
1.Ђавохватач, ђавохватач-(Као што је онај шаљивџија, у некој причи, 
похватао све ђаволе у џак, тако се и Ђавохватач труди да кроз свој рад 
неком духовно обухватајућом врећом похвата све ђаволе у своју духовну 
врећу и да их тамо занавек зароби.) 

2.Сматрао сам да Владикино тумачење по коме  Срби у Другом Светском 
Рату симболишу праведног  Јова  је више на некој органицистичкој 
основи. Тојест  да смо ми као тело Јовово измучено. Али не, ми 
симболишемо све Јовово. Као  што је ђаво побио сву децу 
Јовову,уништио сво имање његово,тако је ђаво преко својих саобразника 
срушио државу  нашу ,побио огроман број народа нашег  међу којима су 
били највише омладина и деца. Баш као код Јова. А ми смо остали у 
ранама нашим. И као што је жена,која је такође у склопу Јовове 
породице, почела да саветује Јова да похули на Бога,тако су се и у нашем 
народу појавили  разноразни  ђавободачки  саветници који саветују 
читав народ  да напусти или да измени свој  православни начин  
Богоисповедања  да би сачували своју кожу. Тих  и  таквих  
ђавободачких  мислилаца  има  на  свим  странама и у  свим  
облицима:међу писцима,новинарима,политичарима,јавним  
личностима,па чак  и  међу теолозима. Ако нам је судбина праведног  
Јова ми то нећемо учинити. Чекаћемо Божји суд и Божје спасење као 
што је и Јов чекао. А овим ђавободачким  саветницима  надајмо  се да 
Бог неће судити оштро,јер  није ни Јововој  жени судио и да ће и они 
уживати у свим благодетима које ће нам Бог дати и које нам даје.  

3.Лијубав-Љубав, излива бављење.Љубав се непрестано бави и излива 
бављење на све и сва. То је сведелање. Она делује у свим правцима. А 
Бог је Љубав,Онај који се бави са свим и о свему.Kоји брине о свему и 
све чува и држи. 

4. Ако улазиш у ђавољу  колотечину  увек очекуј  непрестане измене и  
оне које хоћеш и оне које нећеш,и повољне и неповољне. Ако ли,пак,са 
друге стране улазиш у Божји ток тиме улазиш у Вечност,а онда ниједно 
ђавоље струјање не може да измени ништа. У Божјем  току  ти се 



непрестано преображаваш из вечности у вечност,из богочовечности у 
богочовечност. 
5.Чудан рат се у нас води,међу нама,у нашем роду. Рат између 
примитивиста и кондириста. Те две партије желе нашу  заједницу  да 
обоје само својим бојама:примитивизма  и кондиризма,не остављјући 
сопственом народу превише  простора. Али народна већина у себи 
негује одређену врсту господске утемељености гнушајући се и 
примитиваца и кондираша. 
6.По мом личном виђењу,у нашој  уметности присутна је само једна 
подела.Подела на авангарду и традицију: авангардизам  и 
традиционализам. Још  су Вук и Његош морали да праве искораке у 
односу на нардно-песнички дух.Они су му остајали верни у свом  изразу  
и облику,али су га преображавали  изнутра. 

 Авангарада  би дословно означавала предходницу, а традиција  
предање. И  ту већ увиђамо занимљиву разлику. Предходница најављује 
оно што ће доћи,а предање оно што је дошло и што је ту. Традиција је 
актуалнија,а авангарда профетичнија. И  авангарда и традиција 
претендују  на древно, исконско,изворно. Авангарда да би најавила 
будуће,а традиција да би сведочила садашње. И тако авангарда постаје 
традиција у садашњости,а традиција авангарда у прошлости. 
После Другог Светског Рата осим традиавангардизма Вујице Решин 
Туцића,сигналиста, клокотриста и медиалиста сви остали књижевници 
и уметници су ствараоци традиционалистичког  типа. Тако да нема 
суштинске разлике између Ћопића и Пекића, Михаила Лалића и Киша. 
Тиме нисам укинуо оригиналност поменутим писцима. Сви су они 
изванредно оригинални и особени,посебни као личности,али теме су 
им изразито традиционалистичке или ако хоћете актуалистичке. 

С друге стране међуратни период даје нам скоро супротну слику. Поред 
мноштва авангардних покрета,које је излишно овде набрајати,увиђамо 
да,чак,и писци националне 
оријентације(Васић,Божовић,Јаковљевић)пишу на један полуавангардни 
начин. Тако Јаковљевић предвиђа буђење новог живота,Божовић 
предосећа скоро Ослобођење. Најзанимљивији је Драгиша Васић. У 
приповетци Реконвалесцент Васић осликава дијалог двојице 



болесних,грозничавих интелектуалаца интернираних  у болници на 
Крфу. Тај дијалог о хришћанском божанству и националним идолима 
садржи у себи,чак,и обрисе есхатолошког. 

Док су у међуратном периоду авангардизовани писци традицоналне 
оријентације,после Другог Светско Рата авангардни покрети су се 
губили у мени традиционализма.  
7. Још једна занимљива подвојеност у нашем народу,коју  сам већ негде 
нагласио,јесте подвојеност  антицизма и паланкизма. Означио сам и 
родоначелнике тих праваца: Јован И. Деретић-антицизам и Радомир 
Константиновић-паланкизам. 
Претпоставка антицизма: Срби- народ најстарији. 
Претпоставка паланкизма: Срби-народ  најзлобнији. 
Тако да ћу дати један симпатичан приказ једног „пророка“ антицизма и 
како он осликава ову прву претпоставку: “Ево овако: Бог, а то је велика, 
страшна сила којој ники не мош' да се супростави  јер Бог није човек са 
име и презиме и дугу браду; кад  је стварао  свет  бацио је варницу овди 
у Поморавље. Од  те варнице  су створени  Срби. Само Срби и ники 
више!“ Ово је само мали приказ онога када митологија постане 
митоманија, а последично и мегаломанија. 
Да видимо шта каже друга претпоставка. Константиновић своје дело 
почиње реченицом:“Искуство нам је паланачко.“На шта се ту мисли и на 
кога, да ли је намерно изостављено,не зна се. Поред мноштва нејасних и 
укрштено-противречних  реченица једино што се успева разазнати је то 
да се ради о неком затвореном духу,о злом удесу, о судбински 
предодређеној паланци. Можда је дело намерно написано нејасно и 
замршено да се не би знало о чему се ради. Сматрам да је палначко у 
ствари лично учитавање  унутрашњег  стања,самог  писца, у  спољни 
свет што он на почетку делимично и признаје реченицом:“Искуство нам 
је палначко.“ Само  он ту мисао уопштава  са појмом „нам“ уместо да 
каже: “Искуство ми је паланачко.“ Онда би све било јасније. Унутрашње  
се пројектује као спољашње. Он  још каже да је паланачки дух, такође, и 
нацистички и ту одмах увиђамо дечачку трауму самог аутора. Пишчев 
отац,члан владе Цветковић-Мачек, заједно са Владом је потписник 
Тројног пакта. Тако да читаво дело није ништа друго до самолечење 
дечачке трауме творца палнкизма коју је он компезовао са спољним 
светом. 



Између ових двају  уништитељских крајности које имају за циљ да 
унифомизују и укалупе друштво у своје калупе стоји читава лепеза 
духовних облика, стремњења и надахнућа унутар једног народа чије су 
ове крајности најмањи  могући делови, неприметни  делићи. 
8. Наш, домаћи  и уопште словенски магизам у великој мери се 
разликује од других светских магизама. Није џабe у српском  језику 
скован појам  празноверје. Додаћу  још и празнословље  и 
празнотворје.Чиме се иначе баве наше баба- гатаре  ако не неким 
избројавањима , бајалицама? Код њих нема неких цермонијала, ритуала. 
Оне не цртају неке кругове са пентаграмима нити млате кокошијим  
ногицама умазаним крвљу. Додуше пале неко угљевље и металом 
„изливају  страву“, плету неке црвене кончиће, користе секире, српове, 
ножеве, тегле, елементе из природе, али већина њихових обреда се 
своди на „избројавање“ и говорење неких бајалица. Све  је заиста 
сведено на минимум коришћења материјалних елемента. Зато и није 
чудо да је идеологија нихилизма настала баш на словенском тлу Русије. 
Ако је нашим првим митским и магијским облицима владало 
празноверје онда је идеја нихилизма логичка последица таквих 
првобитних  облика. 
9. Поред  расподеле , у нас, сеоско-градског типа,унутар ових животних  
облика присутне су поделе. У граду,бар у нашем народу,људи се деле на 
господу и мангупарију. На селу на домаћине и џуџе. Шта и у једном и у 
другом случају одваја једне од других. Господа се одликују по томе што 
су у сваком моменту на услузи и од помоћи,у опхоћењу и васпитању, у 
просветној обавештајности. Мангупи се одликују подметачином, 
преваром, увредом и у крајњим ситуацијама крађом. Домаћини се 
одликују гостопримством,великодушношћу, редом, вредноћом, 
моралношћу. Џуџе се одликују одбојношћу, јавашлуком, батинањем, 
лењошћу, клеветањем, похлепом, халапљивошћу. Господа-мангупи, 
домаћини- џуџе то нису разлике, то су супротности. 
10. Позната нам је изрека коју обично чујемо када се догоди неки 
чудотворан склоп. Људи обично кажу: “Има нешто“. Да та изрека није 
од скоро сведочи нам и народна епска песма „Урош и Мрњавчевићи“. Да 
погледамо који су то делови: 
                    „Бјежи Марко око б'јеле цркве                                                         
                     око б'јеле цркве Самодреже 
                     бјежи  Марко,а ћера га краљу, 



                     док су трипут  коло саставили 
                     око б'јеле Самодреже цркве. 
                     Готово га бјеше сустигао, 
                     ал' из цркве нешто проговара: 
                     'Бјеж' у цркву,Краљевићу  Марко! 
                     Видиш ђе ћеш данас погинути, 
                     погинути од свог родитеља, 
                     а за правду Бога истинога!'“ 
                    „Ал' из цркве нешто проговара:  
                     'А чујеш ли,Вукашине краљу! 
                     Ти нијеси посјекао Марка, 
                      већ пос'јече божјег  анђела.'“ 
  Видимо и у овим стиховима да је у питању то Нешто које се постепено 
разоткрива. Као да се зна о коме се ради, али као да је присутан страх да 
се Тај Неко именује. Зато се користи тај неодређени израз „нешто“ као 
нека врста богобојажљивости  именовања  Оног који иза свега стоји, 
свему предходи и свему концује. 
11. Интелигенција и интелект. Intelligens-који има духа; Intelegere-
међучитање.Legere се ,пак,изводи од латинске речи Lex,Legis. Реч Legis 
se изводи од старогрчке речи Logos што највише одговара нашој речи 
Слово. Реч Lexikon на српском језику значи Речник,такође се изводи од 
речи Logos=Слово. Код нас интелектуалац је,пре свега словесан човек, 
унутарсловесан човек, условесан човек,а интелигентан je, пре свега, 
духован човек. Човек који је у Слову и Духу Божјем. Интелектуалац је 
Словодухован човек и трезвенослован човек. Већ сам, у неким 
предходним књигама, напоменуо да је интелектуализам одлика 
православног света, а рационализам  одлика западног света. 
Интелектуализам је у суштини словизам, приближавање Слову Божјем 
и проналажење Слова Божјег у себи кроз трезвенословесни 
молитвослов. 
 12. Демофонија-покушај да се демократија преобрази изнутра. 
Демофонија је народоглас. Иако су многи накарадно тумачили да су 
теократија,аутократија и демократија међусобно сукобљени 
концепти,нигде за то нема опипљивог доказа. Многи су 
,такође,манихејски заоштравали однос демократије и , условно речено, 
недемократије(диктатура, тоталитаризам, тиранија). Демофонија не иде 
ни за демократијом,ни за тоталитаризмом. Народ не жели да буде 



Владар-Моћник,јер је свестан да свака власт долази од Бога. 
Он,такође,одбија и тиранију,јер зна да је тиранија злоупотреба Божје 
власти. Врло се често дешава да оно што већина изабере да тим мањина 
управља и располаже као неким својим личним наслеђем. Зато једино 
онај који може бити остваритељ народогласа јесте Онај који је 
извориште сваке власти,а то је Сам Бог. А шта је глас народни то зна 
само Бог. Не треба се зато чудити што је свака управа увек по мало 
противбожна, јер сваки властодржац, ипак,је дубински свестан порекла 
своје власти, тачније Божјег порекла своје власти. Зато жели да је, у 
свом лудилу, отме Богу. Као Саул који је био помазани владар,али ипак 
није хтео да се сагласи са Божјом одлуком да напусти трон. Зато је 
народни глас за Божју власт, али и не и за сваку власт од Бога. Јер Бог 
може да допусти и неку противбожну власт,али глас народни остаје уз 
Бога.  
    Јер власт може бити Боговољна или Богодопуштена. Народни глас је 
уз Боговољну власт, а свестан је да Богодопуштену власт мора да трпи 
као последицу свога греха и немарног односа према испуњењу Божје 
воље. 
13. Појам догматичног почиње негативно да се схвата првенствено од 
стране Канта. Иако Кант тврди да је наука у бити догматична она,по 
Канту, мора да прође своју критичку фазу или се претвара у догматизам. 
Код Канта догма постаје догматизам. Ово негативно схватање касније 
продубљују скоро сви западни филозофи. Фихте изједначава 
догматизам и реализам. Сматра идеализам младалачком филозофијом,а 
догматизам старачком. Мноштво негативних,искривљених и скучених 
одредница појма догме и догматичког. 
     Поред овог изопаченог схватања појма догме имамо једно изворније 
,свеобухватније ,општије и прецизније схватање појма догме. Тако 
Свети Игњатије Богоносац,ученик апостола Јована,у својој посланици 
Магнежанима даје једну далеко дубљу одредницу појма 
догме:''13.(1)Старајте се,зато,да се утврдите у 
учењима(догматима)Господњим и Апостола(његових),те да 'у свему што 
чините-успевате'(Псал.1,3),телом и духом,вером и љубављу,у Сину и Оцу 
и Духу,у почетку и свршетку,са вашим достојанственим епископом и са 
драгоцено исплетеним венцем вашег свештенства и по Богу 
ђакона.''(Св.Игњатије Богоносац:Посланица Магнежанима,13,1) 



     Наравно,корене овакве одреднице Светитељ баштини из библијске 
традиције. У посланици апостола Павла Коринћанима имамо овакво 
одређење:''И ове постави Бог у цркви. Прво апостоле,друго 
пророке,треће учитеље,затим чудотворце,онда дарове 
исцељивања,помагања,управљања,различитих језика.''(По.Кор.I,12,29) 
     Апостол,с друге стране,свој образац  корени у порукама самог 
Господа:''Ви ме зовете Учитељем и Господом,и право велите,јер 
јесам.''(Јев.по Јов.13,14) 
     После ових богонадахнутих навода имамо далеко јаснију слику појма 
званог догма. Догма је ,пре свега,учење. И у псалмима имамо изразе као 
што је наук,''наук Афансов'' на пример. 
    Догмати могу бити и неистинити. Св.Јован Златоусти користи појам 
''јеретички догмати'',а Свети Сава у Беседи о Правој Вери говори о злим 
догматима. Тако да она критика Кантова догматизма овде се поклапа са 
изразима ''јеретички догмати'' и ''зли догмати''.Догматизам није догма. 
Догматизам је идеологија ,а догма је учење. Зато сви јересдогмати 
највише одговарају појму догматизам. Али не и појму догма. 
Догматизам је изопачење догме и догматике тј. учења Господњег. 
    Овим закључујемо да догма као појам не означава ништа 
негативно,негативно је само значење које јој је неко дао. Догма је пре 
свега учење,њено значење је неутрално,јер оно може бити Богоучење 
или ђавоучење. То већ зависи од учитеља који нас учи. 

14. Израз Божји народ у основи не значи да је то народ-божанство. У 
старозаветној епохи то је,пре свега,значило Богоизабрани народ 
јеврејски. Српско схватање овог израза ''Божји народ'' није схватaње 
типа ''једне нације под Богом'',али није ни типа ''народ Богоносац''.Не,то 
је пре свега осећај Богоприпадности,осећај Богоприпадајућег народа. 
Народа који хоће,по свом избору,да Богу припада. 

15. Ђаво 
продире,упада,опседа,пробада,напаствује,присиљава,убеђује,повлађује,п
одстрекава, ,набеђује,подбада,нутка и нука,клевета,бије,убија,отима и 
силује,расправља,свађа,завађа и свако зло рађа. 



16. ЗА-К-ОН. Можда можемо записати и овако ЗА=K=ОН.Ова реч 
завршава заменицом трећег лица једнине ОН. А ко је тај ОН говори нам 
прва заповест Божјег Закона:Ја сам Господ Бог твој,немој имати других 
богова осим мене.ЗАКОН је врло личан,то у самом појму лежи.Реч ЗА 
замена за реч ДА којa је ,такође,Христос:Да и Амин. Слово К означава 
усмерење. И тиме добијамо разоткривени облик:ДА КА БОГУ. У нашем 
језику имамо израз:Он је закон. То нам додатно указује на ово 
предходно излагање: Господ је ЗА-К-ОН. Божји Закон је Лични 
Закон,Закон Божје Воље. 

17. КА-ЈА-ТИ. Унутарсловесно расуђивање ове речи нам указује шта 
значи то духовно кретање унутар самог човека. Заправо,враћање у 
јаство и у том јаству проналажење оног узвишеног Ти=Царства 
Божјег=Бога,јер како и сам Господ казује да је Царство Божје унутра у 
нама,а у језгру и у престолу тог Царства налази се Цар тј. Сам Бог. 

18. Реч ПОЈ-АМ,која,такође,има облик ПОЈ-МИ-ТИ,у својој основи 
има,како смо већ видели,реч ПОЈ. Реч пој у српском језику је ознака за 
песму и певање. Једна наша песма има стихове који се односе на 
појање:''Пој,пој ми слуго царева.''Из ове речи се и гради реч појам. А ако 
је реч ПОЈ истоветна речи ПЕСМА,онда је она истоветна и самом 
Господу,јер Свети Пророк Мојсеј овако казује:''Сила је моја и песма  моја 
Господ''(Др. Књ. Мој. 15,2).Господ који је ПЕСМА=ПОЈ Он је основа и 
сваког ПОЈМА. Као и у песми:пој,пој_ми,видимо да се у речи ПОЈ-МИ-
ТИ крије сам Бог. ПОЈ=ПЕСМА,МИ=ЛИЧНОСТ,ТИ= ЛИЧНОСТ. 
Свеукупно-Господ Бог. 

19. За Православне Срећа је увек Богосусретност и Богосусрет, 
Богосретност и Богосретост,како се и назива празник Сретење 
Господње. Они своју срећу проналазе једино у сусрету с Богом,када 
срећу Бога под било којим приликама које им Господ одреди. 
Најсретнији си када сретнеш Господа. 

20. РАЗОТКРИВАЊЕ  ОТКРИВЕЊА-У овом делу записа писаћу о књизи 
Откривења Светог Јована Богослова. Ако се деси да нешто о овој теми у 



овом делу записа изостане,самим тим тема Откривења ће се 
провлачити кроз читав овај спис. 

   Пре свега морамо издвојити две крајности које се мање-више 
појављују када је тема Откривења на дневном реду. Први  је 
катастрофички тип тумачења Откривења,а други је пренебрегавајући 
образац који сматра да се на Откривењу не треба задржавати или,још 
оштрије,да га треба потпуно занемарити,па чак и избацити из Светог 
Писма. 

