристи који на исти начин улазе у цркву и разгледају је, као нгго то
чине у музеју. Спољашње хришћанство одумире, унутрашње, све се више повлачи од радозналих погледа. Тај
утисак ми је ојачан када смо при повратку из Крањске Го-
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ре свратили у картузијански манастир Плетерје на граници Словеније и Хрватске. Тај католички ред који постоји
од XI века (оснивач свети Бруно) у Француској, усталио
се у овом манастиру од 1407. године, мада садашњи изглед манастира, осим старе цркве, потиче из 1909. године. Тридесетак монаха, готово сви са завршеним факултетима (не само теолошким), просечне старости 60-70 година, посвећују свој живот контемплативној врсти молитве и умереном раду. Службе су у 7, 15.45 и 23.30 сати, а
још пет пута у току дана остављено је индивидуалним молитвама у веома скромним собама за монахе у којима,
осим једног дрвеног кревета, нише за молитву седењем
или клечањем, једног стола, малог ормана са књигама и
испуста за усамљено храњење - нема ничега другог. Додуше, сваком калуђеру, осим овакве собе, додељен је и један вртић који може да обрађује како хоће. Тишина,
скромност и молитва испуњавају овај стари манастир у
коме се негује, бар ми се тако учинило, нешто од истинског хришћанског духа. Благ, средовечан калуђер, сав у
белом, традиционалној одећи картузијанаца, када је чуо
да сам православан каже да његов ред има доста заједничког са православљем, почевши од литургије. Да ли ће
хришћанство у будућности опет бити јединствено —и малобројно?!
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1980.

*
Требало је да неко наирави поређење Камијевог „апсурдног човека” са „помиреиим човеком” хришћанства.
Први треба да је стално у револту, свестан и своје немоћи
и бесмислености бивствовања, други је такође свестан
своје немоћи, али се не буни, већ се мири. Први је инфициран луциферском гордошћу, други Христовом љубављу.
У Миту о Сизифу Ками вели: „Вера у смисао живота
увек претпоставља лествицу вредности, избор, наша вољења. Вера у апсурд, према нашим одређењима, учи супротно.” Треба већ једном престати бити млак, живот има
или нема смисла - за човека! Ако нема смисла, остаје само апсурд, али онда доследан, закључно са смрћу. Ками је
био апсурдно поштен, али има нешто неприродно у његовом начину размишљања.
*
Бављење „крупним и епохалним” питањима смисла
историје, ратова и револуција, сагледавање законитости
и „рсда у историји”, само је покушај да се скрене пажња
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човску појединцу са његове личне егзистенцијалне драме
у којој треба сам и за себе најпре да решава питања добра
и зла, да помогне или одмогне другоме, да принесе чашу
болном или да окрене главу од њега, да помогне или - да
не чини ништа, ни добро ни зло, као Кафкин Јозеф К. Нико до данас, ни најгенијалнији међу људима, није разјаснио „смисао историје” и невероватна и најчешће потпуно несхватљива збивања кроз историју. Да ли ће икада неко од људи одговарати пред Богом зато што није разумео
кретање и претпостављену сврховитост или несврховитост историје? Ако буде одговарао, одговараће само за
одбијање основних моралних и религијских истина које
смо добијали, као највеће милости с неба, с времена на
време, каткад у великим размацима времена, од великих
религиозних учитеља човечанства. Кога ће Христос назвати братом својим: да ли онога ко је објашњавао кбд
историје, оправдавао Хитлера и Стаљина у име „отрежњења” будућег нараштаја, или онога ко није слепо и гураво ирошао поред болесног, унесрећеног и гладног путника на путу његовог личног живота!
Нема оправдања за силу, терор, гушења слободе мисли и савести, угњетавање личне слободе у име будућних
„виших” идеала човечанства. Испрљане руке крвљу невиних људи, али и свако призивање крви другог човека
било из кога разлога, могу бити опране само личним покајањем и ничим другим. Савест човекова може бити зачуђавајуће дуго времена ућуткивана наредбама партије,
забранама цркве, идеологизирана свим могућим индоктринацијама које је човек измислио, чак и оним што нам
је Бог преко пророка послао, али она никад не може бити
до краја умирена и спокојна. Нико неће одговарати, нити
успешно одговорити, ни пред Божијим ни пред људским
судом за оно што је ушло споља у људски интелект и та-
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мо га ошамутило, пећ ће одговарати и одговорити једино
за оно п ј т о је изашло из људског срца. "Грешка ума"
може се исправити. али "грешка срца" теш ко или
никако! За ово исправљање потребни су покајање и
Милост, "сусрег две љубави. Вожанске која силази и
л^удске која се пење" (свети Максим Исповедник).
*
Велики број атеиста или према вери потпуно
равнодушних л.уди данас, гумачим и н.иховом личном
упрљаношћу грехом.
Руски религиозни философ
Виктор Несмјелов је лепо писао ире седамдесет и више
година: "Човск јс тај који не може себи да опрости", што
сс човек више кал.а. све му се мање чини могућим
очиш ћење. Онда се због тога каља даље и јачс 11омисао
на Бога не изазива кодтаквих л>уди жел.у за кајањем, већ
или равнодушност или страх од казне. заслужене казне.
Помисао на опраштање не долази таквим л.удима на
памет. јер би морали најпре себи да опросте, а то је оно
ш то не могу. Греш ка је у томе што ти л.уди трагично не
схватају "да није човск судија већ Богочовек, а ово свс
мења" (В. Несмјелов).
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1981.

*

Непотребно смо и опасио раздвојили „срце” од „мозга”. Они људи који се такорећи роде са центром у срцу,
при чему под срцем не мислим сентиментално-емотивну
страну човековог живота, већ много пре, у смислу Азије,
ратничко-свеобухватну страну стварног живљења, или
им се „срце” отворило у току живота, у великој су прсдности над својом „главатом” браћом. Овим јадницима,
пак, грдно времена и труда треба да, најпре, схвате потребу спуштања себе из мозга у срце, а онда да сав тај големи
садржај интелекта, таложен деценијама (али и столећима
европске културе) почну да спуштају и облагорођују
„истинама срца”. „Бог је хтео да Божанске истине уђу из
срца у дух, а не из духа у срце”, каже Паскал. Отуд тежина и мучнина посла интелектуалцима заљубљеним у моћ
интелекта.
*

Свако понављање, кружно кретање, точак, неморално
је, јер је антиметафизичко у најузвишенијем смислу несумњиве и неодољиве човекове потребе за бесмртношћу.

97

Понављање и кружно кретање каузално је и детерминистичко, дакле управљено против слободе која је услов бесмртности. Све што је каузално нужно је, подлеже закону
и помало механичком у природи и човеку. Непримање
Христа који је понудио човеку бесмртност и слободу, или
бесмртност преко слободног избора, повлачи за собом, и
код појединца и у човечанству, јахвистичку законитост
понављања „око за око”, понављања старозаветног закона награде и казне, раја и пакла. Буда је изванредно препознао ужас принципа понављања и кроз нирвану је
успео да се тогточка ослободи. Он је то постигао за себе и
за још понеког, али Будин пут није пут човечанства. Христос иначе не би дошао иосле Буде. Смоква под којом је
Буда доживео просветљсње осуђена је од Христа да буде
неплодна. Али Буда је у неку руку претеча Христа својим
дубоким увидом у мизерију палог света који се врти око
,јалове крушке” (Т. С. Елиот). Зашто је било потребно да
после Христа дође Мухамед са својом, добрим делом фаталистичком, дакле опет неслободном представом смрти
и бесмртности? Идеја предестинације постоји, међутим,
и у хришћанству. Она је почела да се развија од Августина, а завршила се Калвином и Цвингијем, па и данашњом
материјалистичком науком. Насупрот Августину, већ рано је озарено и слободно живео свети Бенедикт, први хришћански „исихаста”. Човек води страшну борбу у себи
између Закона и Милости, периодичног (архајског) враћања увек истог и Слободе која је продор у „нову твар” и
„нов живот” - у Христу!
♦
Ниче као загонетка остаје и после прочитавања нових
књига о њему (Ј1. Шестов). Чини ми се да Руси (а још сједињени са Јеврејином, као што је то случај код Лава Ше-
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стова) могу боље да схвате и доживе Ничеову патњу од
људи на Западу. Ниче је дошао у сваком случају као жртва (слично Фројду и Марксу) да би својим иморализмом
и аристократским морализмом, па и атеизмом, исправио
што се још у „хришћанској” науци и „хришћанском”
практичном животу могло исправити. С времена на време плесан која се хвата на окоштао морал и умртвљену
религију на Западу почне тако да заудара да је Ниче, бар
у сваком веку по један, неопходна и сушта потреба.
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1984.

♦
Чеслав Милош иаводи у једној својој књизи како је у
Сан Франциску чуо од Маркузеа, са којим је био у једном
стану, следећу реченицу (док је Маркузе гледао кроз прозор): „Цео овај град је настањен животињама.” Милош је
ову реченицу надменог Маркузеа тачно протумачио као
мржњу према људима онаквим какви су и слепу љубав
према човеку какав треба да буде (после, не зна се више
које и какве, у сваком случају терором остварене, нове револуције).
Никола Милошевић, коментаришући овај Милошев
закључак, пише (у чланку: „Социјална психологија стаљинизма”) да се радикални левичари одликују „песимизмом када је у питању већина прииадника људског рода и
оптимизмом када је у питању револуционарна елита...
елемент верс код њих преовлађује над елементом разума,
при чему су ови идеолози склони да свет виде кроз призму познате манихејске поделе на царство таме и царство
светлости, с тим што ово последње тек треба да дође”.
Добро је, увек изнова, преиспитати темеље и начин
личне примене хришћанске вере. У току своје историје
хришћанство није било лишено ни „манипулације ни
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принуде терором”, а ни надмене елите у високим црквеним (или секташким) круговима, елите којаје показивала
истоветан презир према „маси” и обоготворење „елите”
која „види” будућност људског рода и једина зна шта овоме стварно треба. Велики Инквизитор Достојевског никад није престао да буде актуелан.
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1985.