    Треба се ,ипак,определити за једно трезвено-словно и реал-
симболичко поимање Откривења,наравно уз Божју помоћ и помоћ Духа 
Божјег ,ако Бог да.   
     Направићемо један сегментиран(оделит)приступ,па из тих одељака 
направити колики-толики јединствен закључак. Нападачи Светог 
Писма обично Светом Писму приговарају мноштво противречности. То 
је крајње делимично тачно. Тачно је само у оним деловима где се 
појављује противлогосна сила тј. Ђаво,Сатана,Демон. Он је једини 
носилац против-речности у Књизи. То ћемо видети и у расуђивању на 
тему Откривења 
     Први део Откровења који на упада у очи носи наслов ЖЕНА И 
ЦРВЕНА АЖДАЈА(Откривење 12,1-17).У овом делу осликана је борба 
Жене и Аждаје. Аждаја Жену напада водом,али земља Жени притиче у 
помоћ. Вода излази из Аждајиних уста,а земља гута и прождире ту воду 
помажући Жени. 
     О овом сегменту сам већ писао,па ћу укратко. Жена,по Светим 
Оцима,симболише Цркву Божју .Аждаја симболише Ђавола. Вода из 
уста Аждајиних то су сва зла(мисаона,речита и делатна)која Ђаво 
износи против Цркве Божје. Разне јереси,учења,напади духовне и 
телесне природе. Земља притиче у помоћ Цркви што је знак да је победа 
Васељенске Цркве Христове над свим залима ђавољим,већ овде на 
Земљи(Васељени-Васиони).Овај део овако завршава:''И разгневи се 
аждаја на жену и отиде да ратује са осталима из семена њеног,који држе 
заповести Божје и имају сведочанство Исуса Христа.''(Откривење 12,17) 
    Шта је први закључак овог одељка-сви они који буду и који јесу део 
Васељенске Цркве Христове избориће се са Аждајом-Ђаволом и то на 
земљи уз помоћ државне управе која буде помогла Цркви Христовој. 



Аждаја –Ђаво креће у рат са онима који држе семе Цркве тј. Реч Божју и 
заповести Божје и сведоче Христа. А то могу бити они који нису у 
Цркви Христовој,а ипак верују у Христа(римокатолици,протестанти и у 
крајњем случају сви људи добре воље и жеље за Правдом). 
     Други одељак носи наслов АЖАДАЈА И ЗВЕР(Откривење 13,1-18).Овде 
морамо навести неке наводе:''И сатодох на песку морскоме,и видех звер 
где узлази из мора,која имаше десет рогова и седам глава,ина роговима 
њеним десет круна,и на главама њеним имена хулна. И звер коју видех 
беше слична рису,и ноге јој као у медведа,и уста њена као уста лавова. И 
даде јој аждаја силу своју и престол свој и власт велику.'';''И сва земља 
дивећи се пође за звери,и поклонише се аждаји...'';''И дана јој бише уста 
која говоре охоле речи и хуљења,и даде јој се власт да злотвори 
четрдесет и два месеца.'';''И дано јој би да ратује са светима и да их 
победи,и дана јој би власт над сваким родом и народом и језиком и 
племеном. И поклонише се њој сви они који живе на земљи,чије име 
није записано у Књизи живота Јагњета закланог од постања света 
    Ако ко има ухо да чује нека чује. Ко у ропство одводи,у ропство ће 
отићи,ко мачем убија,мора и он мачем да буде убијен. Овде је трпљења 
и вера светих. 
    И видех другу звер где излази из земље,и имаше два рога као у 
јагњета,и говораше као аждаја. И сву власт прве звери чињаше пред 
њом,и учини да се земља и који живе на њој поклоне првој звери,чија се 
смртна рана исцели. И чињаше знамења велика,па учини да и огањ 
силази са неба на земљу пред људима. И обмањује оне који живе на 
земљи чудесима,која јој бише дана да чини пред звери,говорећи онима 
који живе на земљи да начине лик звери,која имаше рану од мача и оста 
жива. И би јој дано да да дух лику  зверином,да лик звери и проговори и 
учини да буду побијени они који се не поклоне лику зверином. И учини 
све ,мале и велике,богате и сиромашне,слободњаке и робове,да им даду 
жиг на десној руци њиховој или на челима њиховим,да нико не може ни 
купити ни продати,осим ко има жиг,име звери или број имена њена. 
   Овде је мудрост. Ко има ум нека израчуна број звери,јер је број 
човеков,и број њен је шест стотина шесдесет и шест.''Ово све из овог 
одељка написаног на симболичком нивоу оваплоћује се у одељку,под 
насловом ЗВЕР И БЛУДНИЦА,на реалној равни. Навешћемо те делове: 
    ''Звер коју си видео беше и није,изаћи ће из бездана и отићи у 
пропаст,и зачудиће се они становници земље чија имена нису записана 



у Књигу живота од постања света,гледајући звер,која беше и није,и 
појавиће се. 
      Овде је ум који има мудрост. Седам глава,то су седам гора на којима 
жена седи,јесу седам царева:пет њих паде,и један јесте,а други још не 
дође,и кад дође мало треба да остане. И звер која беше и није,она је и 
осми,и од седморице је, и у пропаст иде. И десет рогова које виде,то су 
десет царева који царство још не примише,него ће као цареви примити 
власт истог часа са зверју. Ови једно мишљење имају,и своју силу и 
власт дају звери. Ови ће са Јагњетом заратити и Јагње ће их 
победити,јер је Господар над господарима и Цар над царевима,и они 
који су са Њим,позвани и изабрани и верни.'И рече ми:'Воде што 
виде,где седи блудниц,то су људи и народи,племена и језици.И десет 
рогова што виде,и звер,они ће омрзнути на блудницу,и опустошиће је и 
оголити,и месо ће њезино јести,и сажећи ће је огњем. Јер је Бог дао у 
срца њихова да учине вољу његов,и да учине вољу једну,и да даду 
царство своје звери,док се не сврше речи Божје. И жена коју виде,јесте 
град велики који има царство над царевима земаљским.' ''(Откривење 
17,8-18) 
     Овде добијамо јасну слику седмо-десетороге звери коју,у ствари,чине 
седам и десет царстава. Седам прошлих и десет будућих царстава. Осмо 
царство које происходи из седам царстава јесте Звер. Курва Вавилонска 
је град који ће управљати над  царевима земаљским. У једном чудном 
обрту царство зверско са десет царстава ће ударити на Курву 
Вавилонску=Град и уништити га. Царством зверским,осмим управљаће 
цар-звер нека врста ђавољег намесника. Звер=Ђавонамесник примиће 
своју власт од десет царева. Бог ће у цареве усадити Божју вољу да 
униште Курву Вавилонску-Град господар царевима. Јагње=Богочовек 
Христос по сведочанству Светог Јована Крститеља:''И угледавши Исуса 
рече: 
         -Гле,Јагње Божје!''(Јев.по Јов.1,36) јесте тај Цар Славе. 
Звер=Ђавонамесник ратује са Јагњетом=Богочовеком Христом. То је 
историјски образац непрестана борбе кроз историју 
Звери(Ђавонамесника) и Јагњета(Богочовека Христа) у којој на 
историјском тлу увек побеђује Јагње=Богочовек Христос. 
      Усудићу се и ово рећи,у духу Достојевског,Ђавонамесник и 
Богочовек и на појединачно-духовоном плану воде ову битку за душу 
човекову. Од појединца зависи коме ће се приволети. Цареви и 



Звер=Ђавонамесник,Божјом Вољом, обарају Град Вавилон и он пада што 
ћемо изложити у наводима из одељка под насловом ПАД 
ВАВИЛОНА:''18 И после овога видех другога анђела где силази са 
неба,који имаше власт велик,и земља се засија од славе његове.и повика 
снажнимгласом:'Паде,паде Вавилон велики,и постаде стан ђаволима и 
тамница свакоме духу нечистом,и тамница свију птица нечистих и 
мрских,јер се жестоким вином блуда њена напојише сви народи,и 
цареви земаљски блудничише с њом,и трговци земаљски обогатише се 
од силне страсти њене.' ''(Откривење 18,1-3).Анђео Господњи слави пад 
Вавилона који су Божјом Вољом,Зверски Цар=Ђавонамесник и десет 
царева оборили. 
       Следећи одељак назива се НАРОД БОЖЈИ МОРА БЕЖАТИ:''И чух 
глас који говори:'Изађите из ње,народе мој,да не саучествујете у 
гресима њеним,и да вас не снађу зла њена. Јер греси њени достигоше до 
неба,и Бог се опомену неправде њене. 
        Узвратите јој као што је она вама узвратила,и удвојте јој двоструко 
по делима њеним,у чашу коју је она наточила,наточите јој два пута 
онолико. Колико је она себе славила и наслађивала се,толико јој дајте 
муке и жалости,јер у срцу своме говори:'Седим као царица,и удовица 
нисам,и жалости нећу видети'.Зато ће у један дан доћи зла њезина:смрт 
и жалост и глад,и биће сажежена огњем,јер је силан Господ Бог који 
суди' ''(Откривење 18,4-8)Оно што је пресудно битно у овом стиху јесте 
да Бог изводи Свој народ из Града Вавилона у тренутку када он пропада 
и већ ту тог тренутка он спасава народ Свој већ у земаљској равни. 
Тражи од народа ,чак,и да се освети Граду-Курви. 
         Следећи одељак под насловом ПРВИ БОЈ ЗА ДОВРШЕЊЕ ДЕЛА 
БОЖЈЕГ помоћи ће нам да сумирамо ово до сада написано: 
          ''И видех небо отворено,и гле,коњ бели,и Онај који седи на њему 
зове се Верни и Истинити,по правди суди и ратује,а очи су му као 
пламен огњени и на глави његовој круне многе,и има Име 
написано,које нико не зна до Он сам,и обучен је у хаљине црвену од 
крви, и Име се његово зове:Логос Божји. И војске небеске иђаху за Њим 
на коњима белим,обучене у свилу белу и чисту. И из уста његових 
излази мач оштар са обе стране,да њима порази незнабошце,и Он ће их 
напасати са палицом гвозденом,и Он гази кацу вина љутога гнева Бога 
Сведржитеља. И има на хаљини и на бедру своме Име написано:'Цар 
царева и Господар господара.' 



     И видех једног анђела где стоји на сунцу и повика гласом 
силним,говорећи свим птицама које лете посред неба:'Дођите и скупите 
се на велику вечеру Божју,да једете меса од царева,и меса од војвода,и 
меса од јунака,и меса од коња и оних који седе на њима,и меса од свих 
слободних и робова,и од малих и вликих.'И видех звер и цареве 
земаљске и војске њихове сакупљене да зарате са Оним што седи на 
коњу и са војском његовом. И би ухваћена звер,и са њом лажни пророк 
који је чинио чудеса пред њом,којима превари оне што примише жиг 
зверин,и који се клањаху лику њеном,обоје живи бише бачени у језеро 
огњено,које гори сумпором. А остали бише побијени мачем који изађе 
из уста Онога што седи на коњу,и све птице наситише се  од меса 
њихова.''(Откривење 19,11-21) 
       Ова битка се мора тумачити у духовном кључу. Судар војске небеске 
и војске зверо-земаљске одиграва се у две равни. Небеска је 
невидљивља,а земаљска је видљива раван. Само Пророк и Откровитељ 
може видети Реч Бога и војску његову,а зверо-земаљску могу видети сви 
обични људи. Опет на тајнствени начин Ђавонамесничка војска губи од 
војске Богословске. И такав историјски образац и пример већ имамо. 
Када је Јулијан Отпадник  велики непријатељ Христов у једној битци 
против Персијанаца био погођен стрелом ниоткуда подигао је песницу 
ка небу и узвикнуо:''Победио си,Галилејче.''Вероватно само он и још 
неко обдарен духовном видом могао је видети Христа на престолу који 
побеђује Отпадника. Тако да је и овај стих непрестани историјски 
образац у коме Богочовек побеђује Ђавонамесника,а тако ће бити и на 
крају историје која је увек могла да се деси и у прошлости и у 
садашњости и у будућности. Јер шта је З-вер,она која З-верује,која 
уклања веру,скида је са дневног реда,укида је. Звер је сваки бе-з-
верник,онај који је против Верног=Богочовека Христа. Оно што је 
ванредни историјски догађај садржан је одељцима под називом 
ХИЉДУГОДИШЊЕ ЦАРСТВО ХРИСТОВО и ДРУГИ БОЈ ЗА 
ДОВРШЕЊЕ ДЕЛА БОЖЈЕГ(Откривење 20,1-10).Ту Христос долази да га 
свако око види успоставља хиљадугодишње царство,што треба схватити 
условно,јер Свети Апостол Петар каже:''Али ово немојте превиђати ,да 
је један дан пред Господом као хиљада година,и хиљаду година као 
један дан.''(Пет. Др. Пос. 3,8),то царство може бити и у тренутку и онда 
да настане Есхатон(К-Рај).У том доласку Христос ће сатрти ђавола 



једном и заробити у пакао,па га пустити из пакла и сатрети га други 
пут. 
    Сав онај зверски=ђавонамеснички образац дешава се и дешаваће се и 
дешавао се као војна непрекидна на тлу историје и света-васионе. Борба 
Звери-Ђавонамесника са Јагњетом-Богочовеком Христом.Тај 
ђавонамеснички образац од памтивека стоји.Прво је Нерон био 
Ђавонамесник,па га је Богочовек на тајанствен и невидљив начин крвљу 
мученика победио.Па је дошао Ђавонамесник Јулијан Отпадник и 
Господ га је ниодкудном стрелом оборио.Ђавонамесник Наполеон беше 
,руком Христовог помазника- руског цара, срушен.Ђавонамесник 
Хитлер благословом Богородице-Мајке Христове би уклоњен и 
покајањем народа руског.Није ли Нерон жигосао своје поданике по 
глави и руци?Није ли Хитлер жигосао логораше и Американци црначке 
робове?А Нерон не правише ли катапултима огањ на небу?И није ли 
Хитлер први пуштао крстареће огњене ракете по небу бомбардујући 
Лондон?Није ли и комунистички безбожник Стаљин по небу сноповима 
светлости правио свој лик као да је Бог?Шта ли ће следећи 
ђавонамеснички-зверски  цар да учини да би преварио људе? 
    Што се тиче Божјег Спасења,а то  нас највише занима,у Откривењу и 
оно се открива.Прво: Црква Богочовекова надвладава ђавола=аждају и 
сви делови(чланови)Цркве Христове подпадају под окриље те Цркве на 
земљи они већ граде своје спасење и њих се у последњим временима 
Ђавонамесник неће ни дотаћи и то смо већ имали изложено у одељку 
ЖЕНА И ЦРВЕНА АЖДАЈА(Отк.12,1-17).Други круг Спаса чини народ 
Божји- они које ће Бог избавити из Града Вавилона то је семе 
Жене=Цркве Божје,они који држе Реч Божју=Сведочанство 
Христово,као што рекосмо разне хришћанске конгрегације и сви 
Правдољубиви људи.То смо изложили у делу под насловом НАРОД 
БОЖЈИ МОРА БЕЖАТИ(Отк.17,4-8).Трећи круг спасених је  
најшокантнији и најдрастичнији.То су земаљски цареви који буду 
шуровали и сарађивали са Ђавонамесником-Звери.Они који ће са њим 
да,Вољом Божјом,сруше Град-Курву-Вавилон.Стоји написано:''Јер је Бог 
дао у срца њихова да учине вољу његову,и да учине вољу једну,и да даду 
царство своје звери,док се не сврше речи Божје.''(Отк.17,17)Ово може 
звучати саблажњиво,али то у тексту стоји:Божја воља је у срцима царева 
који буду предали царства своја Ђавонамесничкој Звери.По речима 
Светог Апостола Павла:''Јер је ово добро и угодно пред Спаситељем 



нашим Богом,који хоће да се сви људи спасу и да дођу у познање 
истине.''(Пр.Пос.Тим.2,3-4)Апостол Петар слично казује:''Не доцни 
Господ са обећањем,као што неки мисле да доцни,него нас дуго трпи,јер 
неће да нико пропадне но да се сви покају''(Др.Пос.Пет.3,9)Опет 
највише о томе говори сам Господ у Јеванђељу:''Јер не посла Бог Сина 
свога на свет да суди свету,него да се свет спасе кроз њега.''(Јев.по 
Јов.3,17)Господ своје Спасење не ограничава само на људе,него на читав 
свет. 
     Када имамо све ово изложено схватамо да је Божја воља истоветно 
што и Божје спасење.Ако Бог буде утиснуо у срца царева земаљских 
,који буду поклонили своју власт Ђавонамеснику и од њега буду 
примили жиг,Своју Вољу Он истовремено у њих утискује и Своје 
Спасење.А ако они,и поред жига ђавонамесничке звери,буду имали у 
срцима својим Божју свету вољу,онда се и они могу спасити.Ово се на 
чудан начин објављује у Есхатолошком делу Откривења у одељку НОВИ 
ЈЕРУСАЛИМ:''И град не потребује сунца ни месеца да му светле,јер га 
слава Божја осветли,и светлост је његова Јагње.И народи ће ходити у 
светлости његовој,и цареви земаљски донеће славу и част своју у њега,и 
врата његова неће се затварати дању,јер ноћи онде неће 
бити.''(Откривење. 21,23,24)Цареви земаљски који предаше власт 
Ђавонамеснику и примише жиг ђавонамеснички сада се појављују у 
Царству Божјем и дају славу и част Јагњету-Богочовеку Христу.Јер шта 
каже Господ у овом истом одељку при крају књиге Откривења:''Блажени 
су који творе заповести његове,да имају право на Дрво живота,и да уђу 
на капије у Град.Напољу су пси и врачари и блудници и крвници и 
идолопоклоници и сваки који воли и чини лаж.''(Откривење 
22.14,15)Ове последње речи су најупечатљивије:свако ко воли и чини 
лаж.А ко је Лаж, питамо се и Господ нам одговара:''Вама је отац ђаво,и 
жеље оца свога хоћете да чините;он беше човекоубица од почетка,и не 
стоји у истини,јер нема истине у њему;кад говори лаж,своје говори,јер је 
он лажа и отац лажи.''(Јев. по Јов.8.44)Значи ван Царства Божјег остају 
искрени и крајњи ђавољупци,ако се такви у Есхатону(К-
Рају),уопште,буду нашли.Дакле и ђавопреварени, и ђавосвесни,и 
ђавосласни могу се спасити ако су ђавола користили зарад неке своје 
личне користи,јер они нису искрено приступили ђаволу,него 
лицемерно и користољубиво.Само искрено ђавољубиви,ако таквих буде 
било,остаће ван Царства Божјег.  



      У одељку АЖДАЈА И ЗВЕР(Откривење ,13,1-18),помиње се друга звер 
која има рогове јагњета,а говори ко аждаја,сноси огањ с неба и жигоше. 
Пошто је прва звер описана као седмо-десетострука царства прошла и 
будућа која предају власт Ђавонамеснику=Звери,тај Ђавонамесник је 
осми цар и он је звер јагње-аждајска. Шта би то могло да значи?Споља 
он ће се представљати као јагње,као да је сам Христос-Спаситељ,а у себи 
ће носити ђавоумне намере. И то је опет историјски образац. Колико је 
политичара,владара,филозофа,научника,песника,свештеника и 
разноразних учитеља и ''душебрижника'' се споља представљало као да 
су сама племенитост и мирољубивост,а одисали су мржњом и 
крвништвом. Вукови у јагњећој кожи,каже сам Господ,а Откровитељ 
потврђује његове речи кроз симбол друге звери. И сваки следећи 
Ђавонамесник биће такав,оваплоћење лицемерја. Народски 
речено:споља гладац,а унутра јадац. Не хвале ли се данас,па и 
пре,одређене цивилизације својом моћи и снагом и развојем и са истока 
и са запада?Нисмо ли се и ми много пута у прошлости тако 
представљали,али ако загребете мало по површини свих тих ''моћи'' 
налазите тамо једну крајњу немоћ свих пред Богом. И у овом случају је 
примењив тај јагње-аждајни образац из Откривења. 
       У историји имамо појаву оног седмо-десетоструког типа 
царастава,са осмим које припада Ђавонамеснику. Није ли Римско-
паганско царство имали одређени број провинција(осам намесништава) 
и није ли град Рим био схваћена као тај нови Вавилон?Нерон 
Ђавонамесник га је срушио и запалио. Или у савремено доба није ли 
Ђавонамесник Хитлер имао поред Немачке још шест држава на својој 
страни(Италија,Јапан,Аустрија,Шпанија,Мађарска,Хрватска),а правио је 
пактове и са САД-ом,ВБ-ом,СССР-ом,СХС-
ом,Румунијом,Бугарском,Чехословачком,Норвешком,Данском,па чак и 
са Швајцарском. Берлин је на крају спаљен као нови Вавилон,а Хитлер је 
наредио рушење његове инфраструктуре. Није ли Варшавски уговор 
имао седам држава у свом саставу са осмом Монголијом. Москва је 
постала као нови Вавилон са Антихристом у Кремљу,па се све то 
урушило,а Бог је на духован начин извукао Свој народ из 
Вавилона=безбожничког комунизма. Или НАТО-пакт који је у свом 
саставу имао 15=7+8 држава,центар Вашингтон.Није ли и Њујорк,са 
светским трговинским центром,нови Вавилон? Или Г-7 са 
Русијом,преиначена касније у Г-8,групу осам,није ли и то образац из 



Откривења?Откривење,поред тога,што је пророштво и сведочанство 
последњих времена,оно је,такође,и слика и образац историје по доласку 
Христовом. Као што Свети Оци кажу да је свако време од Христа,у 
ствари,последње,јер никада не знамо и нећемо знати када ће Господ да 
покрене смак света. О томе сведочи и писац Откривења у једној од 
својих посланица:''Децо,последњи је час,...''(Пр. Пос. Јов. 2,18)Ово нам 
сведочи да је увек последње време. И апостол наставља у истом духу:'',и 
то је дух Антихриста,за кога сте чули да долази,и сад је већ у свету.''(Пр. 
Пос. Јов. 4,3)У оно доба хришћани су сматрали Нерона Антихристом. 
Чак и слова његовог имена када би се претворила у број добијао би се 
број 666. Неки су тај збир налазили у именима:Лењин,Хитлер,Vicarus 
Fili Dei...И овим се потврђује историјски карактер Откривења.Оно,пре 
свега ,служи и за педагошку припрему Другог Доласка Христовог коме 
нико,осим Бога Оца,не зна час. И читава историја,од Христа, је једно 
перманентно,непрекидно Откривење. Откривењски образац је нешто 
што непрестано прожима историју. 
     Тиме бих се осврнуо на још један одељак у Откривењу под насловом 
ПРАТЊА ЈАГЊЕТОВА:''14 И видех,и гле Јагње које стајаше на гори 
Сиону и са Њим  сто четрдесет четири хиљаде,који имаху Име његово и 
Име Оца његовог написано на челима својим. И чух глас са неба као 
глас вода многих,и као глас јаког грома,и глас који чух беше као 
свирање гитариста у гитаре своје. И певаху песму нову пред престолом 
и пре четири жива бића и пред старешинама,и нико не могаше научити 
ову песму осим оних сто четрдесет и четири хиљаде који су откупљени 
са земље. Ово су они који се  не упрљаше са женама,јер су 
девственици,ово су они који иду за Јагњетом кудгод пође,ови су 
откупљени из људи као првина Богу и Јагњету,и у њиховим устима не 
нађе се лаж,јер су без мане.''(Откривење 14,1-5) 
       Моје најдубље лично убеђење јесте да овај стих описује Свете Оце 
Цркве,Васељенске Учитеље којих ће можда на број у Цркви бити 144 
хиљаде. Ко је као они ватрено и верно проповедао Име Христово и Име 
Оца Христовог?Ко је као они испевао песму Богу Духом Светим?Ко се 
као они осведочио чистотом живота и уздржањем?На чијим се 
устима,као на њиховим,не нађе лаж?Ако неки од њих имаше супруге  
они се са њима не упрљаше блудом и развратом,него са њима живеше у 
читоти Божје љубави. Они ће се са Господом наћи на Сиону.      



       Наравно има још један спорно замршен стих у одељку АЖДАЈА И 
ЗВЕР:''И поклонише се њој сви они који живе на земљи,чије име није 
записано у Књизи живота Јагњета закланога од постања 
света.''(Откривење 13,8)Питање је да ли се ово односи искључиво на 
људски род или на одређене становнике земље који су то постали 
људском вољом,а то су пре свега ђаволи,демони,сотоне. Они које је 
Адам пустио у пределе овог света једним угризом. Они су живели и пре 
постања света,а били су сведоци и његовог стварања. Они су постали и 
становници овог света, Адамовом дозволом,па и његови освајачи. За 
њих са сигурношћу можемо рећи да се неће наћи у Књизи Живота,зато 
што су они господари и творци смрти. 
        Овим завршавамо овај део епопеје о Откривењу. Она ће се 
вероватно наставити кроз овај запис у следећим пододељцима ове 
књиге.  
21. Божја Милост се подједнако излива и на добре и на зле,сам Господ то 
сведочи. Али ту лежи разлика  као и у коришћењу хране код једног 
аскете и код једног хедонисте. Аскета користи храну онолико колико је 
неопходно,а хедониста неумерно. Можете јести храну да одржавате себе 
у животу,а можете се и преждеравати до повраћања или док вам не 
позли и не доживите срчани удар. Тако је и са Божјом Милошћу,како с 
њом располажете тако вам се и враћа. Праведник Божју Милост 
користи у истину за праве ствари,захваљујући Богу на дару. Зао 
човек,чак сматра да Богомдана милост и није од Бога,него од њега 
самог. И тада се Милост Божја злоупотребом злочинца претвара у Гнев 
Господњи,у Правду Божју. 
     Јер у Богу су Милост и Гнев и Правда су у суштини једно исто. Ако 
ватру користиш за огрев она ће те грејати,а ако се полијеш бензином и 
запалиш,она ће те спржити. Господ и говори у Јеванђељу да каквим 
судом судиш таквим ће ти се и судити. Ако злоупотребиш Милост Божју 
у немилосрдне сврхе,Милост је милост не можеш је онемилостити,она 
она заиста делује као Гнев,јер си немилостив ,а Милост само излива 
милост и то у немилосрдном буди непријатност која постаје за њега 
лично Гнев и Правда. 
    Тако и за милосрдног који у свему види Милину Божју,сваки Божји 
чин за њега је чин помиловња и поуке Божје. Он у свему види прст 
Божјег управљања. 



22.У склопу приче о Откривењу много је озбиљних аутора што 
протестантског,што православног света сматрало да је папска 
столица,па и саме папе,нека врста Ђавонамесника.Наравно они су 
називали антихристима папе и папски трон,нису ни њима папе остали 
дужни. Увек је ту било спорова. Али од објаве папе Пија 1870. године да 
је папа непогрешив по питањима вере(негде користе израз 
незаблудив)ствари се драстично мењају. Овај догмат садржи и неке 
одлуке неприхватљиве,уопште,људском разуму. На пример да је папа 
господар раја и пакла,или да је господар над анђелима и ђаволима,да је 
изнад Апостола Павла. Такве неке одлуке противе се основним 
хришћанским вредностима. Иако је бесмртни Господ безгранично 
чистији од људских бића,Он се спушта да им опере ноге. Он говори да 
није дошао да суди,него да служи. А у овом паподогмату имамо да је 
једно обично смртно људско биће проглашено за господара раја и 
пакла. 
      Ово учење јако подсећа на Октавијаново доба. Када је Октавијан 
Август дошао на власт он је себе прогласио божанством. У давна 
времена грчка и римска божанства су имала све особине људи и све 
њихове страсти,али су ,за разлику,од људи имали бесмртност. Тако су 
бар говорили стари антички митови. Октавијан је својим доласком 
укинуо и ту препреку. Себе смртног и немоћног прогласио је за 
божанство коме је свако дужан да се клања. Тако да и папина догма 
непогрешивости јако подсећа на Октавијанову објаву. Бити 
непогрешив,па и незаблудив,одлика је божанског. О осталим деловима 
паодогмата да и не говорим. 
     Многе савремене окултистичке и секташке вође приписују себи 
статус божанства:те су Исусова млађа браћа,те су аватари,па и сами 
богови. Све ово задобија одлике ђавонамесничког понашања и далеко је 
од забрињавајућег. Ако су неки људи на себе навукли одежду зверског 
Ђавонамесника,нека  што брже и што пре,покајањем,скину ту одежду са 
себе:одежду вука у јагњећој кожи,одежду јагње-аждајску. А нека обуку 
одежду Богослужбену и Христосвештеничку. У случају папе требало би 
само обновити она стару Богослужбену улогу коју су римске папе имале 
пре 1054. године. Папа треба само да обнови и опере своју Богослужбену 
одежду на радост целокупног хришћанског света. 
23. Откривењски образац можемо пронаћи и у Његошевом ''Горском 
вијенцу''.Ево како он почиње ово дело: 



                          ''Виђу врага су седам бињишах, 
                            су два мача а су двије круне, 
                            праунука Туркова с кораном''(Горски вијенац,стих:1-5) 
 
     Неки тумачи ''седам бињишах'' тумаче као седам хаљина које је 
султан турски добио од багдадског калифа 1058. године када му је калиф 
препустио световну власт. Тада му је дао и две круне. Али можда је 
Његош мислио и на седмоструки намет који су Турци наметнули 
хришћанским земљама,а две круне:једна као световна,а друга као 
духовна(султана као проносиоца корана-речи пророка Мухамеда). 
     Било како било симболика је јасна.Његош то потврђује и следећим 
стиховима: 
                         ''Бог се драги на Србе разљути: 
                           седмоглава изиде аждаја 
                           и сатрије Српство свеколико 
                           клеветнике грдне и клевету.''(Горски вијенац,стих:250) 
     Имамо седмоглаву звер оличену у турској власти и дворогу звер која 
се споља приказује као јагње проносећи веровест Алахову и милост 
султанску,а изнутра је у ствари шта? 
                         ''Виђи посла цара опакога, 
                           кога ђаво о свачему учи: 
                           >>Црну Гору покорит не могу        
                           ма никако да је сасвим моја; 
                           с њима треба овако радити...<< 
                           па им поче демонски месија 
                           лажне вјере пружат посластице.''(Горски 
вијенац,стихови:65-75)   
      Шта је за Његоша султан?Демонски месија=Антихрист!Који не 
прповеда ислам на мирољубив начин,него жели да загосподари и 
душама и телима својих поданика. Његош њега види као ђавопосланика 
и ђавовесника који се само наизглед прави мирољубивим и 
слаткоречивим. И овде имамо она јагње-аждајски образац. Споља као да 
га је сам Алах послао,а изнутра паклени ђаво. Образац који се и дан-
данас понавља што на локалном,што на глобалном нивоу. 
24. Молитва није неко присиљавање Бога да учини нешто по нашем 
наређењу. Она више као ваздух за плућа или као нека електрична 
машина која преко утикача се укључује у струјно коло. Тако се и 



молитвеник кроз молитву укључује у Силу Божанску и ту Силу 
Божанску као проводник проводи кроз себе у свет ђаволима окружен и 
заокупљен,ђаволима освојен и празнотворен. Молитва је сама Сила 
Божја Богом дарована. И да подразимо Апостола Павла:Божја 
Сила=Христос. 
25. Можемо приметити јагње-аждајску звер кроз историју у 
разноразним паролама и паролизмима који су се проносили кроз 
различите епохе. На пример:слобода,братство,једнакост. Парола 
француске буржуоске револуције. Исход:два милиона побијених. 
Парола бољшевичке револуције:пролетери свих земаља уједините се. 
Исход:негде 2 до 3 милиона настрадалих. Парола нацистичке 
контрареволуције:ред,рад,дисциплина. Исход:Други Светски Рат и 
педесет милиона изгинулих. Парола САД: земља храбрих и дом 
слободних. Исход:истребљење неколико десетина милиона домородних 
Индијанаца. Или наша парола:братство и јединство,исход:неколико 
десетина хиљада стрељаних и побијених неистомишљеника. И данас 
неки преварени и занесени овим паролама мисле да су ти поретци били 
исправни,али трагови су аждајски,или ако хоћете прецизније:крвави. 
     Не представљају ли се данас разни заводници,донжуани,порно-
звезде,баш као они који су драги ,мили,згодни,скоро чедни,а 
изнутра:истребљивачи људских душа и тела. Унапред филмске и 
музичке звезде бивају проглашене за безгрешне,за оличење самог 
савршенства,а изнутра:немоћни људи који не знају шта  ће са собом у 
својој чамотињи. Интелектуалци,писци  не праве ли се далековидима,а 
не виде даље од свог носа. Све је то тај зверски образац  које је 
Откривење предвидело. Споља јагње,а изнутра аждаја,споља милост,а 
изнутра суровост. 
25.Погледајмо један занимљив Миланковићев цитат:' 
     ''Тим указом вратили смо се поново Грцима,па нам остаје још да 
учинимо правду старим геоцентричарима. Данас знамо да се може 
говорити о релативиним кретањима. Са истим правом с којим говоримо 
о кретању планета око Сунца,смемо говорити о релативном кретању 
Сунца и осталих планета око Земље. По садашњем стању науке оба 
система , Птоломејев и Коперников, у принципу су потпуно 
равноправни. Само једна чисто практична разлика постоји између та 
два становишта:Планете описују око Земље  компликоване 
епицикличне путање,док је њихово кретање око Сунца далеко 



једноставније. Но баш та једноставност омогућила је проналазак закона 
Кеплера и Њутна,и тек тим законом смо прекорачили широк видокруг 
александриских геоцентричара.''(Милутин Миланковић:Кроз царство 
науке,стр.142) 
     Овај цитат има јако моћно симболичко језгро. У оној мери у којој се 
планете, и други свемирски објекти, окрећу око Сунца,у тој мери се 
Сунце ,идући по галактичкој путањи,окреће око свих тих објеката. 
      Тако и у духовном свету људи. Светитељи су као неке звезде и сунца. 
Иако се све окреће око њих,као светлосних центара,они се истовремено 
окрећу око сваке људске јединке,ма колико она безначајна била. 
      Тако се и наш Свети Владика Николај,као неко духовно 
сунце,окретао око сваког појединачног бића. У једном од својих 
Азбучника ,он овако каже: 
      ''Изузеци су негде изузеци,а негде правило.У граматици изузеци су 
изузеци,а не правило. У драми људског живота изузеци су правило,јер 
ни две личности,нити два народа нису једнаки. Циглари праве један 
исти калуп за милионе цигли;Бог има посебан калуп за сваког човека и 
за сваки народ. Ни самог себе Творац не копира. Он је Оргинатор 
оргинала. Отуда надомислива разноврсност појединки у фели и 
чаробност сваке човечије личности,као и драме сваког племена и 
народа. Они који умеју да цене и поштују сваку личност и сваки 
народ,јесу прави слободари;тирани су увек калупари. Нажалост,у наше 
време преовлађују калупари и међу грлатим слободарима.'' 
       Да се он окретао као духовно сунце ,у својим духовно-
епицикличним кретањима и око најбезначајних сведочи доста навода 
.Изнећемо два-три: 
     ''Христос је знао,да у души сваког човека има понешто узвишено и 
племенито,понешто краљевско или божанско,што може да засветли као 
огањ,кад се са њега одува пухор.'' 
    ''Но,гле,ми можемо бити и слични Христу.Потребно је на првом месту 
да будемо доследни:кад себе називамо краљевским синовима 
постарајмо се,да и оправдамо тај назив. Имајмо храбрости и узвисимо 
се над личним антипатијама и предрасудама,и размислимо о човеку на 
првом месту као човеку. Нека грешник дође на друго место. Презримо 
грех,но не презримо грешника,јер гле,ми сви у свему смо им 
браћа.'';''Замислите само тог најкомпромитованијег човека у једној 
ситуацији,где се може показати његова краљевска душа. Замислите га 



на гробљу,где мртви ћуте-мислите ли да ће се смејати?Замислите га у 
болници,где болесни јецају-мислите ли да ће играти?Замислите га при 
пожару једне школе,где деца горе,мислите ли,да ће равнодушно 
одмахнути главом и проћи?Замислите га у близини једног човека,који у 
трави спава и коме се змија приближује,-мислите ли,да ће остати 
ћутљив и непомичан?Ах,не!И најгори нечовек показаће се у овим 
тренутцима човек. И најокорелији разбојник легитимисаће се као 
краљев син.''(Владика Николај:Беседе под гором,стр. 23,24) 
      Владика се и у свом случају окретао тим најнезнатнијим 
анонимусима ,којима ни имена не знамо,али Владика се,као духовно 
сунце у својим епицикличним путањама,окретао и ка њима:''Ми 
православни свештеници морамо бити позитивни и конструктивни,ако 
икад то нарочито у овом времену. Не смемо трошити ни време ни снагу 
на ствари негативне и деструктивне. Што се мене лично тиче,ја се 
радујем што сам могао бити користан и мојим непријатељима,писцима 
ових пашквила,бар материјално,кад нисам могао духовно. Јер грдећи 
мене они добијају за то паре,те се хлебом ране.'' 
    Он није могао своје непријатеље побројати,али се за њих увек могао 
помолити,опет понављјући своје духовно-епицикличне путање: 
    ''Благослови непријатеље моје,Господе.И ја их благосиљам и не 
кунем.''(Владика Николај:Молитве на језеру,глава-LXXVI) 
     Из овог видимо да је Владика поступао као свечовечански 
свеобухватач свих,да је све хтео да стави у своја недра и унесе у Царство 
Небеско и да је као духовно сунце правио духовно-епицикличне путање 
око сваке људске јединке.  
   26.Догма-учење;dokeo-мисао;dokimasa-
испитивање,истраживање;dokein-чинити;dokimazo-испитујем;doxa-
слава,глас,углед.Из ових језичких примера увиђамо да догматичка 
философија 
јесте:учитељска,мисаона,испитивачка,истраживачка,чинидбена,славопо
-јна,громогласна,угледна философија. Ово вишезначје догматичке 
философије оспорава ставове неких западњачких мислилаца који догму 
виде као неку окошталост,крутост,некритичност. А сами видимо да је 
њен смисао везан за 
испитивање,истраживање,чинодејствовање=делање,у-
глед=сагледавање,мисаоност.  