♦
Све је увек присутно. И рибе у Индијском океану од
пре много милиона година и, можда, језерски огромни
рептили у Африци и ,јети ” у Кини, као што су и дал.е
присутне све болести које су мучиле човечанство и пре
више хиљада година. А све је присутно и унутра, у човеку, у дубинама његовог непрегледног несвесног живота.
Цела прошлост, и индивидуална и колективна. Све су то
бескрајно сложени садржаји увек спремни да оживе, код
уметника наједан начин, коддуш евногболесника на други, код неког прекогницијом и телепатијом обдареног медијума на трећи начин. Прави калеидоскоп слика и доживљаја који нека невидљива рука (Бог, судбина, астролошки, космички утицај?) повремено једва приметно затресе и гле, све оживи и буде присутно: и нека прастара митолошка представа, и магијски страх, и телесна и душевна болест, и шта још све не. Али све то, или појединачно,
као да чека неки одговор од мога Ја, моје слободне воље и
одлуке. Стално сам тако искушаван, стављан на вагу и
мерен, и себе самог стално мерим да видим, јесам ли што
отежао животним искуством, јесам ли постао бар мало
складнији, хармоничнији, мудрији, животно зрелији. Па,
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као што најчешће ннсам у стању да проценим спољашње
историјске догађаје, јер ми се учини да су људи у њима
опет једиом реаговали погрешно, на начин далеких предака, као да никаквог искуства није било нити може бити,
тако застајем збуњен, уплашен и најчешће потиштен и
пред унутрашњим догађајима у којима учествујем, рекао
бих, на исти, погрешан начин, без способности и моћи да
нешто, већ једном, од протеклих потреса научим. Да ли
само Бог види да ипак напредујем к Њему, иако мрављим
корацима? Како би то било бескрајно утешно када бих
знао!
*

Нема нежније и осетљивије биљке од човека хришћанина у нама. Најпре се засади врло тешко, а онда још теже
одржи. Довољно је само неколико дана да не добије потребну храну, па да већ покаже знаке увенулости и кржљављења. Хришћанска вера и Исус Христос морају се
освајати буквално сваког дана. Што смо више у молитви
и добрим делима, тим постајемо осетљивији на недостатак молитве, изостајање добрих дела. Човек пре може бити сигуран да је огрезао у злу и да је опседнут демоном,
него да је коначно усељен у хришћански стан. Ако је и
усељен, он мора, као вредна домаћица, свакодневно да
брише прашину у стану и да пази да се не запати паучина,
или нешто много горе. Како је мудро од Промисла да нам
није дао Христа на начин као што поседујемо кућу, стан,
жену и децу, имање! Христос не може бити никад наш посед у коме уживамо у сигурности и заветрини. Христос је
голубији Дух Свети који слети и одлети, остане колико
му је воља, али дође и оде и према нашем труду и, још више - нашој страсној жудњи за Њим.
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*
Руски филм Степа, према Чеховљевој приповетки.
Нико више у свету не прави овакве филмове. Од срца срцу. У нразним, боље рећи, осушеним људским срцима, у
нагло испражљеној васиони, човек је данас изгубио све.
Остао му је стравично нарастао разум и велико, чудовишно велико знање, ускладиштено у мснталне фиоке памћења, разум који попут мртвог сателита кружи око живе
земље од које је хитнут, избачен, побачен као мртворођснче. Мартин Хајдегср је писао да је „човек биће бачено
у свет”. Не, човек је данас биће бачено од света у празан
простор.
И онда, неки смешни Руси, још и материјалисти и
атеисти, снимају филм који опомиње, јер подсећа, који
прича о неком, наизглед, прошлом времену, давно заборављеном, иокопаном и исмејаном. А у ствари, Чехов и редитељ Бондарчук причају о вечитом човеку све
што треба и што се ваља, па, дакле, и о данашњем, највише о данашњем човеку.
Руси као да живе данас за будућност, на смрт болесне
Европе. Они су још снажни, воле живот и ранојутарња
купања у хладној реци, једу живу рибу, ходају боси по
блату, туче их киша и ветар, а нико тамо не заборавља Бога и „Оче наш”, знају да буду милостиви и да се кају, најтужнији су када више не могу, јер су глас изгубили, да певају у црквеном хору „Господе помилуј”. А Господје можда хтео да православни Руси мање певају у хору, у цркви, а више у себи, да и ту препознају Бога о коме им је
Христос говорио као о унутрашњем Духу.
Не могу да не верујем Русима и хришћанској будућности у Русији када тамо још има, ко зна колико Руса, који,
као у филму и код Чехова, не пију чисту воду из кофе, већ
из кандила, који кажу: Није нипгга умрети, обично је то,
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али само ако је пре смрти било покајаља, који, када некога увреде заурлају из дна срца, да се цела степа ори: Господе, тешко ми је! А само то, једино то би било довољно
да Бекети и Сартри Европе, и читава легија њихових свесних и несвесних следбеника, буду помиловани и преображени. Ко још у Европи, када му је тешко, помиње Господа, а и када га помене, како је то малокрвно и нсчујно!
Свет је руска стеиа, а људи и њихови животи каравани су који полазе у небески град да тамо изруче своја дела. Успут се дешавају убиства, свађе и тучс, страшна невремена, али и радосни изласци сунца и благи заласци,
реч човека о човеку, о љубави према жени, према Бо1у , и
све то, и светлост и таму, и добро и зло помно посматра и
упија једпо паметно дете, риег аеЈегпиз. Бог није оставио
своје људе, још им сејавља,још их воли као и када их је
створио.
Руска света, Божија њива, биће и нових жетелаца!
♦
Оно што је Русија у прошлости имала да понуди свету
(нарочито преко руске емиграције после бољшевичке револуције, када се о Русији и православљу буквално први
пут сазнало у неким деловима света) и, што ће можда моћи да саопшги у будућности, то је духовна и то хришћанско-православна култура. Може ли Русија да покаже свету да је могуће обновити хришћанску културу и без достигнутог европског живота цивилизације, чак из материјалног сиромаштва?
И даље назирсм два главна тока развоја света: један
према новој универзалној култури, али са очуваним ознакама у себи језгровног, верско-националног идентитета, а
други, деструктивно-сепаратистички, који ће и даље све,
у човеку и око човека, да дели и да ствара сукобе.
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♦
Веома је занимљиво (мада и веома спорно) излагање
хенотеисте* Давида Милера (О. МШег) у чланку „1та§тт§5 по епс!” (у Ераносовом Зборнику за 1977. годину), и
то о Христовим речима: „Будите савршени као што је савршен Отац ваш небески” (Матеј, 5, 48).
Како бити савршен, пита се Давид Милер, када је разлика између Бога и човека бескрајна? Многи црквени оци
и мистички покрети упорно су тражили савршенство човеково, почевши од Климента Римског и Климента Александријског (I и II век после Христа), па све до квекера и
методиста. Оснивач методистичке верске заједнице Џон
Веслеј (Јоћп ^еб1еу, 1703-1791) под савршенством подразумева „скроман, племенит, стрпљив однос љубави
према Богу и нашим ближњим, управљајући нашим ћудима, речима и делима”.
Не само теолошки већ и секуларни живот, ирема мишљењу Давида Милера, стоји чврсто под влашћу идеје
перфекционизма, идеје која је у својој основи хришћанска, религијска. Историјско дело западне културе такође
сведочи о присутности ове идеје: утогшзам од Платона до
Скинера, нацизам и марксизам, амерички технологизам,
Тејар де Шарден и Махариши... свуда се осећа фанатизам
компулзије савршенства. А можда све потиче од једне
мале, а кобне грешке у превођењу грчке речи 1е1ет5, наставља да нас изазива Давид Милер. У Лукином Јеванђељу (6, 36) превод гласи: Будите милостиви као што је милостив Отац ваш небески!
*
Хснотеизам јс поштован.е једног (главног) бога, а оно не искључује
постојањс и лругих богова (Милан Вујаклија, Лексикон страних речџ и

израза).
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Узимање пастира (Доброг Пастира у Јеванђељу) у значењу савршенства као ппкапо, води до схватања да се
треба угледати иа неког као идеала-хероја, јер ја нисам
оно што сам. Овакво схватање лако одведе до инфлације
сопственог ега, до спиритуалне охолости и дивинизирања ега. Тако сматра Давид Милер.* Прави хришћани су
одувек знали да је савршенство Христово за човека недостижно (или достижно тек у еонима еона будућег живота,
с оне стране), а да указивање на савршенство може да одведе човека (и већ га је давно одвело) до „спиритуалне
охолости и дивинизирања ега”. Овакво изопачавање идеје савршенства никако не искључује човекову суштинску
потребу за савршенством (за Целином, у ствари за Богом). Подсећам се речи оца Јустина Поновића у његовој
књизи Фипософске урвине, написане пре скоро педесет
година: „Европа не пати од атеизма, већ од политеизма;
не пати од немања богова, већ од премногих богова. Ништа тако не воли европски човек, но да се представља као
Бог, мада је у овој васељени као миш у мишоловци.”

*
Тако, помало и Јован Христић, који је, умссто спитафа, оставио за
собом записану, опомиљућу рсчсницу: „Чувај се савршснства, моја душ о.”
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1986.

*
Када не би постојала силна љубав и милост Бога према
човеку и његовој страшној немилости према себи, човек
би већ уништио самог себе, а са собом и човечанство.
Само дубок грешник може бити несвестан свога греха. Управо у таквом стању данас напазе се човек и човечанство. Али грех у човеку свестан је самог себе, отуд разарање које човек чини са самим собом.
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1987.

+
Николај Берђајев је у ираву: оитолошки нема прошлости, као што нема ни будућности, него је једино вечито
стварана садашњост. Као да никад нисам боље схватио
сву бесмисленост детерминизма сваке врсте: психоаналитичког, марксистичког или хиндуистичког. Трагични
заробљеници времена јесу Ниче и Фројд. Само је хришћанство религија која не зна за време, значи ни за прошлост ни за будућност. Само хришћанство може да савлада страх у човеку који је у тесној и сталној вези са прошлошћу и будућношћу, управо преко страха. Нема тога
греха прошлости који Божија љубав не може да избрише
као да грех никада није постојао. За хришћански прави
живот није ни потребна никаква прошлост и мучење са
њоме, нити је потребна брига за будућност. Мартин Хајдегер је добро схватио дубоку палост човека када је разматрао појам „бриге”. Христос нас позива данас и сваки
дан да пођемо за Њим. Он нас не пита шта смо згрешили у
прошлости нити нас оптерећује бригом за будућност.
Сваки дан је Христов дан, дан стварања. Када нема страха
од будућности, нема ни страха од смрти. Христос је вечност и вечност стварања, и ја сам са Њим вечан.
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1988.