  27. Немогуће-духовни облик српског надреализма. Српски 
надреалисти нису били ни свесни да су изнедрили једну своју 
оргиналну и аутентичну идеју. Што и иде у склоп њиховог духовног 
погледа.Они су увек наглашавали несвесно у стваралачком акту. Тако да 
је и идеја коју су изнедрили проистекла из крајње несвесних импулса. 
Марко Ристић је био лични Бретонов пријатељ. Многи теоретичари 
сматрају да су француски surealism и српски надреализам настајали 
упоредо,расли као близанци. Али се српски надреализам изродио и 
обликовао у нешто ново,у Немогуће.Impossibilis=Немогућ.Impossibilism-
Импосибилизам-Немогућизам. 
      Импосибилизам,то је surealism  српског типа,то је надреализам на 
српски начин. С друге стране то је досезање 
Немогућег,Немогућистичког. Проблем је у томе што надреалисти 
никада том Немогућем нису хтели да дају јасан идеолошки правац. Али 
Импосибилизам је оно што су они хтели да досегну,Немогуће је било 
њихов циљ и њихов Врх. 
      То што они никада Немогућем нису дали неки јасан идеолошки 
правац то и прозилази из њиховог акцентовања несвесног импулса.Није 
био њихов манир да то идеологизују. Самим тим Немогуће би изгубило 
од оног Несвесног. Ипак,ако њихов надреалистички духовни облик 
изведемо до краја,доведемо до крајњег закључка добијамо 
Импосибилизам=Немогуће,немогућизам. 
28. БОГO-ЧОВЕК. Изнећу један став,за који се надам да није претеран 
или крајносан. Бог би и у свом праискону постао Човек,чак и да није 
створио анђеле,ђаволе,свет и људе. Он би оваплотио Себе у Човека,у 
Тело Духовно,као неко Богоогледало,које није условљено неком 
нужношћу,него искључиво Божјом Слободом,Вољом. Бог има моћ да 
Себе самосагледава,али Он хоће да Себе потврди као Челника 
Вечности,као Превечника и Правечника.А све остало ушло је у склоп 
Пуноће Божјег Спасења:И небо,и земља,и Ад. Јер и неки теолози тумаче 
спасење као Целину,Пуноћу,а та пуноћа јесте Богочовечанска. 
29. Симболика:Ако је Русија духовна наследница Византије,можемо 
слободно,и без зазора,рећи да су Срби новозаветни Јевреји. Поред своје 
мукотрпне и мученичке историје у последњим историјским приликама 
бивају и оклеветани као децоједци и крворитуалци. Као људи и народ 
ђавоље ћуди,ђавонарод. Неки осликавају српски народ и историју као и 
да их нема,као да на овом простору није било Срба и није било њихове 



историје,није било ничега. Али ко устаје у нашу 
одбрану?Ко?Господ!''Блажени сте када вас срамоте и прогоне и лажући 
говоре против вас свакојаке рђаве речи,због мене. Радујте се и веселите 
се,јер је велика плата ваша на небесима,јер су тако прогонили и пророке 
пре вас.''(Јев.по Мат.5,11)Господ нам налаже да се радујемо на ове увреде 
и оптужбе,кад нас људи и свет клеветају Господ нас благодарује,тада 
смо му најближи,тада смо највише Његови,тада смо најприсније са 
Њим,тада смо новозаветни Јевреји,Макаби=Чекићи у Божјој Слободи. 
30. На трагу Откривења. На основу свих оних откривењских забелешки 
које смо записали  увиђамо да је Ђавонамесник једна перушка,обичан 
патрљак пред дубином Божјег спасења. Колико год то саблажњиво 
звучало,али Ђавонамесник као да постаје оруђе Божјег спасења. Господ 
га користи само да би и на тај начин спасао човечанство,и сав свет. 
Само они који се чистим избором,без икаквог уплива,определе за 
област неспасења неће се ни спасити. Ђавонамесник мисли да је 
задобио неку моћ,а није ни свестан да његова улога треба само 
споредно да допринесе свеукупном спасењу људског рода и света. 
31. Бесмислено је расправљати јесте ли или није,када је ђаволски наук 
овим крајевима владао кроз дуг низ година,па и векова. О томе говори и 
велики Патријарх Пајсије у својој хагиографији:''Неки бег по ђаволском 
научењу,који од искони мрзи добро,и дође ка сердару Синан 
паши,...''Вековима је народ ових крајева Балкана био каљен и 
прекаљиван ђаволским науцима на својој сопственој кожи,да би га неки 
следећи ђаволски наук тако лако могао препасти и поплашити. Дуго је 
он на себи трпео жигосања ђаволских научења,да би тек тако лако 
одустао под неким следећим. И Владика Његош наслања се на речи 
Патријарха:  
                             ''Виђи посла цара опакога 
                               кога ђаво о свачему учи''(Горски Вијенац) 
    Сваки следећи ђаволски наук који би да завлада овим просторима не 
може и не изненађује становнике ових предела. И у средњовековна 
времена било је одметника који су хтели наметнути неке своје ђаволске 
науке као што је Стрез у доба Првовенчаног:''Ђавољим навођењем 
одврже се и крамоли уздиже на ме и поче готовити се да ме узда зла за 
блага,да озлоби мене и отачаство моје и утврђење светога.''(Стефан 
Првовенчани:Житије и жизан Светог Симеона)Тако да је уистину тешко 



ове становнике поплашити било каквим игом ђаволског научења. Они 
су све то,већ давно,осетили на својој кожи.  
32. Свети Оци нису се претерано оптерећивали са овим и оним,старим и 
новим,него увек и вазда Вечним,Божанским. Тако и потоњи Свети 
Оци:Свети Владика Николај и Свети Ава Јустин,нису никада 
инсистирали на некој модернизацији с једне или примитивизацији с 
друге стране,него Теодулизацији и Теохуманизацији православног,па и 
читавог људског света. 
     Свети Владика Николај то је најпрецизније конципирао у свом делу 
''Српски народ као Теодул'':''Дакле,прво еманципација,друго теодулија и 
треће визија.У светлости ова три начела сва друга питања се могу врло 
лепо решити.А ова три начела представљају срж историје српскога 
народа од великог Немање до наших дана.''Владика је у овоме укратко 
изнео свој нацрт Теодулизације као једног домаћег ,али и 
општечовечанског концепта људског друштва у целини.Само тако 
могући су највиши успони и остварења појединачна и заједничка. 
    Свети Ава Јустин је,такође, изнео свој програм Теохуманизације 
људске заједнице: 
     ''Господо,према хуманистичком човеку и његовом прогресу стоји 
Христов човек,светосавски човек са својим богочовечанским 
прогресом.Основно је начело богочовечанског прогреса:човек је прави 
човек једино Богом,једино Богочовеком;другим речима:човек је прави 
човек једино бесмртношћу,тј.савлађивањем свега смртног и сваке 
смртности,победе над смрћу.Савлађујући у себи грех и зло,светосавски 
човек савлађује тиме смрт и смртности у своме сазнању и осећању,и 
сједињују себе са Једино Бесмртним:Богочовеком Христом.Светосавски 
човек,сјединивши себе са бесмртним Богочовеком,већ је бесмртан,у 
овом свету бесмртан:његов ум мисли мисао Христову,мисао бесмртну и 
вечну;а његово срце већ осећа у себи живот Христов,живот бесмртан и 
вечан...'' 
     ''Савлађујући грех и смрт,Христов човек пролази у овом животу три 
главне етапе хришћанског еволуционизма:рођење у 
Христу,преображење у Христу,васкрсење у Христу.Крајњи циљ његове 
борбе јесте:васкрснути са Христом.А то значи: победити смрт.Гле,ти си 
већ победио смрт,ако си свом душом поверовао у васкрслог 
Богочовека,јер је он рекао:'Ко верује мене,има живот вечни,... прешао је 
из смрти у живот'... '' 



   ''У богочовечанском прогресу човек стално путује Христом као путем 
Божјим кроз истину Божју у живот вечни и бесмртни.А све то је роду 
људском Богочовек Христос својим васкрсењем.Сва истина свих 
светова,сав смисао свих створења,сва радост свих бића дати су роду 
људском кроз васкрсење Богочовека Христа.Зато је васкрсење Христово 
најсудбоноснији догађај у историји света;од њега зависи 
непролазна,божанска вредност не само сваког човека посебно већ и 
свих људи скупа.''(Преподобни Јустин Ћелијски:Светосавље као 
философија живота-Светосавска философија прогреса) 
     Овим имамо укратко приказану Теодулизацију и Теохуманизацију 
читавог човечанства које су у бити етернализација и анастасијанизација 
људског рода већ овде на земљи по речима Господњим.Значи не 
модернизам или примитивизам,већ Етернализам и Анастасијанизам 
људи и људске заједнице. 
     А да се осврнемо на неке историјске податке,па и на данашње 
време.Ако поредимо стару Кину и срењовековне западноевропске 
земље однос је: небо и земља.Кина је била врх модерног,љуљашка 
цивилизације док је средњовековна западна Европа била примитивна 
до ивице дивљаштва.Али су се историјски курсеви променили:Кина је 
стагнирала,а Европа је ушла у развојни ток.Места су се променила,данас 
се опет мењају:Кина узима замах и замајац,а Европа и Америка 
застој.Што нам то говори? Шта?Да су модернизација и 
примитивизација релативне карегорије и да снага некада врло често 
мења место.Некада у корист модерног,а некада у корист примитивног. 
    Само се и слика данашња мења.Нити је Запад више модеран,нити су 
Исток и Африка одвећ примитивни(неразвијени).Слика се 
претумбала:Запад је постао хиперактивистички=преубрзан,а Исток 
фундаменталистички=идеологизиван.И то не само кроз неки исламски 
фундаментализам физичког типа,него и кроз фундаментализам 
секташко-синкретички духовног типа.Разне хинду-синкретичке и будо-
синкретичке секте покушавају једно духовно завојеваштво свим 
просторима света.Као што су кришнаисти или АУМ ШИНРЈОКО од 
којих се ова потоња бавила и терористичким акцијама. 
    На све ово Православље одговара:Не хиперактивизам и не 
фундаментализам,већ Христјанизам=Кириеизам=Господизам.Не 
хиперактивизацију и не фундаментализацију већ 



Христјанизацију=Kириезацију=Господизацију.Да би сви постали 
господа у Господу Исусу Христу. 
33.Кад већ пишемо о зверском Ђавонамеснику морамо и то имати на 
уму да она јагње-аждајска симболика указује да он неће бити никакав 
миротворац,нити је то иједан Ђавонамесник био.Он чак неће бити 
никакав ни примиритељ, ни помиритељ он ће само на устима имати 
мир,а у суштини ће бити највећи ратоносац и 
ратотворац,раздортворац,онај који ће такве облике развијати до 
савршенства.Зато власт Ђавонамесника неће бити никакав мир,чак ни 
привидан мир,већ свеопшти рат јаван и гласан. 
34. ИНТЕЛИГЕНЦИЈА је У-Слов,У-Словљење,самим тим то је У-
Божење,бити у Богу,у Слову Божјем.То се једино и постиже 
исихастичким сазерцањем,умозрењем,сагледавањем,али и делањем.А 
како другачије него именом Господа Исуса Христа=Слова Божјег,како су 
исихасти и препоручивали,али и сви Свети Учитељи од Апостола 
Павла,па и самог Господа Исуса Христа који је рекао да ће Именом 
Његовим мртве васкрсавати,болесне исцељивати и ђаволе изгонити.То 
је уистину Интелигенција=условобожење,условобог,улогобог,уречебог. 
35. Ђавогонизам-појам изаткан да би осликао православни начин 
ђавопрогонства, ђавогонства. Ђавогонист јесте сваки православни 
свештеник. То није као у римокатолицизму егзорцизам,јер то се у 
Православљу врши само на Крштењу. Али ђавогонист ђавогони ђавола 
из ђавоимане особе према потреби,пре свега именом Господа Исуса 
Христа кроз које се задобија Благодат Духа Светог Божјег. Ђавогонство 
се некада изврши,да тако кажемо,у секунди,али некада ђавогонство 
може да траје вековима. Ако је неки антихристни завојевач напао 
Православље и православне народе свештеници се моле да Бог 
ослободи православне крајеве од тог завојевача и тада 
они,такође,примењују ђавогонизам према том непријатељу 
Православља. Ђавогонизам је другачији назив за Ђавотеризам. 
36. БогоЧелоВечност, БогоПрвоВечност. Уистину је унутарсловесно 
значење и грађа појма Богочовек. Христос је по Светим Оцима 
Архетип=Првообраз,Праобраз. У Светом Писму Господ говори за Себе 
да је Први и Последњи,Исти. Када расудимо,на пример,о речи На-чело. 
Челник је први ,на првом месту.А Начелник је онај који је на челу,дакле 
још првотнији и првији. Како би народ рекао:најпречији,пре свега. 



Господ Христос је то и одговорио фарисејима када су га питали ко је. 
Рекао је:Почетак=Почело,Челник Живота,по Апостолу Павлу. 
     Зато БогоПрвоВечност,Први и Вечни,Први и Последњи.Вечност у 
себи обједињује појмове Исто и Последње.Господ,Први и 
Последњи,Исти.То је Богочовек. 
37. У Теохуманистичком репертоару Светог Аве Јустина садржани су 
духовни обрасци који имају за циљ да покажу други модус и начин 
живота и живљења.У делу ''Светосавље као философија живота'' он 
покушава да укаже на другачији духовни пут просвете и, уопште, 
духовни облик живљења у односу на западне концепције: 
    ''Шта важи за надчовека, важи и за све његове хуманистичке претке. 
Русовљев природни човек није друго до получовек, јер му је одузето све 
што је надприродно; а получовек је исто што и подчовек, јер су у њему 
несметано узрасла сва природна зла, па још мажена од хуманистичке 
просвете. 
     А локовски човек као чуло, шта је он? Разломак човека проглашен за 
човека. А то је већ нови подчовек, нова наказа од човека. Јер шта су чула 
без душе? – Виолина са пет жица, али без виолинисте. 
    А кантовски човек као разум, шта представља он? Исечак човека 
проглашен за човека. А где је свет, бескрајни свет људских осећања, у 
којима је и наш рај и наш пакао, - зар без тога човек може бити човек? 
Не, не и кантовски човек је карикатура од човека. 
   А шопенхауровско-ничеански човек као воља, чиме личи на човека? 
Где је ту душа са својим бескрајностима, па савест, па самилост? И зар 
без свега тога човек може бити човек? Ах, и то је карикатура од човека, 
само нова карикатура.'' (Преподобни Јустин Ћелијски:Светосавље као 
философија живота- Светосавска философија просвете) 
      Сада ћемо покушати да укажемо на те паралалне идеалтипске 
модусе просвећивања. Свети Ава Јустин овим креатокритичким 
приступом није хтео да разори ове западне концепције него, пре свега, 
да их преобрази и да укаже на другачије, узвишеније духовне 
обрасце.Не желећи ствари да идеолошки утесњујемо, ми ћемо ипак тај 
идеолошки апарат искористити да би смо лакше изразили те паралелне 
духовне путање: 
  
 СУПЕРНАЛИЗАМ- НАТУРАЛИЗАМ 
 ПНЕВМАТИЗАМ- ЕМПИРИЗАМ 



 ЕМОЦИОНАЛИЗАМ- РАЦИОНАЛИЗАМ 
 КОАНГЕЛИЗАМ-ВОЛУНТАРИЗАМ 
     
    Стремити узвишеном, духовном, осећајном, савесно-самилосном јесте 
репертоар Богочовечанског сазнања. Ове духовне способности су 
обухватније од њихових наведених упоредника. Немогуће је 
Богопознање без Богоосећања. Свети Ава Јустин у томе наводи Светог 
Исака Сирина који казује: ''Бесмртност је осећање Бога. '' Бог је по 
дефиницији узвишен и изнад природе коју је створио, човек као 
боголики створ у себи садржи ту божанску узвишеност. У човека је , 
такође, утиснут Дух Животни Божански као печат Божанственог. Без 
духа човек разара сваку везу са Богом. Савест и самилост Глас је Божји у 
човеку који га чини ангелоподобним и муњевитом брзином га везује за 
Бога. Ово су све Богочовечански дарови неопходни човеку зарад 
Богопознања, а кроз Богопознање познања свега и свја, незамењив, 
насушни услов сваке истинске, а посебно светосавске просвете. 
38. Нарационизам- унутрашњи је садржај спољне форме српског 
реализма који корени свој израз у српској народној приповетци. Сваки 
од нарациониста српског реализма имао је свој лични облик писања и 
приповедања који ћемо овде покушати да изложимо. 
    а) Милован Глишић- фолклоризам, какогенистички хуморизам јесте 
особеност његовог начина приповедања. Присутност нечистих сила, 
духовита подметачина и освета његових јунака једних према другима, 
заједљивост и завист, баксузност: све су то елементи његовог стила 
писања и уметничког обликовања. 
   б) Јанко Веселиновић- идилизам. Идилистичко јесте дух који прожима 
главни део стваралачког опсега Јанка Веселиновића. Један частан и 
чист, поштен живот српског човека, претежно сељака. У његовом 
писању не мањкају елементи суровости и безскрупулозносту, али 
главни ток приповедања је идилистички. 
  в) Стеван Сремац; Лаза Лазаревић- носталгизам. Непрекидни жал за 
домовином, старим временима, недовршеном младости, пропуштеним 
могућностима, изневереним надама. Код Сремца са великом дозом 
ироније и подругљивог, код Лазаревића са великом дозом 
изгубљености и психолошке продубљености. 
   г) Радоје Домановић- страдизам. Неправедни усуд који прати и 
појединце и народ и не дозовољава да макну ни педаљ од затеченог 



стања. Како и сам писац каже '' подругљиви смех неког злог духа ове 
срећне и блажене земље'' . Зли дух који непрестано прати и уништава 
сваку добробит житеља ових простора 
     У страдизму Радоја Домановића, а тако можемо означити читаво 
његово дело, није присутна нека, било садистичка, било мазохистичка, 
опчињеност мраколиким странама народног менталитета. Али није 
присутан ни неки просветитељски коректив тог истог менталитета. Пре 
свега, он излаз види у народнољудском пристанку на Божју помоћ. Ако 
то народ неће, онда ни Бог не помаже. 
   д) Светолик Ранковић- хајдуцизам. Бунт, одметништво, неспоразум и 
непрекидни сукоб његових јунака са околином, властима, 
сународницима обезбеђује само кратке и повремене предахе далеко од 
друштва и, уопште, људи. Његови јунаци су племенити одметници, али 
и сурове, немилосрдне судије. 
       Овакав приказ нарационистичких струјања српског реализма имао 
је за циљ да покаже персоналистички карактер у начину писања сваког 
од ових писаца појединачно, њиховог личног израза, оргинализам 
њиховог стваралаштва. Ови писци су, без икакве сумње, писци 
традиционалистичког начина стварања и писања, или, још боље, 
актуалистичког. Нарационизам је њихов метод утемељен на народном 
приповедању, који је обезбедио континуитет самобитног стваралаштва 
у српској култури. 
39. Када смо поменули да би Бог постао Човек и без стварања целокупне 
духовне и телесне творевине( анђела, ђавола, света и људи) тиме нисмо, 
једноставно, хтели да ограничавамо Бога. Али, будући, да је Творац све 
створио и ушао у матицу стварања Он је пренадзначио стварање и 
најузвишеније творевине: Богородице. Намењене да роди Бога Творца. 
Наравно да је и Богородица човек који је настала међу људима. Будући 
да је Бог хтео постати Човек и без остатка стварања, онда је и Она која 
је намењена да Њега роди морала бити Човек.  
40. Богобав је Љубав, Бог у бављењу. Бог се Богобави и светом и 
човеком, и Небесима и Адом. Бог Богобави свуда, на сваком месту, на 
сваком кораку. Бог царује Богобављу. Бог се јавља кроз Богобавно 
струјање. Бог све ствара кроз Богобавни ток, Бог све храни Богобавном 
снагом.Бог је Богобављење. 
41. Трпи,трпети,трп. Основа за трпљење, али и за трпати= пунити. 
Трпљење означава Пуноћу. Зато је Бог Светрпељив, јер је Свепун, 



Свеиман, Свесилан, Свеенергичан. Зато може и све да под-носи, зато 
што ја Свеносац, Сведржитељ. Њему ништа не с-мета, јер ништа не 
може да га уклони. Зато је Божје трпљење, Божје испуњење, испуњење 
Божјег обећања. И гнев Господњи идентичан је трпљењу Божјем, јер Бог 
излива пуноћу своју, трпа Правду и Љубав у свет и људе кроз Гнев= 
Огањ Свој. 
42. Ред је да коју кажемо и поводом питања разних идео-крађа које 
можемо пронаћи код одређених аутора. Тако и Енгелс у свом делу '' 
Анти-Диринг''  изводи једну врсту идео-крађе. На 326-ој страни 
поменутог дела имамо и овакве редке:  
     '' Међутим робна производња нипошто није искључив облик 
друштвене производње. У староиндијској опћини и у задрузи код 
Јужних Словена производи се не претварају у робу. Чланови опћине 
непосредно су удружени ради производње, рад се расподељује према 
обичају и потреби, а тако исто и производи, уколико долазе у 
консумпцију. Непосредна друштвена производња, као и директна 
расподјела, искључују сваку робну размјену, па дакле и претварање 
производа у робу ( бар у границама опћине) , а с тим и њихово 
претварање у в р и ј е д н о с т. 
      Чим друштво присвоји средства за производњу и примјењује их за 
производњу као непосредно социјализирана, - свачији рад, ма како био 
различит његов специфичан карактер, постаје унапријед и директно 
друштвен рад. Количину друштвеног рада која се налази у неком 
производу сад не треба тек утврђивати обилазним путем; свакодневно 
искуство директно показује колико је рада просјечно потребно.''  
    Оваквим и сличним ставовима Маркс и Енгелс су се све више 
приближавали Словенском становништву, црпећи пре свега идеје из 
праксе тог истог становништва. Словени су полако прихватали те идеје, 
јер су им се некако чиниле познатим. У ствари то је био начин њиховог 
животног домостроја. Комунизам= зајдништво представљао је за 
Словене облик задругизма, нешто што је код њих одвајкада живело у 
друштвеним односима. Разлог због кога су Маркс и Енгелс били тако 
добро примљени у одређеним круговима Словенског света јесте тај што 
су словенски животни садржај Словенима продали у виду идеје,а 
Словени су то већ живели кроз свој задругизам. И тако животни садржај 
претворен у идеју можемо назвати неком врстом духовног лоповлука, 
идео- крађе. 



43. Партизански  покрет  није био тако једнообразан како је себе у 
историјској науци представљао. Заправо, он у себи садржавао неколико 
струја. Покушаћемо те струје у овом запису набројати и простудирати. 
То су , рећи ћемо одмах четири струје: комунисти, титоисти, 
револуционаристи и партијанисти. Комунисти су , у покрету, полазили 
са позиција правде, правдољубља, самим тим и родољубља. Нису се 
залагали да у току рата се води било каква револуционарна борба или 
било каква борба за промену власти, већ само борба за ослобођење. 
Такви су били: Жикица Јовановић- Шпанац, Доктор Младен 
Стојановић, Сава Ковачевић, Иво Лола Рибар, Драгојло и Миша Дудић. 
Сви ово учесници тог покрета на волшебан начин су страдали у току 
рата. 
      Другу групу, звану титоисти, чинили су људи из Врховног Штаба 
претежно. Њихов циљ није био неко оштро револуционарно решење, 
колико промена власти и подизање једне личности, на сваки могући 
начин за владара. Тој групи су припадали: Александар Ранковић, Коча 
Поповић, Моше Пијаде… 
      Трећа струја јесте струја револуционариста, ако се уопште може 
назвати струјом, премда је у њој био само један човек, а то је Милован 
Ђилас, који је и после рата, можда због тог истог 
револуционаристичког порива и настрадао. Он се залагао за 
непрекидну  револуцију било у рату, било у миру. Његови ставови су 
осуђивани и у току рата. 
      Четврта струја: партијанисти, се залагала за што веће омасовљење 
покрета и чланства у Партију. Партија је била нека врста замене за 
Цркву. Партијанизам нема неког конкретног представника, а после рата 
је спојен са титоизмом: '' Тито Партија!'' 
      Превладала је и надјачала и дошла на прво место покрета 
титоистичка струја. Она је владала неприкосновено после рата и имала 
сву моћ у земљи. У том периоду титоистички прваци су морали да 
створе неки свој самосвојни систем. У недостатку израза назваћемо га 
аутомануализам( саморуководствени поредак). Они су га називали 
радничко самоуправљање. Може и тако, али у том систему више су 
управљали директори и руководиоци, него ли радници( подваријанта: 
директоризам). Саморуководећи био је и сам диктатор, а по следу и они 
испод њега. Последице тог поретка су видљиве: рат, раздор, 



сиромаштво, омраза свих против свих. Овај поредак јесте поредак 
какоргиналистичког типа, зато су и последице такве.  
44. Турбофолкизам јесте, пре свега, гангрена српске, па и музике 
уопште. Да, оно има и своју идеолошку конотацију, али њено разорно 
музичко дејство може бити само по себи довољно. У послератном 
периоду наилазе разноразна планетарна искушења, тако да је и 
притисак на музику постао максимално већи. Захтеви да се музика 
убрза , да не тавори појачали су притисак до неиздржљивости. И тако је 
настао новокомпонизам. То би смо могли назвати ишчашењем српске 
песме и музике. Али од тог музичког облика није се тражило да се 
опорави него да настави са својим убрзањем. Искушења рокенролизма 
афроамеричког порекла код нас је произвело одговоре типа: етнорок, 
чобанрок и партизанрок. Али и новокомпонизам, онако ишчашен, није 
хтео да посустане. Настао је прелом: кафанистички начин певања. Иако 
у прелому давао је неке резултате, неке пристојне ствараоце( Тома 
Здравковић, Силвана Арменулић…). То је све било кратко даха. Настало 
је гангренозно стање: турбофолкизам, са свим својим подземним 
карактеристикама. Шта остаје на крају? Остаје да се то гангренозно 
ткиво одстрани или шта? Или наступа смрт српске, па и музике уопште. 
45. Усмеравајући поново своје памћење на идеју паланкизма, покушаћу 
што детаљније могуће да уђем у духовни ток тог и таквог духовног 
облика. Наиме, и паланкисти и антипаланкисти у нечему битно греше, 
а можда се то омакло и самом паланкотворцу Радомиру 
Константиновићу. По самом паланкософу Константиновићу паланачки 
дух је медијални дух, међудух. Између појединачног и свејединственог, 
индивидуалног и универзалног. На првом месту паланкисти 
доживљавају паланку као нешто чаршијско, трачарско, подметачко, 
шпијунско- жбирачко. С друге стране антипаланкисти 
константиновићрадомиристичку паланку доживљавају просто као 
увреду. Питање ја да ли је заиста палнкотворац у налету свог 
паланкотворизма хтео да понизи и да увреди своју сопствену духовност 
и културу? Можда је то хтео, али му се омакло па у томе није успео. 
      Најузвишенији лик паланкософије, њен главни јунак, јесте Др 
Милош Перовић, историјски гледано један не тако значајан, али за 
самог Константиновића најзначајнији у нашој култури. Он је херој 
надпаланачког успона. Али кога то Радомир Константиновић, 
практично, ставља раме уз раме са Перовићем указујући на још један 



упоредни пут Перовићевом? Личност од стране паланкиста тако 
жестоко оспоравану, а од стране антипаланкиста величану. То је 
Николај! Па да погледамо тај цитат забележен у фусноти палнкософије: 
'' Др М. Перовић је превазишао овај став Ја- Други, типичан став 
субјекта као жртве >> света<<  (људске злобе, пакости, мрачних страсти) 
(у свету којим влада непрестано жртвовање  за истину и правду и 
којима, зато, влада племенска одмазда  коју је, у ово исто доба , 
теолошки ирационалист, али и националист Николај Велимировић, у 
Религији Његошевој , 1911, покушао да измири са учењем хришћанске 
теологије); он га је превазишао тиме што је на самртничкој постељи, и у 
бескрајној глади за животом која га је надахњивала за његово 
самртничко епикурејство (писао је : >>Не волим људе који пуше две 
цигаре дневно<<), у самоме себи нашао овога човека као објекта 
сопствене анализе, улазећи у отворен, крајње несмиљен сукоб са собом, 
сукоб који је јемство очовечења мисли, његовог враћања из 
обезљуђујућег става Ја- Човек у став Ја човек- Човека, као враћање из 
подвојености човека у самом себи у његово јединство са собом, могуће 
само прихватањем противречја сопственог духа. '' (Радомир 
Константиновић: ФИЛОСОФИЈА ПАЛАНКЕ, стр. 216-217) 

    Одакле, од паланкиста толико оспоравани, Николај скоро у истој 
равни са Др М. Перовићем? Један проблем решава као превазилазитељ, 
а други као миротворац. Један решење види у надилажењу, а други у 
Миру Божјем, што се на крају своди на исто. Одакле, тај Николај, у 
духовном сродство са, херојем надпалначког, Перовићем? Дубљи 
духовни разлог опет води у детињство. Отац Радомира Консантиновића 
Михаило био је радо виђени гост у Жичи код Владике. Владика му је 
био, нека врста духовног саветодавца и духовног помагача у тешким 
временима политичких турбуленција. На неки свој изопачени начин 
Радомир Константиновић је овиме хтео да каже Владики: хвала! Али 
кроз тај изопачени пут он је рекао и истину, стављајући и Владику у 
раван надпаланачког, а паланачко је за Константиновића све.  



    Вредност палнакизма Константиновић не види у појмовима: Све, Над, 
Сред, већ у појму Међу. Међутим, и тај појам Међу да се преобразити, да 
се преображајно сагледавати. Нису ли најразвијенији технички уређаји 
баш то Међу? Телефон, телевизор, рачунар, телескоп, микроскоп, 
космичке летелице, авиони. Све су то међусправе које нам обезбеђују 
међуоднос. Па и људи, у живом односу, када се сретну није ли Међу 
њима радост, топлина, блискост?  

     А сада мало о самим паланкистима. Паланкисти су палнкоморфни 
ликови произашли из самог калупа паланкотворца 
Константиновића.Паланкоиди. Иако, са сигурношћу можемо тврдити 
да они, баш, и не знају кључне одреднице и вредности паланкософије, 
они се , ипак, залажу за те исте вредности. Они су паланкотворевине 
свог паланкотворца који их је уобличио и њихов метод је у свему исти: 
залагати се за вредности о којима ништа не знамо и заступати ставове 
које уопште не разумемо. То је њихова универзална одлика. Тако се они 
залажу за вредности свог паланакотворца, које уопште не познају и 
заступају свог палнкотворца ког уопште не разумеју. 

    Не би било до краја исправно прећутати још неке детаље о Радомиру  
Константиновићу. Поред паланкизма он је, такође, и творац 
титогенијализма. То можемо и до краја уобличити и овако: 
титогенијализам= антигенијализам= рушгенијализам. Последице тог и 
таквог рушгенијализма већ смо наводили: заташкавања, ратови, 
сиромаштво… Говорили смо у претходним одељцима о том 
какоргиналистичком духу. 

    Једна од одлика паланкизма јесте и нека врста самооптерћености која 
се претвара у нерешивост, замршеност проблемом постајући пуки очај. 
То је, пре свега, самооптерћеност сопственом културом и духовношћу. 
Тиме добијамо овакав след: самооптерћеност- самокултуроптерћеност- 
нерешивост- замршеност- очај. И као круна тог очајања неку врсту 
духовног и културног самоубиства. Врло је духовно упечатљиво 
Константиновићево подсећање на ''Ћирила Философа'' који је по 



Вуковом приповедању извршио самоубиство. Одакле та 
идентификација палнакотворца са Ћирилом Философом? Паланкизам 
је, ипак, облик културсуицида, па самим тим и културоцида. 

     Палнакизам је ,за све палнкоформисте, све, али и није ништа. То је и 
творац паланкизма , Радомир Константиновић, све, али и није ништа. И 
његови паланкоиди су све, али и нису ништа. 

      Паланкизам, консантиновићрадомиризам, у бити је један 
празнословизам, бркаизам, брљавизам. Побрканост свих појмова и 
значења, њихова злоупотреба. Толико у овом запису о паланкизму. Буде 
ли потребно овој теми ћемо се посветити још који пут. 

46. Антиниколајевци говоре и пишу николајевским језиком. Ова 
занимљива и узбудљива тема, као и овај наслов, су нас убедили да 
напишемо неколико редака препознавајући николајевске духовне 
облике у оним писцима и ствараоцима који су том духу жестоко 
супростављени. Даћемо неколико занимљивих примера да би указали 
да се Светитељева поука и порука коснула тих и таквих духова. Нећемо 
наводити имена аутора, нити наслове дела у којима смо пронашли то 
што смо тражили, а и да бисмо избегли било какве неспоразуме. 
Изнећемо чисто посматрање. 

     Први пример таквог типа садржи овакав подударни облик 
николејевском духу: ''ђаволских судова рата''. 

     Где овако нешто подударно налазимо код самог Светитеља? У књизи 
''Кроз тамнички прозор''. Ево тог навода: 

   ''Ђаволско ратиште?Ђаволско свештенство и ђаволска мудрост- то је 
цар, папа и философ деветнаестог века.''(Св.Владика Николај 
Велимировић:Кроз тамнички прозор, поглавље 27, стр. 113). Шта се овде, 
пре свега подудара? Једноставно: ''ђаволских судова рата'' и ''Ђаволско 
ратиште?'' Паралелизам је више него очигледан.  

    Други пример происходи из једне приповетке: 



   ''Видим да се у чуду осмехујете.Уверавам вас, ипак, да је овај човек био 
до крајњих граница неславољубив, особина која признаћемо, није данас 
на цени. Њега је једино занимало време, и све што је учинио , било је у 
намери да, како рече једна учена глава са Харвардског универзитета 'дух 
Истока усели у тело Запада'. Требало је, дакле, наш европски 
рационализам заменити источњачком мудрошћу о релативности света, 
па и времена. Многи су у овоме видели атак на културу нашег 
континента; ипак, чинило се да младић ужива значајну подршку неких 
особитих политичких личности које су биле уверене да је неке реформе, 
друштвене и културне, неопходно спровести. У сваком случају, устаљено 
је мишљење да растрзана и неуралгична Европа има шта да прихвати од 
филозофски мирног и психички надмоћног Истока.'' 

    Следи упредно расудни текст самог Светитеља: 

   ''Када огњило удари о кремен онда се јавља варница. Пламен се 
уздиже увис, изнад огњила и кремена. Исток се сударио са Западом на 
Балкану. Ако би се Балкан истоветовао са огњилом или са кременом, не 
би био Балкан, него би био Исток или Запад. 

    Ако би пожелео да буде пламен, изнад челика и камена, био би и 
остао би Христов Балкан, изнад Истока и изнад Запада, и као такав 
користан Истоку и Западу.''(Св.Владика Николај Велимировић:Изнад 
Истока и Запада, стр.20)  

    Tрећи антиниколајевски пример написан у николајевском духу јесте 
једна песма под насловом ''Ја сам старомодна цура''. Навешћемо 
најинтерсантније стихове из те песме и ставити их у паралелну раван са 
неким исказима Светог Владике. 

 ''Ја сам старомодна цура 

   Кувам се у сопственом лонцу   

       Марке хоћу- нећу. 

   О љубави и страсти мало шта знам. 



   Девичијег срца рођена удовица, 

   Под чијим ногама живот куља 

   Као пара из шахта 

  Коју заобилазим брзим корацима. 

  Ја сам старомодна цура'' 

           ''Ја сам старомодна цура 

 Не купујем по сниженој цени, 

 Ни осмехе ни свилу. 

 Не носим мини сукње, 

 Блузе и хаљине са деколтеом. 

 Било би лако оружје за неког 

 Ко је намеран да осваја без ичег 

 Ја сам старомодна цура'' 

 ''Ја сам старомодна цура  

 Нити пијем, нити звоцам, нити бесним, 

 Можете ме мазати на хлеб. 

 Ал с медом се увек добије мало отрова 

 Љубав у смртоносним дозама 

 Ја сам старомодна цура'' 

 ''Старомодна цура- 

 Древна као Картагина, 

 Минимално оштећена зубом времена. 



 Музејски комад ког нема на аукцији. 

 Пипање није дозвољено. 

 Узми или остави!'' 

    У песми видимо да се потенцира појам ''старомодана цура''. Аутор 
појашњава зашто је то тако. А сада погледајмо шта на ту тему има да 
каже сам Светитељ: 

   ''Пишете да би могли живети, Ви и Ваше три ћерке, са скромном 
пензијом, коју примате као удовица вишег официра. Али 'мода однесе 
све'. Ћерке се отеле испод Ваше благе власти и стале под сурову власт 
моде. Узалуд Ви саветујете, објашњавате, молите- оне одговарају једно 
те једно: ти то, мама, не знаш; то је култура, просвећеност, укус. Зар да 
ми будемо изузетак међу девојкама? И тако говорећи траже сваког 
пролећа и сваке јесени нове хаљине, по моди. А у кући јад и оскудица. 
Кућа давно не кречена. Намештај похабан. Посуђе полупано. Постељине 
ствари- само дроње. Трпеза бедна: кад ручате не вечерате. За све то 
нема пара, али за модно одело, за улицу, мора бити. Авај: мода и улица 
отели су од Вас старешинство у кући! Питате, шта да радите? 

    У Македонији би Вам сви рекли: молите се Богу да ћеркама дадне 
добар дух. Нека се оне ругају. Ви само говорите. Речи истине кад тад 
морају нићи и донети плода. Бог чује и у своје време Он ће поновити 
Ваше поуке кћеркама у оштријем облику. Јер и Библија и наше искуство 
сведоче нам, да Бог ретко шта тако оштро кажњава као непоштовање 
родитеља. 

    Говорите ћеркама својим, да модна ношња у наше време никако није 
захтев културе ни просвећености ни укуса, него једино захтев трговине. 
Они што измишљају моду и намећу је лаковерном свету мисле 
искључиво парама. При тој својој трговачкој работи они не помишљају 
на културу и просвећеност ни колико жаба на звезде. То су обични 
великоварошки варвари, који на лукав начин долазе до пара. Они имају 
своје агенте: цртаче, сликаре и веште познаваоце људских страсти и 



слабости. За паре овим им израђују све нови и нови крој женског одела. 
Исцрпљена духа до јехтичавости у измишљању нове моде они су у наше 
дане почели наметати женском свету такав крој одела какав се коси са 
најобичнијим појмовима пристојности и стида као и са простим 
правилима здравља и домаћинства. Но зар се њих тиче морал света, и 
карактер људи, и стид девојачки, и здравље нације, и мале пензије 
матере? Паре и само паре- то је побуда и циљ модних творевина тих 
трговаца и војске њихових агената.''(Св.Владика Николај Велимировић: 
Мисионарска писма,писмо 67, стр. 108-109) 

      И док у првом случају имамо критику, на тему моде и помодарства, 
саопштену у песничком облику, Светитељ нам то исто казује у 
педагошко-васпитном облику.  

    Следећи, четврти пример, долази из једне књиге поетско- 
есејистичких запажања. И опет имамо антиниколајевски дух који пише 
на николејевски начин, николајевском методом, користећи, чак, 
николајевски облик језичког осликавања. 

   '' Националисти ми замерају и то ми узимају као дефект, а анти- 
националисти, који иначе та питања свакодневно постављају и на њих 
одговарају, држе да би ме могли придобити у њихове борбене редове.''; 
''Национални мрачњаци обично гурају човека у борбене редове анти-
националиста, а ови опет, како су галамџије и ратоборни, гурају га међу 
националисте. Па добро, има ли у нама ичега што би се том конфликту 
супроставило!'' 