*
Моја искуства слушаоца и предавача иа католичким
трибинама у Хрватској (Винковци, Ђаково, Загреб) у
1988. години. Тема је била „Млади и религија”.

Питања која су била постављена у живој и занимљивој
дискусији, била су следећа: 1. Како активирати лаике који
верују?; 2. Какав став заузети према младима са 15 година
који после кризме немају више интересовања за цркву?;
3. Како објаснити успехе секташа; када је почела секташка харизма са изразитом гордошћу вођа: да ли већ са
Аријем, Пелагијем и Несторијсм, или тек од протестантског рачунања времена (било је моје питање); да ли су ова
јеретичка учења увек и даље присутна (данашње оживљавање гнозе) и поред сарказма једног немачког новинара који је рекао: „Свако време има секте које је заслужило!”; 4. Да ли је тачно да је дете које до шесте године
није примило никакве верске поуке изгубљено за религију?; 5. Колика је кривица верујућих родитеља који из ра* Кризма - миро којим сс у католичкој цркви помазују при крштсњу.
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зних разлога нису деци до шесте године давали никакву
веру?; 6. Колико су у праву млади који траже доживљајно
искуство да би поверовали?

Одговори на нека од постављених питања, као и излагања католичких предавача (Тончи Трстењак, Шпиро
Марасовић, Желимир Пуљић) поводом разних актуелних
тема из области религије на тлу Хрватске, били су следећи: 1. Изгледа да се не може више деловати међу паством
само ранијим, традиционалним средствима: веронаука,
посећивање цркве, причест, исповедање. Треба умети од
верника учинити данас активно, па и креативно биће које
ће знати, у новим ситуацијама народног и личног искушења, зашто брани своју веру. Није довољно исповедање, нска је и редовно, према типу навијене „грамофонске
плоче”, без исповедања стварних грехова и без истинског
кајања. Толико хваљена веронаука код католика у Хрватској наишла је на критику једног верујућег хрватског лаика. Да ли настава веронауке која траје 7-14 године живота
католичке деце, има трајне, привремене или нема никакве плодове, гласило је његово питање, а одговор свештеника био је дато зависи од личности вероучитеља, а не од
садржаја учења; 2. Непотребна је дилема: или верска поука до шесте године, или у одраслом добу. Добро је и једно
и друго; 3. Црква је пропустила да делује у радништву, па
је оно препуштено материјалистичкој и атеистичкој идеологији која је прогласила да је „Бог отуђени човек”. Сада
су млади актуелни и римокатоличка црква се труди да не
понови сличну грешку; 4. Млади су критичари, најчешће
оправдани. Црква је Духом Светим увек млада, али она
мора ту младост младима и да покаже. Будућност хришћанске цркве је у данашњици и у младима садашњости;
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5. Како одржати младост и у средњим и старијим годинама, како бити у Духу који је увек млад? Шта се дешава када млади почну да старе? На питање како одржати младост и у старијим годинама данас, могући је одговор пружила „теологија ослобођења и теологија револуције”, чак
„перманентна револуција” ЈТава Троцког. Хришћанство
нијс „маса”, већ квасац појединаца, квалитет мањине.
Сви смо грешници као појединци, али не и када смо у групи! „Безгрешна” група преноси и појединцу у групи безгрешништво; 6. У каквом је односу високо образовање
католичких свештеника и релативна неукост маса народа
Хрватске?; Црква се данас своди на сервис - у националној одори; 7. Дошло је до разлаза између етике и Светог.
Света места заударају на формалистички конвенционализам и трговину. Света служба постаје формална, а не
сведочење Светог. Индивидуализам је изопачени персонализам, или персонализам који није могао бити остварен. Народ каже: Проповед се гледа! (речи или личност
проиоведника?)
Моји коментари (које нисам јавно износио) на овде
споменута предавања и дискусије међу римокатоличким
теолозима и свеиггеницима били су следећи: 1. На поновљена питања хрватских вероучитеља зашто настава из
веронауке није успешна (или није довољно успешна), мишљења сам да се људи не везују за идеје, већ за њене активне носиоце. Када Бог сведочи, Он сведочи кроз целу
личност, не ни кроз речи, ни кроз садржај, ма колико те
речи и садржај били паметни, тачни, лепи. Закључак? Изразио сам уверење да треба непрестано да се развијамо од
индивидуе до личности, и то целог живота - да бисмо били Божији сведоци; 2. Предности и мане централистичке
верске власти (Рим) и националних православних цркава? Словенске православне цркве немају свога „папу”,
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али имали су и имају своје диктаторе. Ауторитет и власт
сваком су потребни, али какав ауторитет и каква власт?; 3.
Да ли Срби увиђају да има неигго и позитивно код католика на шта би се могли угледати? Да ли увиђају да ипак постоји индивидуација човечанства и да су неке појаве заједничке и једнима и другима и да треба гледати и испред себе, не увек за собом? Да ли је српска црква задовољна када
90 посто Срба у неким крајевима земље прима свеиггеника
да свети водицу, онда кад католици са правом нису задовољни са пасивношћу, већ одавно присутних 90-100 посто
всрника у појединим деловима Хрватске? Квалитет или
квантитет? Ко брани хришћанство када дође у кризу и када
му запрети нестанак? Зар не, квалитетни хришћани који
знају зашто верују. Како учинити да их има више?
Разочарење младих у социјализам? Социјализам Бог и
није послао зато да би се остварило „рајско стање” на земљи, већ да би се пробудило хришћанство из некреативног, апатичног сна и опет постало „со земље”. Хришћани
се деле на оне који живе од цркве и оне који јесу Црква.
Посетио сам у Загребу митрополита загребачко-љубљанског Јована. Остали смо дуже времена у разговору и
додирнули мноштво тема везаних за стање Срба у Хрватској, као и односа двеју хришћанских цркава. Митрополит каже да постоје две опасности данас (1988. године) за
Србе у Хрватској: једна је прецењивање прошлости, а
друга потцењивање садашњости. Како се Срби овде (у
Хрватској) слабо брину о своме православљу, природно
је да се окрећу прошлости беспрекидно критикујући римокатолике. Католицима у Хрватској опет, мучна је прошлост (јер се нису са њоме самокритички обрачунали),
али се веома труде у садашњости активном евангелизацијом (школа за образовање лаика у Осијеку, рад са младима и породицом итд.).
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Митрополит Јоваи прича позитивно о својим искуствима са екуменцима у Европи, али и о јаком отпору на
који наилази у нашој цркви када хоће било шта позитивно
из Европе да примени код нас. Моје је тумачење било да
је наш народ у основи конзервативан, а онда, нагло, опасно бунтован. Поједини српски утописти-револуционари
нанели су своме народу више штете него користи. Као добар пример нам је послужила тзв. социјалистичка револуција! Православље је конзервативно у позитивном и у негативном смислу. Требало би да неко од православних теолога може и хоће јасно да покаже у чему је предносг, а у
чему штета од православног конзервативизма. Докле треба да иде православна сумњичавост према Западу?
*

Потресна прича попадије проте Мирка Тишме из Новог Сада из њеног села Чепина близу Осијека.
На дан када је требало да се православни Срби у Чепину, у току Другог светског рата, преведу у католике, настало је такво невреме да су Хрвати одустали и тада и касније од тога чина. Православни су једино морали читаво
време рата да присуствују недељној миси у католичкој
цркви.
Пре Другог светског рата односи католика и православних, када је била половина становништва од једне вероисповести, били су толерантни, повремено и добри. Један католик је спасао њеног оца од усташког погрома.
Тим поводом сетио сам се речи недавно уснулог жичког
владике Стефана који ми је испричао да је њега спасао од
усташа 1941. године у Лици један његов колега, католички вероучитељ, који му је у тајности саопштио да се спрема погром над православним свештеницима и да је зато
неопходно да одмах напусти Хрватску, што је потоњи
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владика Стефан урадио. Сличну истиниту иричу чуо сам
од госпођице Александре Кангрге (сестре нашег познатог
православног хирурга др Недељка Кангрге) чијег је деду,
личког православног свештеника, спасао, истим начином, од сигурне погибије од усташа један католички свештеник. Хрватски свештеник у Дарувару, према казивањима које сам слушао некада од Срба у Хрватској, спасао
је, за време усташа, православну цркву од рушења.
Садашње стање (1988. године) односа Срба и Хрвата у
Чепину, према речима попадије, када су Хрвати у већини,
горе је него икад.
*

Покушавам узалуд да продрем у мистерију смисла
историје. Све изгледау њој збркано, нелогично, случајно.
Али ако човек хоће да буде довољно искрен и поштен
према себи, онда му његов сопствени живот, па и живот
његове породице, када доспе негде у средње или старије
године, изгледа логичан, смислен и управо такав какав је
био. А то и јесте најважније и то нам је и порука Јеванђеља.
*
Госпођа А. А. (82 године, пензионисани професор из
Горњег Милановца) прича: „Годинама сам се присно дружила у Горњем Милановцу, пре, за време и једно време
после Другог светског рата са Даринком Сретеновић, највећом и пропалом љубави Момчила Настасијевића. Као
девојка, Даринка је имала све: лепоту, доброту и памет.
Заволели су се како се само једном у животу може волети,
у младости. Њени родитељи нису дозволили тај брак, хтели су богатог зета. Нашли су таквог за Даринку у једном
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просечном, али веома богатом сремском апотекару који
је дошао у Горњи Милановац и ту се њоме оженио. Даринка је била дубоко несрећна, волела је и даље Момчила, али била је послушна. Момчило је отишао у Београд,
постао тамо професор гимназије, још мало поживео и релативно млад и неожењен умро пре Другог светског рата.
А каква се само трагедија изродила из Даринкиног неуспелог брака! Родила је три сина. Све је почело од мужа
који је за време немачке окупације помагао новцем и лековима четнички покрет и био после рата због тога стрел>ан. Иако без кривице оптужен, најстарији њихов син нашао се у затвору у коме се обесио. Од њега је остао једини
Даринкин потомак о коме се не зна ништа осим да има иза
себе један неуспео брак. Други син разболео се од тубсркулозе трбушне марамице, оперисан је код професора
Коена у Београду, убрзо је умро. Био је нарочито леп и памстан. Трећи син умро је напрасно у кади удавивши се.
После рата, док су деца још била жива, Даринка се носле
смрти мужа некако и држала, радећи у државној служби
савесно и добро, и поред кињења нове власти, тако да се
свет у Горњем Милановцу дивио њеној издржљивости.
Када су почела да јој умиру деца, у ствари већ одрасли
људи, иочела је да попушта са нервима. Завршила је живот полулуда, у бедном општем стању, у старачком дому
у Панчеву.”
(Ову сам исповсст записао у маиастиру Враћсвиишци уочи Свстог
Илије 1988)
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1990.

*
Највећи део наших односа са људима иснуњен је користољубљем и страхом, некад само маскиран и рационализован хришћанским добротољубљем и иожртвованошћу. Користољубље и страх, близанци су, усађени у нашу структуру веома рано, васпитањем. Какав нразник за
људску душу бити у додиру са људима који се не боје и не
очекују никакву корист од сусрета са другим човеком,
понашајући се хришћански иако ништа не знају о хришћанству!
*

Ревносним и правоверним хришћанином може се бити најбоље између двадесете и тридесете године, или онда, после шездесете. У младости тој ревности помаже
некритичност, природна искључивост разигране крви,
потреба за потврђивањем. У старости почиње процес великог свођења и упрошћавања. У међувремену, код мислених људи расте критичност, али расту и сумње, глад
за добром литературом, велика интелектуална радозналост и чудесна способност ума да готово све што је са-
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знао држи у сећању, иокушавајући немогуће - синтезу.
Неуспех синтезе или „уједињења супротности”, уз природан пад и упамћивања и памћења у старијим годинама, води неколиким профилима интелектуалацау старости. Један од њих је уморан скептичар, резигнирани агностичар, зрели песимиста. Други тип се враћа младалачкој опредељености у вери, изабирући хришћанство
као „најбољу, најдубљу, једину, свеспасавајућу” религију. Овакав хришћанин у старости хоће само да верује,
свесно жртвујући интелект (баспЛсшт т1е11есШ8 - жртва разума) који му није помогао да стигне до задовољавајуће синтезе. Најпривлачнији је онај тип старијег човека који је постигао унутарњи мир, који разуме и прашта, коме радо долазе млади јер у њему препознају мудраца који је свестан да није докучио Тајну, али је и дубоко увсрен да Тајна постоји.
*

Љубав је најмоћнија и најслабија појава у васиони.
Љубављу је Бог створио космос и човека и ко зна колико
још и каквих, видљивих и невидљивих бића. Али управо
због љубави Божије према човеку, коме је кроз љубав поклонио слободу, Бог је најслабије биће у васиони, јер не
може ништа да учини мимо љубави и слободе. Платонистичка и средњовековна карактеристика Бога као самодовољног, неосетљивог, безвременог, бесконачног, иако у
основи апофактички тачна, ломи се на хришћанској представи Свете Тројице, у којој је Друго Лице, Бог патња и
жртва за сва времена. Христос није самодовољан јер му је
„потребан” човек, није неосетљив, већ је свеосетљив, није безвремен јер је са човеком у времену до његовог краја.
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Христос је Личност која се обраћа и тражи од човека да
му се обрати као личност. Није само Христос жртвовао
себе за човека, то је Бог урадио у правремену за цео свет.
*
Човек као мислено биће, и када је хришћанин, и сувише хоће да разуме, отуд гради безброј различитих теорија поводом једног истог питања. Много је људских питања упућених Богу, занимљивих, умних, па ипак, савршено сувишних. Таква игра интелекта има једино смисла
да би се човек једном уверио како је смешно и трагично
у исто време ослонити се на интелект у процени и доношењу крупних закључака о свету и животу, човеку и
смрти. У ствари, на она питања која се тичу мене и мога
стања, када се искрено, и по могућности што чистијег
срца, обратим Богу, сигурно је да ћу добити одговор; на
сва остала питања нема одговора, јер ми он није потребан. Бог нам се открива, али не објашњава!
*
Пролазећи поред дечијег вртића у непосредној близини куће у којој станујем, видим једну љутиту младу мајку
(не изгледа простачки и нешколовано) како трчи за својим трогодишњим синчићем који је, по свој прилици, ко
зна због чега, покушао да побегне из вртића. Мајка га стиже, зграби га за руку и виче: Зашто си хтео да побегнеш из
вртића? Да знаш да више никада нећу доћи по тебе у вртић! Помислио сам: Док год буде било оваквих мајки које
овако прете својој деци (свеједно што је она постала према детету агресивна због сопственог страха), свет ће бити
несрећан и агресиван. Преживеће убудуће они народи и
оне расе код којих је број оваквих мајки мали, а нестаће
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они код којих се страх усађује у душу детета од најранијег детињства. И природно је тако! Врло бих волео да
знам како се у просеку понашају муслиманске и азијске
мајке према деци. А и поново сам се сетио незаборавне
Египатске књиге мртвих у којој се душа после смрти
иравда пред Судијом тако што каже: Никад никога нисам
у животу утеривала у страх!
*

Ако психоанализа није ни филозофија ни наука (а није), шта је онда? Фермент (пуфер-систем) који подстиче
иа активност и философију и науку.
*

На повратку из Панчева, у коме сам боравио да бих се
сусрео са 25-годишњом апсолвенткињом која има проблема са собом у вези строгих зах гева православне светоотачке литературе коју чита од пре неколико месеци, прочитавам, у метроу, следеће редове Роберта Цонсона у његовој књизи Он: „Актуализација личности поставља посебан проблем пред традиционално хришћанску свест.
Типична хришћанска свест је вековима увежбавана да тежи савршенству, вођењу савршеног, беспрекорног живота... Психологија индивидуације показује, међутим, да
циљ овог процеса у коме ностајемо потпуни није савршенство, већ целовитост. Целовита особа никад није беспрекорна, безгрешна или чиста, већ је то она у којој су све
стране необјашњиво сложене у тоталну личност... Ова
мистерија потпуности, која је дар од Бога и плод великог
напора с човекове стране, јесте велика тема мита о светом
Гралу.”
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Проблем који не може да реши та млада студенткиња
из Панчева, а који је доводи до очајања, јесте захтев иравославних фундаменталиста-зилота, са којима се у Београду упознала и чију литературу чита, да буде савршена,
уместо - целовита. Опсесивно-депресивне основне карактерне структуре (отац Србијанац, мајка из Војводине,
оболела и умрла од рака пре три године), та девојка чита
светоотачку литературу буквално и са таквим захтевима
које себи свакодневно поставља, да се у њој, за узврат,
као побуна супротне стране личности јављају не само
сумњичаве мисли у погледу исправности православне вере већ и директно богохулне мисли усред литургије.
Тај пример је још једном повод поређења индивидуационог Јунговог пута (који, када је исправно вођен, не води „било куд”, као у младалачкој демијановској фази Хесеовог развоја, већ води директно ка Христу као центру
хришћанског Сопства), и пута обожења у православљу.
Кризе, мале и велике, и оне највеће, које се обавезно јављају и на једном и на другом нуту, сличне су или идентичне, само што су друкчије називане од једних и других
који тим путевима иду. Сусрет са Сенком, Персоном,
Анимусом и Анимом, у току индивидуације, сусрет је са
„ђаволом у себи”, својим лажним Ја, сексуалном и агресивном енергијом пројицираном као борба са демоном
блуда, зависти, гордости или среброљубља.
Како гледати данас на православне зилоте? Неомиљени и међу православним хришћанима, ревносни у извршавању свих строгих аскетских подвига из времена светог Јована Лествичника, у опасности да ревност претворе
у фанатизам који их онда може одвести неурози, психози
или озбиљнијим психосоматским болестима, зилоти данас испуњавају једну веома корисну мисију: на крају века
ратова, отуђења, материјализма и атеизма најгрубљег
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квалитста, они сведоче истину речи и дела првих хришћана. Да ли је то немогуће данас и није ли тај њихов покушај
враћања на прахришћански ентузијазам - пуни анахронизам осуђен на пропаст или сведочење стотинак (нека буде
и неколико хиљада) „изабраних” хришћана који треба да
се спасу? Не знам. Никада нисам имао слуха за „малобројно спасење”, а да све остале милијарде људи, разних
религија, народности и пола, и у прошлим вековима и данас, буду осуђене на „вечне паклене муке”, свеједно што
зилоти кажу, муке које су сами изабрали за себе, вољно и
слободно. Разумније ми је да кажем себи да не знам Божије намере са свим људима на земљи, од којих многи, и
у ранијим временима и данас, никад нису чули за Исуса
Христа; постајали су теисти или атеисти најмање по слободном избору и по својој вољи. Апокатастаза Оригенова, онда? Не знам.
Знам, и као психотерапеут и као хришћанин, да нити
је добро односити се с висине и људски гордо према
оправданим захтевима хришћанских светитеља упућиваних људима који себе желе да сматрају хришћанима
(и православним хришћанима), сматрајући, при томе, да
им је Јунг, или њему сличан спиритуално опредељени
психотерапеут показао пут који је довољан за вођење
једног богатог, сложеног и занимљивог живота, нити је
добро утеривати младе људе (поготово оне неуротичне
и „граничне”) прерано и престрого у аскетски подвиг коме ни по годинама ни по детињству (најчешће лоше нроведеном), ни по памети коју су од родитеља наследили нису дорасли. Одувек је недостајао у православној цркви, данас нарочито, довољан број таквих православних
духовника-исповедника, искусних, већ у годинама, проницљивих, интелигентних и са проживљеним сопственим искуством (што је нарочито важно) који би знали и
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хтели мудро да воде младе људе Христу. Мудро, значи,
сваког да воде друкчије, према његовом степену зрелости и унутарње спремности за одређен подвиг, ни преслаб или млак, потцењујући ученикове снаге, али, још и
пре, не прецењујући те снаге намећући му терет који не
може да понесе.
Ако неко и може да каже за себе да је „приватно религиозан”, никако не може да каже да је „приватно хришћанин”. Већ у рано хришћанско доба говорило се с правом:
1Јпи5 сћп511апи5 пиПдо сћп51Јапи5 (један хришћанин, ниједан хришћанин).
*