     На једну другу тему, у крајње сличном облику, пише и говори сами 
Свети Владика: '' Народна руска интелигенција вршила је службу Богу 
потчињавајући притом  све интересе царства земаљског врховном 
интересима  царства небеског, царства  'не од овог света'.Ненародна 
руска интелигенција хтела је служити царству и небеском и земаљском, 
но при том стављајући прво као средство другог; отуда се на њој 
показала истинитост Спаситељевих речи: не можете служити два 
господара. Антинародна руска интелигенција презирући народ као 



'непросвећену масу', као неуобличено и слепо блато, хтела је тобож 
усрећити тај исти народ укрепљењем царства земаљског кроз 
одбацивање  царства небеског. Близу 200 година водила се борба 
између ових разних табора руске интелигенције. Та борба се јављала у 
политици и у књижевности и у уметности. Најзад је преовладала она 
антинародна руска интелигенција са земаљским умом и срцем над 
народном интелигенцијом са небеским умом и срцем, тако да је она 
прва стајала према другој у сразмери као 2 према 1.''(Св.Владика Николај 
Велимировић: Мисионарска писма, писмо 152, стр. 254-255) 

     И у овој паралели имамо сличнородне облике разматрања, 
расуђивања. И на овом пољу се један антиниколајевски дух приближио 
николајевском начину размишљања. Као да је тај исти 
антиниколајевски дух ушао у раван николајевског духовног тока, што 
можемо рећи и за предходне примере. 

    Неки од антиниколајевских духова не скривају своје одушевљење 
Светитељем. Као оном нечастивом у Карамазовима , из срца хоће да им 
се отме: Осана! Ево једног таквог примера: 

   ''Иначе ја са дивљењем и усхићењем читам нека његова тумачења 
старозаветних књига, новозаветних парабола, неке узбудљиве моменте 
у његовој поезији,…'' Или: ''Био је светитељ у жижи најкрупнијих 
збивања, и до данас је остао предмет спорова.''; ''Сада је јасно да је 
светац, јер је то саборска одлука, злочинац он никада није био. 
Ниједног доказа за то нема.'' С обзиром да ове речи долазе од 
антиниколајевског појединца, оне заиста звуче као ''Осана''. 

    Наиме, намера овог духовног опита јесте да се покаже и докаже, на 
делу, оно, већ помињано, духовно-епициклично кретање једног таквог 
духовног сунца, као што је Свети Владика, око и најмањег духовног 
објекта у нашој, па и светској, културној и акултурној васиони. 

    Наравно, морамо се чувати и оне друге групе људи, које бих назвао 
псевдониколајевцима и који покушавају Светог Владику да подметну 



као неку врсту заставе и пароле за неке своје сумњиве, личне погледе и 
циљеве. Позивајући се на њега они, врло често, протурају своје ставове 
и  своја самомњења. Подједнако су опасни као и антиниколајевци, ако 
не, због свог лицемерја, и опаснији. 

     Свеобимни дух Светог Владике подједнако допире и до оних који га 
славе, и до оних који му се противе. Свезахватајући николајевски дух 
обузима и оне који га величају, као и оне који га нападају и оспоравају. 

     Раскрсница духовних облика,  којима је у средини Свети Владика, и у 
којој  се Светитељ дотиче и оних најокорелијих душа разбијајући, на 
невидљиво- очигледан начин, гусеничарску чахуру и откривајући у 
њима лептира Божјег, јесте поље свеће око које играју лептири. Или 
како сам Владика каже: ''Око сваке истине увек се нагомилавају заблуде, 
као лептири око пламене свеће.'' Свакако да је Владика Богомдани огањ 
Истине, а ми заблуде које играју око њега привучени њиме као 
светиљком Христовом. 

47. Зеленашизам. Гајећи заблуду да је зеленашизам нека врста 
првобитне акумулације капитала у нас, после Турског робства, дошао 
сам до закључка да је то друштвени образац новијег датума. Али не! 
Његово порекло сеже до у Средњи Век. 

     У ''Душановом Закону '' имамо тачке посвећене баш оваквом начину 
пословања: 

     ''102. О подјемчивању: 

       Подјемчивања да нема никоме, низашта, никаква, ко ли се подјемчи 
за што, да плати седмоструко.'' 

    Законик је као преврнтивну меру поставио казну ономе који позајми, 
претпостављјући да ће спречити очајни поступак одређеног човека у 
немаштини. Закон нем јасно показује да су такви обрасци пословања 
били у друштву укорењени. Тако да је зеленаштво у нас обитавало, још 
из давнина, као нека врста економске бољке. 



     Имамо још неке, непосредне тачке у Закону које указују на 
зеленашизам. И њих ћемо овде изложити: 

    ''90. О залогу: 

     Залози, где се нађу, да се откупљују.'' 

    Или: 

    ''188. О глобарима: 

    Глобари, који стоје пред судијама, што осуде судије, и уписавши даду 
глобарима, те глобе да узимају глобари, а што не осуде судије и не даду, 
уписавши глобарима, да нису власни глобари ништа додијавати 
некоме.'' 

     Ово су неке индиректне тачке Законика које указују на 
распрострањени зеленашизам у друштву. Законик је разобличавао 
многе духовне бољке које и данас можемо наћи у народу. Тако су 
познате тачке: о невери, о насиљу, о псовању… Мноштво оваквих облика 
понашања можемо пронаћи и у данашње наше време. 

   Тако и зеленашизам јесте једна израбљивачка дуговековна бољка у 
нашем народу која нам је увек и вазда причињавала само штете,а 
никакве користи. Такав духовни коров требало би, ако је икако могуће 
сасећи у корену. Време ће показати.  

48. Још једна инспирација на тему из дела Патријарха Пајсија 
Јањевца(Житије Светог Цара Уроша)- Разноразни облици владавине 
ђаволског наука прохујали су овим просторима и пролазили као и свака 
олуја. А овде као да се изградио какав мир Божји који је све те 
владавине ђаволског наука издржао, отрпео и надвладао. И на крају све 
те ђаволске науке отерао одавде. 

     Овај спис ''Житије Светог Цара Уроша'', постао је живи доказ да и у 
владавини ђаволског наука је могућ стваралачки искорак. У владавини 
ђаволског наука када је нестајао народ, када су нестајали првобитно зли, 



и када је остала само шачица добрих на ивици опстанка, корак од 
нестанка. И тада у том стању и поретку ђаволског наука нашао се неко 
да пише и да ствара: најбољи међу добрима. Сами Патријарх, а народ 
само што није нестао или се претопио у неки други. 

    Шта нам то говори? Ма колико да је јака и моћна владавина неког 
ђаволског наука, ма колико да је узврело стање каквог ђаволског наука, 
могућ је и најмањи могући корак на путу Божјег стварања. А то је већ 
Спасење. 

49. Авангард- Предход- Напред. Ову тачку треба схватити само као 
допуну већ написаног о авангардном и авангардизму. Авангардно као 
појам долази и војне науке и означава ону врсту јединица коју називамо 
предходница. То и дословно значи авангардно када се преведе на 
српски. Пред-ход на њега се надовезује појам На-пред. Језгро чини реч 
ПРЕД. Авангардно је напредно. Сетићемо се једне реченице из 
Псалама:'' О, Господе, дај да буде у напредак! ''(Пс. 118, 25) Као да је већ 
Свети Пророк Давид да одредницу оног што називамо авангардним. А 
рекли смо да је авангардно профетског карактера. 

    Што се тиче Срба они се ту могу заиста похвалити, јер су још у XIX-ом 
веку имали, чак, и странку коју су назвали Напредном. 

50. НИКАИЗАМ- Происходи од израза НИ КА- Победа и означава, још 
из старих времена, Христову победу. ИС ХС- НИ КА. Исус Христос 
Победник. Сетимо се реченице једног српског авангардисте 
зенитистичког усмерења Бошка Токина: ''Победизам мора победити.'' 
По-Беда. После Беде. Нешто изнад сваке беде, муке и зла. У надсвет 
царства Христовог, у област Никаизма. 

51. Tеоетернизам- у намери да пробликујем и надоградим појам 
Етернализам, из предходних натписа о етернализму, доспео сам до 
појма Етернизам и коначно Теоетернизам. Све у склопу најузвишенијих 
духовних домета Светог Владике Николаја и Светог Аве Јустина. Не 
старо и ново, него Вечно. Теоетрнизам обједињује Теохуманизам и 



Теодулизам у себи. Теохуманизам + Теодулизам = Теоетернизам. 
Богочовечно+ Богослужење= Боговечнизам. 

   Владика Николај говори о томе на овај начин:  

   ''42. Има нешто до сад необјашњиво, што чини основну разлику 
између наше источне цркве и јеретичких западних цркава. Но пре што 
објаснимо ту разлику, морамо објаснити, да ново доба за јеретичке 
западне цркве не почиње од Реформације нити од француске 
Револуције него још од десетог столећа, од отпада хришћанског Запада 
од хришћанског Истока. Од тада настаје у западном Хришћанству 
прилагођавање и изједначавање. То и јесте суштина њиховог новог 
доба, модерног доба, модернизма, којим се они хвале. За источну цркву 
не постоји ни ново ни старо доба, од када се Христос јавио свету, него је 
све подједнако исто и истинито и независно од времена и од прилика и 
коњуктура.''(Св. Владика Николај Велимировић: Цветник- Љубостински 
стослов, стр. 110,111) 

     Овим је Свети Владика Николај јасно дефинисао оно што би смо 
назвали Теоетернизам. 

52. ''Био је Молотов доброг здравља и дугог века пре свега зато што су 
му то његове природне предиспозиције омогућиле, оне природне 
диспозиције над којима никаква трансцеденција нема никакву 
моћ.''(Никола Милошевић: Има ли историја смисла? , стр. 164) 

   Шта је Никола Милошевић, овим шестовским испадом, хтео да каже? 
Лав Шестов је био највећи заговорник свемогућства Божјег- 
''Свемогућем Богу је све могуће.'' То би била укратко саопштена 
философија Лава Шестова. 

    Ношен шестовским искушењима којима није одолео, Никола 
Милошевић је у том обрасцу описао један историјски портрет. Био је то 
портрет чувеног совјетског политичара Молотова. По Николи 
Милошевићу Молотовљева природна грађа била је таква да над њом 
никаква трансцеденција није имала никакву моћ. 



    И на овом месту она шестовска искушења ступају на снагу. 
Изложићемо то овако: Трансцеденција, илити прецизније, 
Боготрансцеденција, је створила такву природну грађу над којом нема 
никакву моћ. 

   Можемо закључити у шестовском кључу да је Боготрансцеденција на 
такав начин свемоћна да има моћ да створи природну грађу над којом 
нема никакву моћ. 

53. Егзотизам- нека врста географске усредсређености која пажњу 
усмерава ка некој планетарној одредници: Оријент, Запад, Далекоисток, 
Африка, Латиноамерика. Нпр. Лорд Бајрон је имао егзотистички порив 
према Грчкој. То је универзална одлика бежања која се претвара у неки 
облик авантуризма под максимом: У излазу је спас. Погрешна процена. 
Порука Господња друкчије гласи: У теби је Спас! 

54. Допунимо причу у склопу ОТКРИВЕЊА. Почећемо да разматрамо 
Други Долазак Христов. Други Долазак Христов се у Светом Писму се 
још назива и Дан Господњи. Подсетимо се тих навода: 

    ''20 И видех анђела где силази са неба, који имаше кључ од бездана и 
ланце велике у руци његовој. И ухвати аждају, стару змију, која је ђаво и 
сатана, и свеза је на хиљаду година, и баци је у бездан, и закључа и 
запечати над њом, да више не вара народе, док се не наврши хиљада 
година, после тога треба да буде одрешена на кратко време. 

       И видех престоле и седоше на њих, и даде им се суд, и душе 
посечених за сведочанство Исусово и за реч Божју, који се не 
поклонише звери и лику њеном, и не примише жига на челима својим и 
на руци својој, и оживеше и цароваше са Христом хиљаду година. А 
остали мртваци не оживеше док се не наврши хиљаду година. Ово је 
прво васкрсење. Блажен је и свет онај који има удела у првом васкрсењу, 
над њим друга смрт нема власти, него ће бити свештеници Богу и 
Христу, и цароваће са Њим хиљаду година.''(Откривење. 20, 1- 6) 



    А какав је тај Други Долазак Христов= Дан Господњи? Тај Дан је Дан 
Вечног, то је Дан када ће се време утопити у Вечност и када ће време и 
простор заживети у Вечности. Тако да ће и хиљадугодишње царство 
Христово, царство Вечног, трајати у Вечности, трајати у Вечном Дану 
Христовом. Зато Свети Апостол Петар вели: 

    ''Али ово једно немојте превиђати, да је један дан пред Господом као 
хиљада година, и хиљада година као један дан.'' ( Петар II. 3,8) 

    И овим нам је потврђено да ће се хиљадугодишње царство десити у 
Дану Господњем, у Вечности Христовој. Тако да неће више бити 
пресудно време ни место, јер то време и место биће Вечност.  

    Све хилијастичке доктрине су самим тим у заблуди, јер то 
хиљадугодишње царство неће доћи у историју и време, него ће историја 
и време прећи у Вечност, онда трајање како га ми знамо, као 
пролазност, неће више бити од пресудног значаја. Трајало нешто секунд 
или хиљаду година у Дану Господњем, у Вечности, биће једно, биће 
Вечно.  

55. Некрономиконизам- занимљива и оригинална идеја једног нашег 
уметника и писца Јовице Аћина. У тексту сличног наслова, 
''Некрономикон'', Аћин почиње самом дефиницијом: 

      ''Демон звани Некрономикон изгледа заправо као књига. Он се јавља 
кад читамо. То је прастари демон који припада нашем унутрашњем 
хаосу.'' 

     Правећи један ђавобежни отклон Аћин наставља: 

     ''За мене би најбоље било да ништа не читам. Уместо да ме умирује, 
читање ме баца у драматична стања, обузима ме грозница, дрхтим, 
удови ми се изобличавају, нека црна пена избија ми из ноздрва и кроз 
кожу, сва ми коса отпадне а нове , чекињасте длаке густо ничу по целом 
телу које више, верујте ми, ни најмање није налик оном које сам 
деценијама пажљиво неговао и центиметар по центиметар упознавао у 



огледалу, него се промеће у монструма. Пошто ме је прождерао, он 
живи уместо мене. Тај новорођени монструм, чија старост сеже све до 
појаве прве књиге у памтивеку, непрестано ми виче нема хлеба, дај 
хлеба, нема хлеба, дај хлеба, а ја шапћем добро, важи, нема хлеба, све 
очекујући да ће ме оставити на миру, испустити ме из канџи и прећи на 
неког другог. Међутим, то је само његова варка. Он се храни мојим 
преображајима.'' 

     Колико год пута Аћин покуша да се ослободи Некрономикона , овај 
га сустиже, у њега(Аћина) се и претвара. Али Аћин не престаје да бежи. 
Ипак се, на крају, смело сусреће са Некрономиконом. ''Он је моје 
унутрашње прибежиште на чијем улазу стражари тај демон звани 
Некрономикон.'' 

    А које, за Аћина, то прибежиште ђавобежно? ''Ипак, ако ме неко баш 
притисне, понекад у мени провали дубоки смех, и сав се тресем од 
њега.'' Дакле смех је тај ђавобежни савезник, онај у кога писац бежи да 
би избегао силу демонску. 

   Да некрономконистичка хијерархија није нимало наивна сведочи нам 
и сам аутор: ''Довољно је, на пример, да међу њима најмање важна 
нечиста сила, по имену Хтулу, изрекне најблажу реч и да од ове, док се 
обистињује, неописивим масакрима буду изложена сва невина деца, од 
друге речи већ се распада такозвана држава, од треће- нестаје цео 
народ, понекад и два народа. Ти демони бораве у подрумима времена, о 
њима се ћути или се ништа не зна.'' 

    У поднаслову овог текста, који носи наслов ''Демон фотографисања'', 
Аћин и на један мало другачије обликован начин именује ове демоне: 
''Напросто сте схватили ограничења уметности суочене са демонима 
стварности, намах помислили на крволочност фотографисања, 
дохватили пушку која је напуњена и спремна чекала.'' 



    Из овог одељка издвајамо појам ''демонима стварности''. Када 
упоредимо са оном некрономиконистичком хијерархијом сазнајемо да 
су ти демони, у ствари, истозначни. 

    Када покушамо да преведемо појам Некрономикон на српски 
добијамо појам: Мртвоимса. Мртвоимса јесте носилац 
Некрономиконизма. Дух Мртвоимсе, Демонски дух Мртвоимсе се крије 
иза Некрономиконизма. Он је Демон сејач смрти и самим тим Демон 
смртног дела стварности, истовремено и Демон стварности. 

   Мртвоимса јесте Демонекрономиконистички дух. Тако да се 
Некрономиконизам премеће у Демонекрономиконизам чију је опасност 
истакао и сам писац овог текста. Писцу је више циљ да разобличи, а 
мање да ствара. Он хоће да разоткрије тај Демонекрономиконистички 
дух који брише пред собом чак и народе и истребљује људски род. Он 
хоће да укаже на опасност. А како је најбоље разоткрити Ђавола? 
Именовати га! Што је писац и учинио, Демонекрономиконизирајући  
Некрономикона. 

56. Ако наставимо да се крећемо у правцу ОТКРИВЕЊА, запазићемо још 
неке занимљиве детаље. Имамо овај стих: ''Ови ће са Јагњетом заратити 
и Јагње ће их победити, јер је Господар над господарима и Цар над 
царевима, и они који су са Њим, позвани и изабрани и 
верни''(Откривење. 17,14) 

      Овим видимо да он који буду верно стајали уз Господа Исуса Христа 
победиће Ђавонамесника и његове слуге. Јер Господ је свепобедиви и 
они који су са Њим су свепобедиви. Господ Исус Христос Победник је и 
на Небу и на земљи. Његовој Победи нема краја. Зато они који га буду 
пратили неће никада изгубити. Ни на Небесима, ни на земљи 

     То такође значи да ће се у тој крајњој борби наћи, и на земљи, 
савезници Христови који ће устати против Ђавонамесника. Можда неки 
благочестиви цареви и патријарси, верни народ Христољубиви који ће 
учествовати у Христовој великој Победи. 



    Други детаљ је посета двојице пророка: Илије и Еноха. ''И даћу 
двојици сведока мојих и прорицаће хиљаду и двеста и шесдесет дана, 
обучени у вреће.''(Откривење. 11,3)Велика радост за Христоверне! Они 
ће с нама бити три године и четрдесет и пет дана штитећи нас од 
Ђавонамесничке саблазни. Многи ће се обрадовати њиховој смрти, али 
они ће васкрснути на радост и биће Богомпослани штит од 
Ђавонамесника.    

 57. ''Да се позна мудрост и поука, да се схвате речи разумне, да се прими 
поука у разуму, у правди, у суду и свему што је право, да се даје 
неразумнима разборитост, младићима знање и умешност''(Прич. Сол. 
1,1-4.) 

     Из ових првобитних натписа написаних од стране Цара Соломона 
видимо праобрисе онога што смо назвали догматичка философија. 
Прво нам запада за око ''мудрост и поука''. Цар Соломон најављује 
спознају  ''мудрости и поуке''. А како смо одредили догматичку 
философију? Као учитељски мудрољуб. Догма= учење, Философија= 
МудроЉубав: ''мудрост и поука''. Догматичка философија јесте 
учитељска философија, поучна философија. Из речи ''учи'' изводи се 
''поучи'', ''научи'', ''учитељ'' итд. У том смислу Цар Соломон је пионир 
онога што називамо догматичка философија, али и Философија уопште. 

58. МИ- СА- ОН. Ова реч означава Личност и то двоструко: МИ- 
заменица другог лица множине, ОН- заменица трећег лица једнине, СА- 
везник. Личности везане Личношћу, анђели и људи везани за Бога. Па и 
реч ОНО- СТРАНО, илити: ОН- О- СТРАНО. По овом језичком 
сведочанству Онострано је, такође, Личност и то одмах да будемо јасни 
Божанска Личност. Тако и Бог када се оваплотио, Он се оваплотио као 
Личност, као Боголика Личност, као ЧО- ВЕЧНОСТ, као ПО- ЈЕДИНАЦ, 
као ПО- ЈЕДИНИ и са свим што поједино носи са собом: месно, 
национално, родовско, општељудско. 



     Можемо слободно закључити: Мисаоност је Личност, па и 
свеличност, везаност анђела,људи и Бога у Богочовечанско 
свејединство. 

59. МудроЉубав= Философија. Му- Дар= Њему- Да- Р. Он који је Да= 
Истина, јесте и Онај који све дарује и поседује све дарове. Истовремено 
је и Онај који излива сву Бавитост, Љубав= Богобав, Богобавитост, 
Богобавизам, Свебавизам.   

60. Писменизам- то је изворна идеја Вука Стефановића Караџића и 
образовно- просветитељски основ српског народа нововековне Србије. 
У Писму је садржан Знак, а Знак је у језику Слово. Слово у свом 
најизворнијем смислу јесте Христос= Бог. О томе и Вук пише у свом 
кратком спису  ''О Писму''. Писмо је дар Божји, онај ко је створио писмо 
био је више бог него човек. Тако да и писменизам има своје извориште 
у Богу, Творцу писма, Слову писма. Словописмени образац изворно је 
образовни метод Срба, оригинални начин образовања. Писмо је област 
у којој се налази Бог= Светлост. Из писма происходе све науке и њиме 
се обликују, или боље речено образују. У Средњем Веку слова су била 
бројне јединице: А= 1, Б= 2, В=3 . . . И Иконе на ликовни начин 
изображавају Слово и словесности. Зато је писменизам основа сваког 
образовно- просветитењског облика и начина. 

61. У Откривењу глава 11, стих од 1 до 13, појављује је се један појам под 
називом ''Господом земље''. То је опис борбе два сведока (Илије и 
Еноха) са Звери. На први поглед овај сковани појам нема неке 
непосредне везе са апокалиптичком борбом, али има посредне. Он нам 
сведочи, на посредан начин, да је победа Господња не само на небу, 
него и на земљи. Сам Господ говори у Јеванђељу да му је Отац дао сваку 
власт на небу и на земљи. Зато је овај појам ''Господом земље'' значајан. 
У свакој нашој борби са историјским ђавонамесницима Господ 
саучествује, Господ побеђује на земљи и нема тог Ђавонамесника који 
ће савладати Господа било на небу, било на земљи. Господ земље 
побеђује и ''Господом земље'' побеђујемо.   



62. Богосвебавистика- Мој покушај другоименовања Љубави Божје. 
Рекли смо Љубав је свебављујућа сила. Наш Бог је Богосвебавни Бог. 
Онај који се свиме бави, читавом својом творевином: анђелима, 
ђаволима, људима, световима. Он их ствара, промишља, одржава, брине 
о њима, помаже, благосиља, кажњава. Али у свом Богосвебавизму, Бог 
се бави и самим собом. У појму Богосвебав садржани су сви Божански 
атрибути: Свебав= (Свемоћни, Свезнајни, Сведржитељ, Свесилни, 
Свеблаги, Свејаки, Свемилни). Богосвебав, Божја је Љубав према свему, 
и према себи, а то значи да се он као Свечувар бави са свим: творачким 
и створеним. 

63. Идеокрађа фојербахизма- Можемо доста поуздано да кажемо да је 
Фојербахово дело ''Предавња о суштини религије'' проткано многим 
примерима опште религиозности и посвећено феномену религије. Али 
написано је са доста позајмљеничком нотом по принципу: узми- 
искористи- одбаци. Према потреби Фојербах украде одређени пример 
из неког облика религиозности,преради у својој писаној лабораторији и 
онда га избаци као сопствени производ, тако да читава књига постаје 
парафразирана крађа. 

     Нас конкретно интересује пар примера у књизи који су једна врста 
идеокрађе. Те примере ћемо навести. ''Истина, учени хришћани 
правили су разлику између слике и објекта, говорили су да они 
обожавају и клањају се само објекту посредством слике, а не самој 
слици; али у народу се изгубила та суптилна разлика. Као што је 
познато, у грчкој цркви читава два века водила се борба између 
хришћана присталица и противника икона, док најзад нису победили 
присталице икона. У обожавању икона међу хришћанима се нарочито 
одликују наши драги источни суседи Руси. 'Сваки Рус... обично има у 
џепу бакарну иконицу св. Николе или неког другог свеца. Увек је носи 
са собом. Понекад се види  како неки војник  или сељак  извади из џепа 
свог бакарног бога, опљуне га, истрља и очисти руком, онда га стави 
испред себе, пада ничице пред њим стално се крстећи, и уздишући 
узвикне четрдесет пута: Господи помилуј! Потомо пет стави свог бога у 



џеп, и иде даље' (Стојлин, Часопис за религиозну филозофију). Осим 
тога, сваки Рус, има код куће по неколико светих икона пред којима 
пали кандила. 'Кад неки човек хоће да спава са својом женом, он 
предходно покрије марамом свете иконе. Руске јавне жене такође су 
пуне поштовања према светињама. Кад имају посете и предају се блуду, 
оне пре свега брижљиво покрију иконе и погасе кандила која пред њим 
горе'(Стојлин, на наведеном месту). Ми видимо на овом примеру, 
узгред буди речено, како се човек у религији лако нагађа с моралом, 
мада се обично мисли да се с одбацивањем религије одбацује и морал,- 
као да овај нема своје самосталне разлоге постојања. Треба само да 
покрије слику свога бога: или ако баш неће да поступи тако незграпно 
као руска проститутка или руски сељак, онда треба само да божју 
правду која кажњава покрије огртачем хришћанске љубави и милосрђа 
па да не сметано ради што год хоће.''; ''Разлика између хришћанске и 
паганске религије- бар тамо где се она чврсто држи разлике од 
паганства, тамо где и сама не постаје и није паганска- нису слике од 
камена, метала, од дрвета или у бојама, већ духовне слике. (Лудвиг 
Фојербах: Предавања о суштини религије, стр. 219-221) 

      Овај уводни цитат има за циљ да направи само неке Фојербахове 
претоставке које ћемо касније извести као закључак духовне идеокрађе 
самог Фојербаха. Он у наставку каже: 

     ''Ја сам ове примере обожавања икона навео само да би показао 
разлику између уметности и религије. Обе имају заједничко то да 
стварају слике и ликове. Песник ствара слике речима, сликар бојама, 
вајар у дрвету, камену, металу. Али уметник, ако се не умеша религија, 
од својих слика не тражи ништа друго сем дасу добро направљене и да 
су лепе. Он нам даје привид стварности, али нам тај привид стварности 
не потура за саму стварност. Религија, напротив, вара човек, или 
управо, човек у религији вара самог себе, јер религија привид 
стварности потура за стварност.''(Ибид., стр.220) 



    И ето нам првог крвотворења фојербахизма. Он не пoзајмљује 
духовни садржај да би му у некој духовној невољи помогао да реши неки 
духовни проблем. Не, он краде тај садржај и онда га користи за своје 
циљеве и сврхе. Иако је указао да су у хришћанству иконе духовне 
слике, он се тог пута не држи, него приначује тај став. Иконе нису више 
духовне слике, него привид стварности. Оне су лаж. И где је ту онда 
разлика у односу на паганске идоле? За хришћане то је најбитнија 
разлика: Идоли су лаж, а Иконе истина. То Фојербах у својој духовној 
крађи потире у потпуности. Али то за њега и није важно. Важно је да је 
он са тим отуђеним духовним садржајем изградио своју идејну 
позицију. У наставку ћемо покушати да изложомо виртуозни врхунац 
идеокрађе  фојербахизма. 

      ''Религија представља бога као једно самостално, лично биће. Стога 
она представља и приказује како бесмртност тако и друга божанска 
својства, у којима човек суделује или ће суделовати, као какав дар, као 
поклон божје љубави и доброте. Али прави разлог што човек, на 
последњем степену развоја религије на коме сада стојимо, у учењу о 
последњим стварима постаје божанско биће, прави разлог томе је тај 
што бог, бар онај хришћански, није ништа друго до биће човека. 
Међутим, ако је биће човека божанско биће, онда је неминовна 
последица тога да и индивидуе, поједини људи јесу или постају богови. 
Идеал или узор и уједно јемство божанствености и бесмртности не сам 
човековог бића уопште, не само апстрактног бића човека, које је само 
дух, разум, воља, свест и која се обоготворује у невидљивом, 
недокучивом богу, такозваном богу- оцу, већ и појединачног, тј. 
стварног човека, индивидуе- то је у хришћанству богочовек Христос, у 
коме се тако на очевидан начин показује и открива да божанско биће 
није различито од бића човека. Модерни рационалистички верник, 
половичан, нетактичан и површан, одбацио је богочовека а задржао 
бога, то јест одбацио је консеквенцију, неминовну последицу вере у 
бога, а оставио њену основу. Он је, као што сам већ једном приликом 
показао, задржао учење, али је одбацио примену, пример, индивидуални 



чин пример на коме се ово учење потврђује. Задржао је дух- бог је дух, 
каже рационалист исто као и стари хришћанин- али је, упркос свом духу 
и вери заснованој на разуму, изгубио главу. Он има дух без главе, док је 
стари хришћанин, са свим у складу са разумом и природом, у лику свог 
богочовека додао божанском духу главу као неопходни орган и глвну 
ознаку једног духа. Рационалист прихвата једну божанску вољу, али без 
нужних услова и средства за испољавање те воље, без моторних нерава 
и мишића, укратко, без оруђа којима хришћански бог у чудима 
богочовека показује и доказује да располаже стварном вољом. 
Рационалист говори о божјој доброти и промисли, али одбацује људско 
срце богочовека, без кога су и доброта и промисаосамо голе речи 
лишене истине. Он заснива бесмртност на идеји бога, истина не 
искључиво већ узгред, говори о божанским атрибутума као јемству 
бесмртности- 'као што је истина да постоји бог, истина је да смо и ми 
бесмртни'. Али истовремено он одбацује потврду те нераздвојности или 
јединства бога и бесмртности тиме што одбацује јединство божјег и 
човековог бића у богочовеку као идолопоклоничко сујеверје. Наиме, онај  
закључак: 'Као што је истина да постоји бог, истина је да смо и ми 
бесмртни'- основан је и оправдан само кад има за претпоставку став, 
односно кад се преведе у став: Као што је истина да је бог човек, тако је 
истина да је човек бог, тако је према томе, истина и да је својство бога 
да није подложан смрти, да није подложан неопходности једног 
свршетка- такође својство човека.''(Ибид. стр. 305) 

     Иако ова тирада изгледа ко славопој Богочовечанском догмату, она је 
ипак изопачење и преиначење у човекобожанско јеретичко учење и 
идеокрађа изведена за своје потребе. Као пресликане су речи Фојербаха 
''Као што је истина да је бог човек, тако је истина да је човек бог…'', 
речима Светог Атанасија Великог: ''Бог је постао човек да би човек 
могао да постане бог.'' Али их је Фојербах преиначио у то да је човек бог. 
И тиме изнедрио своје човекобожанско учење направивши га ђаволски 
приљежним православним народима и њиховој вери у Богочовека. Он је 
украо идеју Богочовека изопачио је, и употребио у своје 



човекобожанске сврхе. Као што су и његови наследници Маркс и Енгелс 
украли идеју словенског народног задругарства, ауторизовали је и 
преобликовали  је у идеју комунизма, направивши је исто тако ђаволски 
приљежном словенским народима. Они су, да се користим њиховим 
речима, идејни производ православних и словенски народа претворили 
у идејну робу и продали је сопственим произвођачима. Ђаволски обрт, 
нема шта. Човекобожанство није ништа друго до изопачење 
Богочовечанства. А он није само наша идеја, он је за нас живот сам. 

64. Икона= фотографија Бога, светлопис Божанског, светлица 
Божанствености, бљесак Боговског. О томе овако говори Св. Григорије 
Богослов: ''Бога, шта је он по природи и суштини, нико од људи није 
пронашао и не налази. А то што до нас сада достиже јесте само неко 
танко изливање, слично малом одблеску велике светлости.'' 

    И као да ове речи надопуњује Свети Сава у својој ''Беседи о Правој 
Вери'': 

    ''Уз то, ми се клањамо и поштујемо и целивамо свечесну икону 
човечанског оваплоћења Бога Логоса помазаног Божанством  и 
оставшег непромењено, тако да онај који је помазан вером сматра да 
види самог Бога Који се јавио у телу и с људима поживео.''  

     Ова два цитата дају нам подстицај да наставимо у правцу светлописа 
Божанског= Иконе. То је блицом уметничке Боговођене руке усликано. 
Иконописац фотограф је Божји, који портретише Бога, хвата његов Лик 
у свом светлописању= фотографисању. Обично се тако Христов Лик и 
осликава некаквом врстом светлозлатне боје вештином и знањем 
изврсних Божјих фотографа тј. Иконописаца. 

    Блиц, бљесак Божанског које иконописац добије на икони док отвара 
иконоврата ка погледу према Богу јесте уистину Божанска фотографија, 
галерија фресака и икона једна фотосесија Бога и Божје породице 
светих. Њихов светлозапис забележен за наше спасење кроз Њихов 



Узор, а нама смерницу да не паднемо гледајући у Њихова Лица 
осветљена Богом. 

65. Интелектуализам- Словобожност. Већ смо о томе и говорили. 
InteLex, Int-У, унутра; Lex- Реч, Слово. InteLex- УнутарСловесно. Тако да 
долазимо до открића да је интелект нешто Словобожанско у нама, у 
свеколикој творевини. Унутар нас и унутар целокупне творевине, 
небеске и земаљске. Свепрожимајућа Логобожност, свелогобожанско. 
Раскопавајући слојеве греха, као што рудар раскопава слојеве земље да 
би дошао до злата тако и ми улазимо у себе унутар и откривамо 
Логобожанско у себи и у свему. Проналазимо Словобожност Словом 
Божјим: Господом Исусом Христом. Њим смо интелектуални: 
унутарсловесни, Словобожни. И једино Њим можемо постати истински 
Божји интелектуалци. 

66. Punk. На енглеском то се обично значи: безвредан човек, малолетни 
изазивач нереда, проблематичан тип. Код нас најбољи превод био би: 
клошар, одрпанац. Али клошар је неко ко је одрпанац по сили прилика, 
јер га је нака неповољна животна околност натерала то да буде. Можда 
би овом енглеском појму највише одговарала наша реч: дангуба, 
згубидан. 

     Punk постаје идеолошко- музички покрет у Енглеској и Америци 
средином седамдесетих и како одређени стручњаци за тај духовни 
облик тврде punk је спој више суб- културних облика. Ипак 
препознатљив је по чувеној етно фризури: Чироки, која, претпоставља 
се, води порекло од индијанског племена Чироки. Панкери су обучени 
једноставно, исцепано, јефтино, уистину клошарски. Али као што смо 
напоменули они нису клошари из нужде, него по избору и то их по 
дефиницији чини дангубама. Себе су највише препознали у идеологији 
анархизма, сматрајући да је то идеологија нереда, која би највише 
одговарала њиховом унеређеном начину живота. И ту лежи прва 
погрешна претпоставка. Анархизам је идеја непривилегованости, 
апривилегизма, а не нереда и хаоса. 



     А када се вратимо на одреднице punk- клошар- дангуба, искористио 
бих једно лично опажање и рекао бих да ме панкизам највише код нас 
подсетио на оне кафанске песнике боеме намерно одрпане, клошарски 
обучене који иду од кафане до кафане и краду Богу дане као прави 
истински згубидани. Панкизам је најближи нашем кафанистичко- 
крчмаристичком менталитету одрпаном клошарском дангубљењу. 
Најтачније оваплоћење једног таквог духа јесте наш велики песник 
Јаков- Јаша Гробаров. Ко зна можда је он био punk и пре самог punk- а. 

    И наша домаћа група, која у себи садржи елементе punk-а, Darkwood 
Dub је урадила песму под насловом ''Дангуба'', као да су том нумером 
пронашли тачку изједначења са самим појмом Punk. 

67. На питање да ли је требало, у историји, да се догоди титокомунизам 
и све што је уследило после њега без двоумљења бих рекао: не! Али када 
се већ догодио какве онда Богопромисаоне поуке и поруке извлачимо 
из тог доба, те епохе? Питање многоструко теже и оптерећујуће од оног 
првог питања. Одговор доста сложенији. Јер ако је Бог допустио 
зловлашће једног таквог тоталитаризма, да ли га је допустио због нашег 
претешког греха или, пак, да би испитао издржљивост наше 
праведности и ревност наше вере? Или је то био још један од Божјих 
опита како издржавамо и да ли можемо да издржимо чак и у ђаволским 
условима? Како подносимо ђаволске услове? И могу ли се поднети 
ђаволски услови? 

     Комунизам у нас, парадоксално, је изродио нацизам својом ратном 
окупацијом. Он је направио амбијент и створио многе плодне услове да 
никне семе комунизма. Тако да је један тоталитаризам заменио други. 
Отац је заменио сина. Требало је живети и преживети у тим и таквим 
временима: нацикомунизма. Такав је историјски низ. 

    Али и у тим и таквим ђаволским условима људи су бар стварали, 
пружали неке плодотворне резултате, давали све од себе, покушавали 
да кроз неке креативне облике пронађу одговор Божји на ђаволске 
услове у којима су живели. А тешко се могло мигољити у том ђаволском 



мешању које ђаволски меси. Које пресује и стиска. Требало је избећи све 
те калупе, остати чврст у Богу. 

68. Другосрбијанизам и грађанизам.- Такође два крајње занимљива 
негативистичка облика у нас са својом подваријантом пешчанизма. О 
овим облицима је нашироко и надугачко писао и полемисао професор 
Слободан Антонић, наш еминентни социолог, тако да би сувишно било 
о овим облицима даље расправљати. Овим одељком морали би само 
истаћи то да  културу пребогату духовним облицима и стремљењима не 
можемо сводити на три- четири облика, нити преливати ту културу са 
једном или две боје, премда и за ове облике у њој има места, она их не 
протерује само их реално позиционира чим су присутни  имају своју 
какоригиналистичку улогу. 

69. У Откривењу: 12,14 и 12,16, имамо помињање Цркве Христове= Жене у 
светлости којој се дају два крила орла да оде у пустињу и Земља јој 
пристиже у помоћ у борби против Аждаје(Ђавола). По Светом Оцу 
Андреју Кесаријском два крила орла симболишу Стари и Нови Завет, 
али ако царобоштвено надодамо на симбол два крила онда их можемо 
схватити као симфонију Цркве и Државе, Равнотежу Цркве и Држеве 
као што је о томе писао наш врсни интелектуалац Марко С. Марковић. 
Равнотежу Цркве и Земље, Цркве и Васељене, Васељенске Цркве. 

     И то нас одмах надовезује на следећи стих 12,16. Земља која помаже 
Жени- Цркви Божјој. И ево стихова из Старог Завета који нам могу у 
овим расуђивањима помоћи: 

    ''Господња је Земља и што је год у њој, Васељена и све што живи на 
њој.''(Псалми 23,1) 

     Црква је Васељенска, Васељена је синоним за појам Земља у 
Псалмима. Црква је од речи Цар, а Васељена значи на грчком Царство. 
Отуда Васељенскост Цркве и Црква царује у Царству, у Све- миру. Она је 
прави владар Васионе, а истинско стање Васионе је мир. И то значи да 
Васељенска Црква побеђује Ђавола непрекидно и заувек, онога који 



ремети Мир Све- Мира. А Све- Мир је нека врста симбола 
Богонаравности. Он некако у себи одражава нарав Божју, осликава 
Божанску нарав као Све- Мир. Једини онај који ремети мир свемиру 
јесте Ђаво. Ђаво изазива сваки немир у свемиру= рефлектору Божје 
нарави, примаоцу Божје наравности. Зато Црква Васељенска, Црква 
Свемирска побеђује немирног Ђавола све- миром Божјим, јер су од Бога 
створене(Црква и Васељена) за Његов Мир. 