У књизи Жива реч Милорада Екмечића (Милош Јевтић, Дечије новине, 1990), академик Екмечић пише: „Нико ништа од историје није научио, а посебно смо ми народ који се од историје може само бојати, а не и учити.
Није крив народ, него су криви историчари... Најгора
цензура је - аутоцензура самог историчара који зна да постоје неке ствари о којима не би требало писати. Он се повинује том неком унутрашњем налогу да се тако понаша.
Увек је највећи непријатељ историјске истине био сам
историчар који је, иначе, дужан да је открива свету... Сазнање историјске истине је било тешко докучиво и увек
ће као такво остати. У будућности ће бити можда, и због
аисторичног времена и понашања, још и теже... Гете је
давно рекао да савест има само посматрач, а да је онај ко
дела увек без савести. ”
Могао бих се готово у потпуности сложити са овим
речима академика Милорада Екмечића. Нема објективних историчара. Није то ни онај ко пише о савременим
догађајима, нарочито код наших народа, племенски закрвљених и због тога пристрасних, нити је објективан онај

123

историчар који на основу докумената, такође субјективних, пише историју после сто година. Ни историчар, једном речи, не зна довољно о истини догађаја; а онда се још
придружује аутоцензура, несвесна и свесна, која прикрива и оно мало истине до које историчар стигне. Можда би
историју неког народа најбоље писао неки странац, историчар по професији, али строго неутралан, скоро незаинтересован.
Тачно је и да народи ништа не уче од историје. То није
само зато што из лажне историје и немају шта да уче, или
што их субјективни историчар подржава у одржаваљу
мита и митске слике о себи, већ и зато што свака нова генерација мора да прође кроз младалачки период који некад није нимало кратак, а у току кога је младим људима
потребиа потврда свога идентитета, нажалост, мање у науци и уметности, љубави и сексу, више кроз агрссивност
политике и политичких партија. То је нарочито упадљиво
за балканске народе који буквално морају да жртвују сваку нову генерацију богу рата и богињи освете. Када је реч
о аисторичности времена које долази, оно је већ дошло. У
већини европских земаља све је већи број младих људи
који не само да не знају европску и историју своје сопствене земље, већ немају никаквог интересовања да је
упознају. Додуше, не верујем да је било и у прошлости
код младих неког већег интересовања за историју. Њоме,
по правилу, почињу да се баве људи изнад педесет година. Утисак је, међутим, да је и оваквих средовечних људи
међу просечним интелектуалцима у Европи мало, те је и
све мањи број оних који о историји размишљају и из
историјских догађаја извлаче закључке. А и зашто би се
интересовали кад историја ничему човека не учи? На
историју су, изгледа, више упућени они народи који стално ратују и који често доживљавају поразе, било у рату
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или у миру. Српски народ као да се све императивније пита „ко ме води и зашто ме овако лоше води”, али рационалног одговора као да нема. Ако га нема, или га нема довољно убедљиво, ирационално опет једном преузима команду, припремајући народу или нови 27. март 1941. или
грађански рат. Круг је тако још једном за овај наш народ
затворен!

„Нама мора бити идеал друштво у којем су црква и
држава одвојене. Несрећни су народи којима је црква давала политичко вођство... По мом мишљењу, српску је
националну политику водио клерикализам само између
1860-1878, када је изазвао катастрофу. Најзначајније
своје право које црква злоупотребљава јесте право да
верника ослободи осећања одговорности за учињена дела, укључујући ту и могућност ослобођења греха за злочин... Прво што су урадили они који су бацали у јаме по
Херцеговини било је то да су, по обављеном послу,
ишли свештенику и тражили опрост... Српска црква
увек је била национално и политички ангажована”, нове
су речи академика Екмечића из раније помињане књиге.
Најзначајније међу тим Екмечићевим одговорима (на
Јевтићева питања) о цркви, религији и држави, држим да
су његове примедбе на злоупотребу цркве у погледу исповести. Тачно је да су усташе добијале опрост после
почињених злочина. Колико ми је познато, у православној цркви и за далеко мање преступе налаже се строга
епитимија која треба да ојача процес кајања и појача
осећање одговорности пред Богом и савешћу преступника. На крају, само Бог и сопствена савест знају да ли је
преступ опроштен. А чак и савест је у човеку изграђена
веома различито, зависно од религије, народа, расе, епо-
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хе и, иаравио, од утицаја родитеља у раном детињству.
Наше време XX века не може да се похвали развијеном
савешћу у народа света. Многе убице и из рата и у миру
нису откривене. Грижа савести због почињеног дела
остављена је њиховој развијеној, слабије развијеној или
неразвијеној савесги. Проблем „злочина и казне” још се
више компликује понављањем грешног дела-убиства у
рату, у миру или неког другог греха, који је и за грађанско право, преступ. У ствари, већина грешних дела узимање алкохола или дроге, неверство у браку, мучење
партнера и деце, лаж - понавља се по правилу. Што се
убиства тиче, оно је у рату оиравдавано националним
осећањем припадања народу који се брани или напада,
отуд је мањи број религиозних бораца који затражи исповест. Од свега је свакако најзагонетнији сам процес
кајања који може, у ретким случајевима, да се одигра
према типу конверзије и да остане трајно ефикасан, а
може, што је много чешћи случај, да траје годинама, или
да се обелодани на самрти, када су исповести непокајаних грешника нарочито потресне.
*

У Гностичком поглављу светог Максима Исиоведника (превод и напомене - Петар Јевремовић), основно питање које се поставља у Максимовом делу јесте, да ли је
оваплоћење (Исуса Христа) условљено човековим падом
(овоме је склона гностичка и окултна традиција), који би,
сам по себи, подразумевао нужност искупљења (Богу ништа није нужно, јер ни људска душа није нужно бесмртна!), или оно представља „безусловни и првобитни циљ
Бога у делу стварања” (као што пише Георгије Флоровски и што више одговара делу светог Максима и духу
православља).
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1991.

*

Наш познати књижевник и књижевни критичар Саша
Петров, препричавајући свој говор над мртвим Драгишом
Витошевићем, каже да је то био данас редак човек, у коме
су магија и религија постојале и опстајале на природан начин. Те речи су ме подстакле да размишљам о нашем народу у коме се виде разни типови људи ирожетих: 1. готово
чистом магијом, али изопаченом у празноверје и сујеверје,
2. оних који су на прелазу између магије и религије и 3.
оних стварно религиозних, којих је наравно најмање. Занимљив је и четврти тип људи у нашем народу који из
страха од ирационалног у себи и ван себе (природне катастрофе, непредвидљивости природе, оне унутарње, као и
спољашње) свом силом рационализма и атеизма одбија
сваку везу било са магијом или с религијом. Међу овима је
било доста учитеља пре Другог светског рата који су постали социјалисти и комунисти.
Трсбало би, најпрс, разликовати природну магију од
изопачене магије, а онда испитати како природна магија
природно прелази у религију. Да ли је и најузвишенија
духовност религиозне природе потпуно лишена магијских елемената? Мало је вероватно. Остало је, значи, ис-
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митати како се уклопила природна магија „природног човека” у религиозност хришћанства, посебно православља.
♦
Све су философије, укључујући и оне религиозне, бежале од живота и тражиле за себе „пусто острво” на коме
би се философски размишљало и маштало - без људи. Само су монотеистичке религије животне, јудаизам можда
највише. Отуд није чудно да јеврејство представља централни мотор и централну загонетку историје. Јевреји су
били најхрабрији да увиде, прихвате и проживе трагедију
живота, неки без Бога, а други непоколебљиви у вери.
Хришћанство као „полудуалистичка религија”, остало је
половично. Један део хришћана прихватио је живот без
Бога (етика без вере), други део хтео је Бога без живота
(монофизитство у источном православљу). У снажном
расцепу између паганске љубави према животу и чудне
човекове жудње за Богом, руски народ је најнеобичнији
хришћански народ историје. Само појединци међу хришћанима „љубили су земљу” (као Аљоша Карамазов) и,
истом таквом јачином, љубили су Бога у Христу. Оваква
двострука љубав неминовно рађа „трагично осећање живота”, пуна је то доживљајна свест о „кнезу овог света” и
о Христу који је „победио свет”. Такав је био, међу највећим, Достојевски. Сви ми остали, који се зовемо хришћанима, обичне смо кукавице, малограђани, конформисти,
па се тако односимо и према Христу. Сваком је стало до
сигурне луке без ветрова, ризик пучине нико не предузима. А Христос тражи непрестано горење пламена вере у
човеку, вечну ватру живота у хришћанству.
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*

Заиста, као да је све у препознавању греха и у кајању
због њега. Све ми се више чини да сви атеисти, па и агностичари са првенствено материјалистичким погледом на
свет, не желе да препознају своје грехе, или, и када их
препознају, не желе да се кају. Богу се не можемо ни приближити без увида у своју слабост и грешност. Није Богу
нотребан тај увид, већ нама, људима. Не осећа се Бог
моћнији када ми препознамо и признамо своју немоћ. Он
једино од нас очекује љубав као слободан људски одговор на непојамну и безграничну Божију љубав. А до љубави не можемо никад доћи док смо горди, моћни, властољубиви и славољубиви, себични и довољни сами себи. Љубав је сушта скромност, благост, одрицање, лишеност сваког осећања себељубља, љубав јс понизност и послушност, без трунке лажи и притворности у понизности
и без трунке ропске покорности у послушности. У љубави нема ни страха, или има самоједна врста страха-да не
ожалостимо свсдоброг Оца. До овакве љубави човек не
може да дође без очишћсња од себе старог, прошлог, пре
свега себе греховног. „Старо нрође, гле, све ново постаде”, могао је да каже Савле који је постао Павле и који говори на основу свога егзистенцијално доживљеног искуства. Преумљење није ништа друго него искрена и доживљена мрзост на свој грех, не и на себе грешника. Велика
је несрећа што човек и када открије и препозна свој грех
као грех, а не као „обичну” људску слабост (јер „сви смо
грешни”), чак и када се згрози над својим грехом, сместа
изједначи и себе са грехом. Омрзнувши тако себе, изгубљен је за покајање. Он онда радије лута светом као уклети Холанђанин или Ахасфер (и када никад нигде не отпугује) бежећи од себе омрзнутог, или се разбољева од неке
смртоносне болести, или се убија на безброј скривених

129

начииа или на отворен начин, јер нема нико да му шапие
да Бог више воли покајаног грешника од стотине праведника, да га Бог и дал>е воли, па да и он самог себе треба да
воли, а да оно што једино треба да мрзи јесте грех који се
признањем чисти и спере, све док не забели чиста душа
од Бога створена. Владика Николај Велимировић пише у
Беседсша да ,једино што човека може спасти од неминовних казни за грех јесте покајањс и самокажњавање”.
Није ли, заиста, самокажњавање човека, тако распрострањено, нарочито у наше време, у свим видовима, први и
често једиии знак скривеног, несвесног кајања људи за
бројне грехе које су починили или још чине, не знајући
или одричући одлучно да су то греси (а одричу и чињсницу самокажњавања). Умссто компликованогпсихоаналитичког објашњсња садомазохистичке клацкалице, хришћански одговор на вслику расирострањеност несвссног
самокажњавања људи, покајање, једноставно је, убедљиво и довољно. 11ема другог начина да се престанс са самокажњавањем него покајање, искрено и дубоко. Ако и после тога још следује самокажњавање, оно има карактер
очишћења, свесно је и прихватљиво и само даље гони човека да заврши заиочети чин покајања.
Без покајања, самокажњавање се наставља у нсдоглсд,
све до последњих трагичних последица (нека соматска
или душевна болест, невољно или вољно самоубисгво,
саобраћајни удес итд.). Психоаналигичка терапија може
донекле да помогне ако је радикална у откривању кривице, а не у њеном нрикривању, са привидним разрешавањем пацијентовог осећања кривице. Не сумњам да добар
психоаналитичар, и када није религиозан (али ни атеиста), може да доведе свога клијента до границе преко које
му остаје још само исповест и покајање код хришћанског
духовника.
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♦
Сегио сам се оштроумие опаске једног психоаналитичара: „Психодинамички посматрано, неко може да задржи идеализовани однос љубави нрема своме оцу само нрско одбрамбеног мсханизма цепаља, при чему су Бог, Огац и Син
сви добри, док су ђаво и грешници, сви рђави.”
Пагански богови, добрим делом и јеврејски Бог Јахвс, били су амбивалентни, наизменично и добри и рђави. Они су на
тај начин верно оличавали динамику свакодневне психе просечног човека у свету. Зашто је било иотребно да Бог будс само добар и само Бог љубави? Да би човек највише могуће
препознао Зло и грех у себи и повео са њиме одпучну, доживотну битку, да би Добро победило у њему и, са Добром, љубав Божија и човекова. Друга је прича неминовно појављивање Сенке у овој човековој борби за Добро, која се огледала и
огледа у оштрој подели људи на оне „добре” и оне „рђаве”,
при чему су „рђави” постали демонизовани људи које је вал>ало уништавати (механизам пројекцијс код појединих хришћана и у оквиру хришћанске институционализоване црквс
кроз векове). Било би вредно труда нанравити разлику и уочити сличности између грчког бога Зевса и јеврејског Јахвеа.
И један и други бог, рекло би се, принадају архетипу папријархалног „династичког оца” (Во1еп, 1989), чији су симболи
муња, гром и орао. Они траже од човека покорност, намећу
му своју власт, склош! су освети. Док је Зевс још увек аморалан и ауторитаран, у Јахвеу се појављују трагови правде, на и
љубави.
*
Лагано се појављују људи, на крају XX века, који су на
нов начин „схизофрени”. У ових људи постоји не толико
расцеп мишљења, много више је реч о расцепу духа пре-
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ма души. Одвојеи од Духа (духа), такав човек живи још
само душевно-телесним животом. Свесно и вољно негирајући Дух, оваква врста људи отвара се демонским утицајима много више и опасније него било који други облик
смртника који се целог живота колеба између добра и зла.
Такав нови тип душевног болесника понајвише одговара лику Ставрогина у роману Достојавског Зли дуси.
Проћи ће доста времена док психијатри у XXI веку не
препознају у оваквих људи симптоме душевне болести
опасније, јер и много мање видљиве, од свих познатих душевних болести. Не знам како ће психијатри назвати такву нову врсту „схизофреније”, али лечење те болести
може бити само духовно (излечитељи те болести мораће
да буду и свештеници и психијатри).
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1993.

*

Професор др Смиља Васић, лингвиста прича: „Када
сам била мала отац ми је више пута говорио: пази, теби и
свима нама седи анђео поред десног уха, на рамену, док
на левом рамену седи ђаво. Анђео ти каже шта треба да
чиниш, а ђаво ти шапуће: „Немој то да чиниш.” Ти си та
која одлучује. А како ћеш знати да ли си добро одлучила?
Када нешто одлучиш, ти ослушни ко плаче, да ли анђео
или ђаво. Ако плаче анђео, знај да ниси добро одлучила, а
ако ђаво плаче, учини то што си одлучила.”

т

1995.

*

После научног скупа одржаног на Теолошком факултету децембра 1995, поводом 1600 година од смрти светог Григорија од Нисе, на коме су учествовали митроиолит црногорско-нриморски Амфилохије, Димитрије Калезић, Радован Биговић, отац Давид Перовић, психолог
Петар Јевремовић и Владета Јеротић, записао сам:
На вечно питање шта нас чека после смрти, Хераклит
је рекао да нас чека оно чему се нисмо надали и што и не
слутимо. Тај одговор мудрог и „мрачног” Хераклита изгледа ми, некако, да је најближи истини. Он је, додуше,
помало питијски, помало будистички.
Има, наравно, и много других представа о животу после смрти. У тим представама мање изненађује различитост, више сличност, чак истоветност главних представа.
Таква заједничка представа код већине народа, и безмало
у свим временима, јесте суђење људској души за дела почињена (и непочињена) за време земаљског живота. На
тај начин као да се прихвата индивидуална бссмртност
човека и његова одговорност за протекли живот. Разликс
у схватањима почињу од тренутка завршеног суђења.
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У тренутку неке личне осетљивости, и можда неког
дубљег погледа унутар себе (било је то у Крањској Гори,
јула 1984. године, управо када сам се са Јеленом успињао
према „кочи на Крници”), учинило ми се да се човек неизбежно суочава са својим делима после преласка с ове на
ону страну. Чак и када никог не видим да стоји насупрот
мени, довољно ми је да замислим своје Јаство, Дух Божији у мени, аутономну савест (разни називи за један исти
духовни принцин у нама), пред којим се одиграва читав
протекли живот. Али тај Дух није нико други него сам то
опет ја сам, у својој суштини јединствен и непоновљив,
који и посматра и суди.
Пошто сам уверен да је у основи стварања света и човека несагледива и незамислива Љубав Божија, онда је
она једина и присутна када се, после завршетка овог живога, сусрећемо са самим собом, односно оним што смо
починили и што нисмо учинили за време живота. Свако
дело, мисао или осећање које није било учињено с љубављу, или, што је грозно, које је учињено с равнодушношћу или мржњом према неком живом бићу (које сам ја
сам, које је сам Бог) мора се, с оне стране, доживети као
оштар бол који проузрокује тешко подношљиву душевну
патњу. У таквом једном претпостављеном суочавању са
самим собом, што је више бола и патње због учињеног
или пропуштеног да се учини, мора да расте и силна чежња, жеља и потреба да се учињено или пропуштено исправи, друкчије постави, на прави начин поступи. Нека
врста дубоког кајања, којс никад довољно на земљи човек
није обавио, сад је присутно у свом најдубљем и најискренијем виду. Како све искајати, друкчије поступати,
поправити, остаје још дубља тајна за човека овде. Идеја
реинкарнације, из те перспективе, изгледа ми сувише
упрошћепо, каузално-последична и рационалистичка
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идеја, и сувише по мери и укусу ума човечијег. Рај или пакао, као трајна места награде или казне за човекова добра
или зла дела на земљи, туђи су ми. Боље је да кажем да ми
је несхватљива судбина човека после „суда”, али ми је тешко да поверујем да бескрајна и неупоредива Љубав Божија неће својом милошћу дозволити Човеку да на било
који, за човека оваквог какав је данас, неразумљив и неслућен начин, очисти себе од нрљања, врати поверење и
љубав Бога, истим таквим поверењем и љубављу, и учини тако од себе пријатеља Творца неба и земље, као што
је Христос већ једном тако назвао своје ученике. Ми смо
сви створени да будемо „Божији помагачи” и пријатељи,
зашто бисмо заувек остали слуге, или, још горс, непријатељи или равнодушни посматрачи збивања!
Из небића у биће прелазимо интервенцијом Другог
(Бога), каже свети Григорије од Нисе. Данас се у философији и антропологији доста говори и пише о Другом,
али тај Други (иако се пише великим словом) није више
Бог, него или други човек или нека непозната (чак претећа) сила, или „непознати бог” несвесног. Остало је ипак
„сећање”, мада искривљено, у разбијсном огледалу, о
Другом као о Бо1у .
Човекова душа је огледало огледала, каже свети Григорије Ниски. Човек се огледа у Богу ако верује да га је
Бог створио. „Огледало огледала” није исто што и Платонов појам „сенка сенке”. Код Платона, Идеја не гледа човека. Човск је нужно бесмртан, светови се нужно смењују, после катаклизме долази нова ера човечанства која завршава новом катастрофом. Нема ли код Платона утицаја
азијских религија, такође и у погледу идеје реинкарнације? Занимљиво је да је Сартр рекао за човека да је „гледано биће”. Од кога гледано? Сартр не признаје Бога, јер
ако би Бог гледао човека, онда овај не би био слободан. За
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верујућег човека истина је супротна од ове Сартрове.
Сартр још вели да када гледам очи саговорника, не видим
га. Тако је, ако иза очију гледаног не назрем виђеље Нсвиђеног. Поглед није ствар перцепције, већ ствар бића. Бог
ме гледа, али ја могу, из слободе коју ми је Бог дао, да Га
глсдам или не. Када нећу да Га гледам, уместо саборности и сапреображења, постајем аутистичан и психотичан.
Психотичан човек је лишен могућности да гледа (Бога и
људе), јер гледа себе без Бога.
Грчки философи и пагански мудраци мислили су да су
указивали нарочиту част човеку када су га називали микрокосмосом (као део макрокосмоса). Свети Григорије
од Нисе подсмева се тим мудрацима и кажс да су и комарац и миш - микрокозам. Као Божија творевина намењена да и сама буде Бог, човек је према хришћанском учењу
нешто кудикамо веће и достојанственије од дела микрокосмоса. Па ипак, када се узмс у обзир обесмишљавање
живота данас, када све данашњем човеку изгледа као апсурд и случај, и некадашња прехришћанска мисао о човеку као микрокосмосу има своју сврху.
Човек нсма сам своју вечност (нити је нужно бесмртан), већ је вечан само са Богом и то са Богом као Светом
Тројицом, што значи са свима људима и човечанством у
целини. Нико се не спасава сам, већ само са другим!
Свети Григорије учи да није исти метод, начин преношења Христа људима разних религија или јеретичким
представницима хришћанства (јудејство, јелинство, хришћанскс јереси). Треба прилагодити Реч сваком појединцу, нрема његовој моћи поимања, као што лекар успешно
лечи исту болестразних болесника. Тоје немогуће иостићи без дијалога, што значи и без познавања учења противника. Дијалог нас води не само зближавању (а пркошење
удаљавању), већ и иромени и једне и друге стране која
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учествује у дијалогу. Људи нерадо стуиају, или никако не
ступају у дијалог јер се боје промене, што значи да нису
учвршћени у својој всри. Уместо трпељивости дијалога,
постају фанатици догме у коју несвесно не верују.
Идеја апокатастазе архетипска је идеја. Она је старија
и од Платона и од Климента Ллександријског, иретходника Оригена и светог Григорија. Учећи о реинкарнацији, и орфичари и питагорејци, који су утицали на Платона
(док је на њих можда утицао Капила из Индије), учили су
о апокатастази. Од времена Исуса Христа више није потребно учити о реинкарнацији. Свако може бити спасен
већ у овом животу слободним и у љубави иримљеним
Исусом Христом. За овакве људе усавршавање се природно наставља и после смрти, „из славе у славу”, и у
„многим становима Оца мога”. За друге остаје као утеха
учење о реинкарнацији (да ли и стварно реинкарнирање?). А шта бива са злим људима после смрти? Димитрије Калезић је чуо од оца Јустина Поповића да се зли „усавршавају после смрти у злу”, што, каже Калезић, нигде
није прочитао. Људска памет, како год била виспрена, нема нових решења за душе злих људи после смрти од оних
за које већ знамо и пре Христовог доба. Такве душе, наиме, или једноставно заувек нестају, или се вечно муче,
или се постепено, ипак, чисте (захваљујући и молитвама
праведних живих за њих). Шта је уопште чистилиште?
Веровање, такође старо, код орфичара, питагорејаца и
Платона, затим Климента Александријског и као догме у
римокатоличкој цркви, да се неке (или све?) душе чистс
после смрти и очисте. Треба још рећи да је идеју апокатастазе и чистилишта, после много векова, преузела руска
религиозна философија XIX и XX века (Несмјелов, Булгаков, Берђајев).
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Ако је човек призван на усавршавање да би постао
„савршен као Бог”, не значи ли то да је узрастање ка богоиознању могуће и после смрти? Многи Свети Оци прећутно (?) би се са тим сложили. Ориген је ипак осуђен
због учења о апокатастази, а свети Григорије, такође поборник тог учења, „провукао се кроз иглене уши” да и
сам не буде осуђен. Занимљиво је да ни свети Теодор
Студит ни свети Максим Исповедник нису склони осуђивању светог Григорија. Па ипак, по мишљењу монаха Давида Перовића, Ориген је био прави јеретик. Зашто? Заступајући идеју преегзистснције душе, скривсну идеју
реинкарнације и апокатастазу, Ориген није схватио преломне догађаје живота, смрти и васкрсења Исуса Христа,
већ је наставио да философира на платонски и неоплатонски начин, према коме се у свему види најпре нужност
збивања. Чему онда искуиитељска и спаситељска улога
Исуса Христа! Спорно је остало колики је утицај имао
Ориген на светог Григорија. Неоспорно је да је свети Григорије читао Оригена и високо га уважавао. Али идеја
анокагастазе могла је настати у срцу и уму светог Григорија и сама од себе (снонтано, из архстипа Спасиоца,
слично настанку неких универзалних идеја у митовима,
идеја које су могле настати и без миграције и спољашњег
утицаја, какво је мишљење застуиао Јунг), из мистичног
доживљаја љубави у подвижничком животу светог Григорија. Па, и када примимо ту идеју апокатастазе као идеју доживљајне велике љубави, она остаје „скандал” за морално-педагошку улогу Црквс у историји. Чак и кад чујемо да се један свети Јефрем Сиријски непрестано молио
за Сатану да се и он покаје, остаје тешко питање шта са
човеком који свесно и вољно неће Бога ни у овоме животу ни после њега. Зар га Бог може принуди ги на љубав, и
зар пакао нису ни сумпор ни чекрци, већ приљубљена те-
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ла неверника којима су леђа прислоњена уз леђа, а поглед
је уперен -ни у шта! На и тада, можда, има наде. Оне из
приче Достојевског „Сан смешног човека”. Све је Божије
одбијао тај „смешан човек”, и овдашње и онострано, али
када му је Бог(ипак, ипак!) дозволио да крајичком ока види рај, човек се иреобразио и ништа друго од тада није
желео него да опет стигне у рај.
*

Један интелигеитан студент из Црне Горе (морачки
крај) полаже испит из Пастирске психологије на Теолошком факултету и бира питање из моје књиге Психолошко и религиозно биће човека: паганско, старозаветно и
новозаветно у савременом човеку. Одлично излаже тему, а онда предлаже да паганство схватимо као детињство човечанства, старозаветно доба као адолесцентни
његов псриод, а новозаветно као доба зрелости. Пошто
нико није довољно зрео, природно је да сваки човек и
сваки народ носе у својим несвесним слојевима и дете и
адолесцента, тј. и паганина и старозаветног човека. Црногорци су, вели овај студент, жестоки људи. Када почне свађа између двојице Црногораца, никад се не зна чиме ће се завршити: шалом, трајним непријатељством
или убиством. Велики проценат самоубистава у Црној
Гори, познат одраније, могуће је иротумачити дугогодишњом неправедном агресивношћу потоњег самоубице
према својој ужој и широј околини: једном речи, и када
је Црногорац атеиста, а највише их је таквих, убија се из
моралних разлога, јер му савест није замрла, она је чак
више старозаветна но наганска, за разлику од неких крајева Србије у којима паганско претеже над старозаветним у понашању људи. У тим крајевима су самоубиства
ређа.
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Један други студент на исииту, говорећи о дечијем
нарцизму, пошто једино дете прима у игри друго дете такво какво јесте, мишљаше да нас је Христос позвао да
останемо као деца. Дете за друго дете јесте. Одрасли гледају један другог онако како би желели да други буду,
или како би желели да сами буду, а пошто се увере (ако се
увсре) да људи нису такви, они их критикују, једном речи, одбијају да их нриме за равноправне у игри одраслих,
да их приме онакве какви стварно јесу.
*
Протестантска свест мора бити веома развијена у човеку - нротестанту, ако он, захваљујући тој критичкој
свести треба да умакне опасности протестантског учења,
по коме сваки човек може Духом Светим сам да тумачи
Библију. Пошто таква критичка свест код већине протестаната није достигнута, психопатолошких испољавања
мноштво је, уираво у протестантском свету.
Изазов самовољног тумачења Библије снажно је присутап и ван протестантског хришћанског света. Склони
нској врсти анархичне индивидуалности, нејединству и
отцепљењу од заједнице, Срби, и православни и неправославни, подлежу искушењу „протестантског духа”. Владимир Дворниковић је богумиле на Балкану (и међу Србима) у XI и XII веку назвао првим, раним представницима европског протестантизма.
*

Појава бројних „пророка”, исцелитеља, биоенергетичара, нових вођа секти међу Србима последњих неколико
деценија, створила је приличну збрку у психичком животу, и таквих вођа и њихових слепих послушника. Из та-
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квог реалног стања збивања, о коме исихијатри у Београду и Србији имају шта да кажу, извлачим један смео, не и
радикалан закључак: као што постоји биље са одређсног
тла које служи као основна и најбоља храна становништву тога тла, тако постоје и одређене религије које хиљадама година припадају одређеним народима. Преношење једне религије или вероисповести на друго земљиште, никада није лишено опасности изопаченог примања
те нове религије. Психички поремећаји који се могу јавити код јсдно: просечно паметног и здравог православног
Србина када хоће да постане будист или неки хришћански секташ, једним делом последица су и те неприродности искорењивања и погрешног новог укорењивања верског идентитета. И обратно. Психичке сметње нараслс
све до нске психичке болести код неког просечног Индуса или протестанта који у својој земљи живе своју религију, далеко су мање него код Европљана у Индији који хоће да постану браманисти или будисти, или код православних или римокатолика који, живећи у протестантским земљама, желе да постану протестанти.
*
Надежда Мандељштам пита се с правом: „Ко је рекао
да је све што постоји умно? Онај ко је изрекао те речи сасвим је сметнуо с ума слободу дату човску који је способан за сваку врсту безумља и Зла.”
Оне чувене речи о „умном” изговорио је Хегел, у једном времену које је тек неколицини видовитих наговештавало ужас који долази у XX веку. Али „умна зараза”
рационалистичког духа, чак и када је овај био дубоко философски, већ се била зацарила у идејама Маркса, Фројда, па и Рудолфа Штајнера, који су на различите начинс
поверовали (Фројд најмање) у „смисао историје” који се
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може „умно” објаснити. Не, једноставно не! Потребнаје
и даље, као и за Тертулијана, апсурдност вере, „лудост”
апостола Павла и Кјеркегорово „или - или”, да би се могла поднети „умна” анархија и бестијалност вска.
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1997.

*

Сви смо ми иозваии као Аврам да пођемо из земље наших предака у непознату земљу, обећану земљу. Од Христовог времена знамо шта је и где је та обећана земља.
Говорећи о онасностима којс прете хришћанству на
Западу, један румунски теолог каже: „Више мува се удави у меду, него у сирћету.”
Један од поузданих знакова да смо постали хришћани,
а не више само пагани и старозаветни људи, јесте немаље
природне потребе за „жртвеним јарцем”.
Зашто трају прехришћанске религије и после доласка
Месије? Заигго је Мухамед дошао после Христа? Зар то
није због тога што хришћани нису постали хришћани?
Па, као што апостол Павле, у посланици Римљанима, визионарском дубином објашњава смисао јеврејства и постојање Јевреја до „судњега дана”, тиме што, захваљујући њиховом одрицању Христа „треба да уђе многобожаца колико треба”, тако су и остале нехришћанске религије стално присутне и управо данас активне (будизам, хиндуизам, ислам увек, наравно и јудаизам) као велики коректив, изазов и шанса за јачање, обнављање и спиритуализовање хришћана и хришћанства - Христа у нама. Јер
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Он је у сваком од нас од дана када је распет, васкрсао и
вазнет. И док нам је будизам и хиндуизам коректив унутарњег, духовног живота, сталан и вредан коректив наше
неисцрпне и неутољиве хришћанске гордости (сетимо се
само племенитог ћутања Буде на егзистенцијална питања
ученика, на његово велико поштовање човекове личности, његове аутохтоности и слободе - несуђењем), дотле
нам је ислам непрестани коректив нашег спољашњег живота, нашег понашања и делања, али и наше бриге о овоземаљском животу, о телу, бриге о породици и рађању
(један од разлога за прелазак данашњих Француза у
ислам!), па и бриге о одбрани своје вере и своје нације.
Труди се да све боље упознајеш свој крст који носиш,
као сваки други човек, кроз живот. Када си га довољно
упознао, нећеш више тражити да га замениш неким другим крстом, или још горе, да га се отресеш. Сада ћеш слободно и храбро поћи на брдо Кармел (Стари завет), да би
са њега прешао на брдо Тавор (Нови завет) и тамо, уз Божију помоћ, помео се до његовог врха (Преображења). Не
мешкољи се превише док са крстом на рамену споро корачаш узбрдо, планинском стазом. Жуљаће те крст више,
постаће ти болан и тежак. Пази да га никако не одбациш
од себе, у нади да ће ти Бог или неки човек пружити неки
друш крст, лакши за ношење. Нема ти другог крста осим
твог, онога који носиш. Буди зато стрпљив и трпељив
ирема њему, јер ће те само он, твој и Љегов крст, одвести
до врха Тавора. Пе тугуј и не ропћи на путу. Када си много уморан и када те све боли, ни тада никако не бацај крст
од себе, већ седни крај пута, отплачи, одмори се, помоли
се, и снага ће ти се обнови ги на чудесан и неочекиван начин. Онај ко те непрестано прати на путу помоћи ће ти да
крст изнесеш до врха, и преко врха.
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*
Отац Максим из маиастира Павловца на Космају
прича како је један слабије школован Србин с Космаја
доживео у манастиру једно чудотворно излечење после
кога није постао нимало јачи православац, нити је долазио после у цркву. Али је он, према оцу Максиму, ириступио манастирској молитви за своје излечење „изнутра чист и са вером”. Слично се догодило и са једним
другим Србином који је на дан Богојављења затражио од
свештеника богојављенску, освећену воду да би њоме
лечио болесну жену. Свештеник није више имао освећене воде, па му је дао обичну воду из бунара као да је то
освећена вода, ништа му не говорећи. Жена се излечила
вером својом и мужевљевом пијући ту воду као освећену. Када је тај свештеник исповедио то свом епископу,
овај му је одговорио да је свака вода на дан Богојављења
освећена.
Без унутарњег потреса и промене, очевидно се ништа
не догађа у чудима излечења код свих људи и у свим религијама. Слично магијско понашање и мишљење имају
и они људи који приписују човековој крви натприродна
својства. Старо је уверење људи да је у крви душа, отуд
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јеврејска забрана употребе крви у исхрани, пијење крви
убијеног храброг ратника или неке дивље животиње, као
и забрана трансфузије крви у редовима Јеховиних сведока. Такво није хришћанско схватање душе и крви.

*
Психијатар Н. Ц. из Ниша, који је живео једно врсме у шиптарској
средини, прича како Шипгар одбија да да крв својој жени, када ј е погребна
трансфузија, јер сматра да, ако помешају крв, нећс више смети да с њоме
полно оншти.
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*

Однос Оца и Сина чини језгро хришћанске религије.
Нема гога односа у јудаизму, нити у исламу, још мање у
азијским религијама, мада се може нретпоставити да јс
однос човека према Богу (или божанству) увек скривен
однос сина према оцу. Где је у томе односу место жене и
мајке? Није ли оно негде између оца и сина, са амбивалентним односом и према једном (своме оцу, односно
мужу) и према другом? Отац Тадеј стално наглашава неопходну послушност деце према родитељима, мислећи
више на однос сина према оцу, као услов хришћанске вере (Христа према Богу) и напредовања у хришћапству.
Послушности, мсђутим, нема без љубави, и то обостране. Јер, ако је нема, као што је данас најчешће нема, уместо послушности наступа или побуна или покорност из
страха. Постепено изумирање патријархалног начина
живота неминовно води опадању вере у човеку, у хришћанским земљама, хришћанске вере. Отуда све оне речи што их изговара Исус Христос у Јовановом Јеванђељу, а које упућују на однос Њега као Сина према Оцу,
делују на данашњсг обезбоженог човека или неуверљиво или неразумљиво. „Навала” данашњег младог света
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на духовнике у православљу у Србији грчевит је покушај проналажења у духовнику „иравог” оца, не би ли се
тако, без иобуне, приближили једином Оцу небеском.
Потрага за разноврсним „гуруима” на Западу има исти
корен: губитак патријархалне породице, односно патријархалног (некада ауторитативног, а онда све више ауторитарног) оца.
ПЈта граже бројне жене од оца Тадеја? Да их научи послушности према мужу, да оправда њихову раставу брака, да и њима замсни њиховог слабог или одсутног оца.

Размишљање после читања књиге савременог католичког теолога Луиђија Рула (Гш§1 Ки11о, Антологија кршћанског позива, Кршћанска садашњост, Загреб, 2001).
У односу човека према Богу налазимо у католичкој и
протестантској теологији у XX веку три смера: минималистички, који своди онтолошку структуру човека, све до
одузимања способности дохватања Бога разумом (Барт,
Бултман, Молтман, Тилих). Они тако штите трансценденцију Бога, али од вере чине нешто што је супротно разуму, своде веру на апсурд.
Максималистички смер прецењује снособност људске
природе, те излаже оиасности трансценденцију Бога и незаслуженог спасења, али избегава опасност дуализма између нриродног и натприродног (К. Ранер, Тејар де Шарден).
Средњи смер (Мартен, Гвардини) држи се светогТоме
Аквинског, по комс милост не разара природу него је усавршава, јер човек има активну способност да спозна Бога
и пасивну способност да прими божански Живот који је
незаслужен.
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Када се говори о несвесном, ваља разликовати: афективно несвесно, спознајно несвесно и духовно несвесно.
Афективно несвесно постоји као психогенегска снага и
јако је активно у животу нормалних особа, тако да прожима многа љихова деловаља. Када је реч о потискиваљу,
могуће је иотискиваље и нагона и духа. Потискиваље је
урођено људској ирироди, оно је саставни део човековог
бића, иманентно му је као примарни и природни фактор
нормалног људског стања.
Човек је обележен чињеницом да он има несвесно, пре
иего чињеницом да је он свестан. У човеку постоји немир, узнсмиреиост живота, која није понајпре дефинисана у смислу нагона, већ у смислу неслагања, разлике оног
Другог према мени (ова последња реченица иотиче од Рикера).
*
Идући према Каленићевој пијаци да купим млади бели лук, иролазим поред једне бедне старице која проси
богорадећи, а онда чујем у пролазу, полуупитно, полупотврдно питање једног пролазника другом: Луда кућа, зар
нс? Надолазе ми, потом, ове мисли:
Да ли се људи случајно роде тамо где се роде? Ако је
наше рођење случајност, онда је и много шта друго у животу људи - случајност. Па, какав је онда однос између
Божије Промисли, нужности и случајности? Истински
верујући човек хтео би да верује да је све у његовом животу (али не само у његовом него и у животу других људи) само у знаку Божије Промисли. Признајући да постоје и нужност и, можда, случајност, верујући човек и
ту нужност и могућу случајност једноставно прикључује, уноси у Божију Промисао која влада и нужношћу и
случајношћу, и у природи и у животима људи. Када се
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верујући човек задовољи и, ако се задовољи таквим током размишљања, ои постаје (можда трајно и остаје)
спокојан и задовољан човек, који је за себе (не и за друге
људе, нажалост) разрешио тајну живота и смрти. Шта,
међутим, ако и верујући човек није задовољан предложеним „решењем”. Он онда, неминовно, наставља да
трага, испитује, сумња, мучи се, постаје Ахасфер мисли
и делања, Холаиђанин-луталица, вечни Путник и Трагалац. Нису ли такви људи најчешће славни уметници, философи, научници, мада има и обичних, интросиективних људи који слично мисле и живе.
Кога Бог више воли, оног задовољног и смиреног праведника који испуњава заповести Божије, или сталног
Трагаоца за Истином, увек „отвореног према егзистенцији”, до дна душе свесног ужаса смрти и пуне неизвесности човекове „судбинс” после ње, човека испуњеног Бригом, Кривицом и Страхом, речју, хајдегеровског човека
егзистенције и есенције?
Не знамо шта се дешавало са Адамом и Евом пре њиховог „пада”, нити са људима из палеолитског доба који
су, можда, отпочињали неки нови циклус живљења, после неке природне или натприродне катастрофе, са остацима сећања (Платон!) на неки други, ранији и, можда,
срећнији живот, ближи Богу, а не овај испуњен претњама земаљске природе. Психоархеологија, етнопсихологија, митологија, религије - покушавају да нам приближе стварност те далеке прошлости настанка људског
рода.
Кога Бог више воли, понављам питање, смерног и
смиреног светитеља који не нита, јер верује или и зна, или
Хераклита, Сократа, Шекспира, Достојевског, Камија,
Бекета, Сартра? Да ли је овакво питање уопшге смислено? Ако јесте, имам један одговор: Бог је апсолутна Љу-
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бав, према томе Он подједнако воли и светог Серафима
Саровског, као и хришћанског јеретика Лава Толстоја,
светог Јована Кронштатског, као и мученике европске
мисли Хесеа, Кафку или Горког.
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