      И још да додамо на причу о Цркви Божјој= Жени у пустињи и то да 
Пустињу можемо схватити као физички простор или као пусто место, 
али и као неку врсту унутардуховне повучености што заједнице што 
појединца. Јер и Литургија је нека врста храмовно- духовне повучености 
од вреве спољашњег света, а и појединачно и аскетско молитвословље 
јесте једна врста самствене повучености из узбурканости светске. Онако 
како то Господ одређује ми дефинишемо Пустињу: ''А ти када се молиш, 
уђи у собу своју, и затворивши врата своја, помоли се Оцу своме који је у 
тајности; и Отац твој који види тајно, узвратиће теби јавно.''(Јев. по Мат. 
6,6)   

70. Један неостварени авангардни облик- Њега је зачео песник Милан 
Ракић песмом ''На Газиместану''. Њом он је зачео газиместанизам. И сви 
песници ратне поезије, родољубиве поезије: Шантић, Дучић, Вељко 
Петровић, Ћурчин, Пандуровић, Дис, Бојић, Васиљев као да су 
обједињени појмом газиместанизам. Као да је Газиместан постао нека 
врста поетски- мистичног радијуса за читаву тадашњи песничку, па и 
ратну епопеју. Газиместан је постао духовно средиште, светилиште, 
центар привлачења. Црњанском је пошло за руко да од песме ''Суматра'', 
која је и географски појам, обликује авангардни дух суматраизма, 
некакав дух свеповезаности и свеупућености. Ракићу , нажалост, то није 
пошло за руком. Није се сетио.  

     Када погледамо унутарсловесно значење те речи Газиместан: Гази 
Место, ми видимо и универзалност тог појма, па и неку врсту 
богопризивности. Корачати по Месту. По ком месту? По било ком! 



Пратити кораке чега? Кораке Провиђења! Свекорак по свеместу. 
Манифест газиместанизма стаје у једну реч: Газиместан. Изгледа ми да 
је та Ратна поезија заиста имала свој авангардни облик звани 
газиместанизам. Био је на дохват руке, требало га је само исказати, али 
се промашило и тако је остало у вихору историје. 

71. У Откривењу 20, 7- 10, имамо описан коначни бој. Многи према тим 
стиховима гаје неку врсту антропоцентричног доживљаја, али ова битка 
није намењена за историју и време, она се одиграва у Вечности, када 
простор и време се преселе у област Вечности, када се изврши свеопште 
васкрсење и када се заврши последњи суд над људима. Људи ће у овим 
догађајима бити само неми посматрачи, јер то ће бити Суд Христа 
Богочовека над Ђаволом. То неће бити битка у класичном смислу него 
коначни обрачун Христа са Ђаволом. То ће бити разрачунавање 
Богочовека са Ђаволом. И коначни нестанак Ђавола са лица Небеса и 
Земље. 

    Наравно да су у историји и временском току Црква Божја и Ђаво у 
непрестаном рату. Ђаво немилице удара на Цркву, а Она се неуморно 
брани од Ђавола. Ђаво је непрестано гони, а Она на невидљиви начин 
својим крилима му непрестано узмиче и излеће. И ми људи смо стални 
актери, некако по среди, тих догађања. Неки уз Ђавола, а неки са 
Црквом Богочовековом. Ђавоља чаша се пуни и пуни, али она има краја. 
Божји живот у Своме даривању нема краја. Као Православни морамо 
знати основно, а то је да у коначном обрачуну ми морамо бити на 
страни Христа, а против Ђавола. Већ овде на земљи, у Васељени,јер већ 
овде и сада, сваког тренутка Ђаво ратује ка Цркви Христовој, а Црква 
Христова непрестано и сваког трена побеђује Ђавола. 

72. Враћајући се поново на однос авангардног и традиционалног 
морамо још мало продубити њихова значења да бисмо што боље 
схватили и њихова стремљења.  

     Традиција- Предање; Пре- датост, прводатост, прводато. Оно што је, 
да тако кажемо, на првом месту. И ту лежи актуалност сваког 



традиционалног начина писања. Традиционално се бави 
актуалистичким догађајима. То може бити евоцирање прошлости,али 
само оне врсте прошлости која је језгровито жива у садашњости и 
главна је преокупација садашњег. Али тема писања могу бити и свежи 
догађаји, да тако кажемо: тек врући. 

     Авангардно- Предходеће, Напредно. Овим појмовима бих додао и 
појам Надолазеће. Оно што долази, што се предосећа, што треба да се 
појави. 

     Зато није чудо што су и традиција и авангарда полагали право на он 
Древно, јер Древно може бити по својој природи и актуалистичко, али и 
Надолазеће, Оно што ће доћи. Зато је и Милан Богдановић у свом 
ретрадицистичком методу изградио панпримитивистичку критику 
вибрантистичког типа. Он , пре свега, примитивизам није схватао као 
заосталост, затуцаност, већ као дивљу необузданост. Зато он то 
примитивно препознаје и код Његоша, и код Петра Кочића, и код 
Крлеже. Препознаје ту дивљу необузданост у ликовима, приповедању. 
Идући за поновљеном традицијом у писању и књижевности, 
Богдановић је набасао на оно примитивно, прадивље као оно што је на 
првом месту. Али ту је и погрешио. Не мора традиционално нужно бити 
примитивно- дивље, па и ако хоћете заостало. Оно може бити 
заоставинско, заосатвштина, али то још увек не значи дивљаштво, чак и 
у начину писања и теме која се пише. Нпр. Славомир Настасијевић је 
писац  изразито традиционалне оријентације, али његове теме су из 
српског средњовековља, а о том добу можемо рећи све само не и да је 
дивље и да је необуздано. Зато се не може ставити до краја знак 
једнакости измећу примитивног и традиционалног. Ко зна ако не би 
Милан Богдановић био апологета турбофолкизма као уметничког 
начина изражавања, тј. ако би он открио да је дивље и необуздано, а 
шта ако је само затуцано и заостало?  

73.''Истину говорим у Христу, не лажем, то ми сведочи савест моја 
Духом Светим, да ми је врло жао и срце ме моје боли без престанка, јер 



бих желео да ја сам будем одлучен од Христа за браћу своју, сроднике 
моје по телу, који су Израиљци, чије је усиновљење и слава и завети и 
закон и богослужење и обећања, чији су и оци, и од којих је Христос по 
телу, који је свима Бог благословени у векове. Амин.''(Пос. Рим. 9,1-5) 

     У чему се састоји родољубље, патриотизам, па и национализам 
Апостола Павла? Ка чему врхуни? Ка Христу! Пуноћа сваког родољубља, 
патриотизма, па и национализма јесте у Христу. Ако није онда је то: 
антиродољубље, антипатриотизам и антинационализам. Антихристно 
јесте једна врста родомржње. 

    Родољубље, патриотизам и национализам Апостола Павла позива на 
улазак у Христа, на примање Христа. Он је спреман да жртвује своју 
личну заједницу са Христом само да његов народ прими Христа. Он 
неће да утерује Христа у свој народ, нити хоће свој народ да утера у 
Христа. Утеривање Христа и утеривање у Христа, тога у Христу нема! И 
то би била нека врста антиродољубља, антипатриотизма, 
антинационализма. Али жртва Апостола Павла јесте врхунац свега 
трога. Он је спреман да жртвује свој вечни живот, да се одлучи од 
Христа, иако је он скупо одкупљен од самога Христа, јер као прогониоца 
Христа,  Христос га је подигао као најузвишенијег апостола, он је ипак, 
зарад свога рода, спреман све то да жртвује, а да се његов народ спасе у 
Христу. И ту се он потврђује као истински апостол, јер његова жртва 
била је Христова жртва за спасење. 

    Онај који не жели Христа свом народу тај мрзи на свој народ ма какве 
хвале говорио о свом народу, и ма шта говорио о њему. Прави и 
истински родољуб, патриота и националиста, по апостолу Павлу, јесте 
онај који се залаже за родољубље, патриотизам и нацинализам у 
Христу, другог родољубља, патриотизма и национализма нема. Све 
остало је противљење свом сопственом народу, било да је оштро 
критички, било да је мимикријски, подмукли, лицемерни, ласкави 
однос према своме народу, све се то противи народу. За народ си онда 
када си за њега у Христу. Против народа си онда када си против Христа 



у њему. То би се могло назвати родољубљем, патриотизмом и 
нацинализмом Апостола Павла. 

74. Када расуђујемо о појму демократија, покушавамо да тај појам што 
прецизнија да одредима на српском језику, да пронађемо његово 
унутарсловесно значење. Негде сам већ писао да демократија нема само 
своје хеленско, већ и варварско порекло. Усудићу се да кажем да она 
има и своје средњовековно порекло, јер je демократија сведометни 
поредак,како у простору, тако и у времену. Пробаћемо из две тачке 
овом проблему да приступимо. Пре свега демократија је: 

      1) народовластелински поредак 

      2) народовласни поредак 

 1) Народовластелински- то значи уређење у коме је народ властелин, 
управитељ и ако можемо то тако рећи господар: он је државотворан, 
издржава ту државу , у њу улаже, за њу се бори, штити је. 

2) Народовласни- оно стање у коме је народ власник свих ресурса и 
потенцијала у тој држава. Народ је креативни чинилац што као 
појединац, што као заједница. Овај појам врхуни ка појму 
народовласник и открива нам једну и једину силу која може стајати иза 
народа, а то је Бог. Бог једини и само он може бити народовласник , 
онаj који једини може полагати право власништва над народом, јер је 
његов Творац слободовољни, па је самим тим и народу дат 
слободовољно одлучивање у својим народним пословима. То 
народовласништво се преноси са Творца на сам народ као власника 
свега што му је Бог да кроз природне па и вештачке ресурсе. Народ као 
нека врста Божјег наследника, јер и Псалмопевац говори да су небеса 
Господња, а да је земљу оставио синовима човечијим у наследство. Па и 
народ будући да је део синова човечијих добио је један део земље у 
наследство и власништво по Божјем благослову. 

    Зато је демократија народовластелински, али и народовласни 
поредак и систем који врхуни своје уређење у самом Господу Богу. 



75. Колико новозаветног има у старозаветности сведоче нам већ 
Псалми: 

    ''Пјевајте Господу пјесму нову, пјевај Господу, сва земљо!''(Пс. 95,1) 

      Већ у тим стиховима имамо најаву новооткривености Божје, 
новооткривености Божанскога. У књизи пророка Јеремије имамо јасне 
смернице новозаветности:  

    '' 'Ево, иду дани', говори Господ,'кад ћу учинити са домом 
Израиљевим и са домом Јудиним нов савез. Не као онај савез који 
учиних са оцима њиховим, кад их узех за руку да их изведем из земље 
египатске, јер онај савез мој они покварише, а ја им бејах муж, говори 
Господ, него ово је савез што ћу учинити са домом Израиљевим после 
ових дана', говори Господ: 'Поставићу савез свој у њих, и на срцу њихову 
написаћу га, и бићу им Бог и они ће ми бити народ. И неће више учити 
пријатељ пријатеља ни брат брата говорећи: Познајте Господа, јер ће ме 
звати сви од малога до великога', говори Господ, 'јер ћу им опростити 
безакоња њихова, и греха њихових нећу више помињати' ''(Јер. 31, 31-34) 

     Ови, тек, Пророкови стихови говоре о новозаветности Старог Завета. 
Јер у Богу прошло, садашње и будуће се сагледава кроз стакло Вечности. 
Он сваки временски педаљ мери стопама Вечности. Па тако и Пророци 
који говоре Реч Божју. Том истом Речју мере целокупни простор и време 

    Можемо ипак на другачији начин рећи речи блаженог Августина: '' 
Нови Завет у Старом се скрива, а Стари Завет у Новом се открива''. Нови 
Завет у Старом се открива, а Стари Завет у Нови се улива. 

76. Обично се Ђаво узима као први побуњеник на Небесима, 
архипобуњеник. Лично мислим да ствари не стоје тако. У праискону 
Небеса  Ђаво се само оделио од Божанске Светлости и обликовао свој 
свет таме: пакао. Када је хтео да са собом поведе и остале анђеле и 
анђелске чинове Устао је Један Архианђел и рекао: '' Стојмо смерно, 
стојмо са страхом.'' Он је подигао све остале анђелске силе из 
учмалости Пада. Био је то Арханђел Михаил= Онај који је раван Богу. 



Он је подигао Устанак на Небесима. Устанак у име Божје, а против 
Ђавола. Он је тај праустаник Ослобођења од ропства Ђаволовог одпада 
од Божје Светлости, од одцепљења Ђавољег од Божанског Извора. Зато 
је Миха- Ил= Онај који је као Бог. 

77. Нациолатризам- када бисмо морали да разлучимо неке појмове 
понесени претходним разматрањима о национализму Апостола Павла, 
морали бисмо да раздвојимо појмове као што су национализам и 
нациолатризам. Национализам се обично одређује као приврженост 
народу, љубав према њему. Нациолатризам је нешто сасвим супротно. 
То је идолопоклонички однос према народу, у коме се народ 
проглашава за неку врсту божанства. Нациолатризам почива на тој 
лажи и као такав он је анационалан, антинационалан, народомрзачки. У 
нациолатризму народ постаје идол, лажни бог, ништабог и као такав 
ужасно преварен. У национализму из Љубави= Бога према народу, 
народу се мора говорити Истина= Бог, да би народ могао бити узнесен у 
Спасење Божје. 

78.  Ако говоримо о епохама духовног стваралаштва у српском народу, 
онда је то доста сложено разматрање и гледање. Понудио бих своју 
личну класификацију на ову тему да бих евентуално себи расветлио 
неке нејасноће, а усудио бих се да кажем да оваква класификација има 
неке чињеничке показатеље. Изложимо ту поделу: Хагиографистичка 
епоха, Хронографистичка епоха, Славеносрбистичка епоха, Вуковска 
епоха, Нарационистичка епоха, Авангардистичка епоха и 
Поливергентистичка епоха. 

    Хагиографистичка епоха јесте период средњовековне Србије, можемо 
га још и назвати светосавским периодом. Узели смо појам хагиографија 
као неки везивни појам, али тај период био је испуњен писањем химни, 
омилија, типика ,номоканона итд. Веома духовно богат период наше 
историје. 

    Хронографистичка епоха настаје коначном окупацијом Турске 
империје Балканског полуострва. Иако је то била борба на живот и смрт 



у коме је српски народ био на ивици физичког опстанка и у том 
периоду имали смо плодотворне стваралачке резултате. Набројаћемо 
нека прегалце тог доба: Пахомије Логотет, Поп Пеја, Димитрије 
Кантакузин, Зограф Лонгин, Константин Михаиловић,Дијак Симеон, 
Сава Инок, Патријарх Пајсије, Атанасије Даскал Србин, Гаврило Тадић, 
Гроф Ђорђе Бранковић, Кипријан Рачанин, Јеротеј Рачанин, Гаврил 
Стефановић Венцловић… 

    Тај период је за Србе, па и за остале балканске народе, био период: 
''бити ил' на бити'', па су се и у том периоду појављивале стваралачке 
фигуре високог ранга. Иако тада Срби нису имали никакве гарантије да 
ће дочекати сутра и као појединци и као народ, они су код себе имали 
доста добар број креативних личности који су стварали оставштину за 
будућност. 

    Славеносрбистичка епоха формира се у 18. Веку. Иако још увек под 
Турским и Аустро-угарским ропством, Срби настављају да духовно  
стварају. Највише се то дешава у војвођанском делу српског народа. То 
стварање почива на једној чудном језичком склопу који је у једном 
природновештачком јединству обликовао духовни израз тог доба: 
славеносрбизам. Од Јована Рајића преко Доситеја Обрадовића, па све до 
Алексија Везилића имамо једну плејаду врсних научно- уметничких 
интелектуалаца чија дела нису адекватно популаризована широј српској 
публици на савременом српском језику. Кривица је наша, али да се 
исправити. 

    Вуковска епоха почиње ангажманом Вука Стефановића Караџића. 
Реформом језика, скупљањем свеукупног духовно- народног блага, 
указивањем на изворно народно стваралаштво: песме, приче, 
пословице, питалице, загонетке, брзалице…, долази се до оног што 
бисмо назвали базичном духовношћу сваког народа. Ову епоху 
обележило је писање на народном језику и покушај обнове народних 
облика стваралаштва дајући му научну димензију. Познати су ''вучићи'': 
Бранко Радичевић, Ђура Даничић, Његош, Јован Стерија Поповић… 



    Нарационистичка епоха почиње, пре свега, једном личношћу, а то је 
Милован Глишић. Њега прате велика имена наше књижевности попут 
Сремца, Домановића, Лазаревића итд. Ова епоха траје у нас до Првог 
Светског Рата и она оставља утицај на наше списатељство до дана 
данашњег. У свакој генерација рађају се писци нарационстичког типа. 

    Авангардистичка епоха настаје у међуратном периоду и она са собом 
носи таква имена као што су: Црњански, Драинац, Растко Петровић, 
Љубомир Мицић и још многи други ствараоци брилијантно- 
смарагдног периода наше историје. И као што би нас један покрет тог 
доба опоменуо својим именом, постигао се сами Врх= Зенит, не само у 
духовном, већ и у физичком смислу. 

   Поливергентистичка епоха настаје после Другог Светског Рата. 
Наслоњена на предходне епохе она рађа велики број духовнох облика и 
не само типова, него и начина стварања: неоавнгарде, традиције, 
традиције авангарде, драме, сценарија, текстописања и гомилу других 
стваралачких стремљења. Иако настаје у атмосфери тоталитаризма она 
показује да никаква цензура, контрола и шпијунирање не могу 
зауставити стварање. Чак и из самих партизанских редова настају 
разноразни списатељски, научни и уопште уметнички облици крајње 
занимљивог стила, тајанствено- амалганичног типа. 

   Овим смо заокружил неколико епохалних целина духовног 
стваралаштва у српском народу. Само смо површински и хронолошки 
указали на једну ризницу духовног богатства Срба. 

   И о чему нам та ризница говори? Говори нам о Божјем предназначењу 
човека. Јер где се тако тесно човек сусреће с Богом ако не у 
стваралаштву? О томе је доста писао и Николај Берђајев. Човек је 
некако као стваралац највише Боголик, јер опонаша Свога Творца: Бога. 
Као и Бог и човек ствара, додуше с муком и не ниизчега. Али он се кроз 
стваралаштво некако највише уподобљује Господу, јер и сам стварањем 
постаје мали бог, угледајући се, чак и несвесно, на стваралачку Реч 
Божју= Христа. 



79. У поливергентистичкој периоди нашег духовног стваралаштва јавља 
се један особени облик књижевности. То је педофонистичка 
књижевност. Оснивач педофонизма у књижевности јесте Александар 
Вучо. У ''Српској породичној енциклопедији'' записано је у склопу 
биографије Александра Вуча и ово: ''Творац је новог књижевног жанра у 
српској поезији, поеме за децу, а његова поема Подвизи дружине Пет 
петлића (1933) донела је значајан преокрет у развоју српске дечије 
поезије.''(Српска породична енциклопедија, Народна књига, књига 6, 
стр. 79) 

     Трагом Вуча у поратној књижевности доста писаца иде његовим 
стопама: Бранко Ћопић, Душан Радовић, Бранко В. Радичевић, Десанка 
Максимовић, Мира Алечковић, Гроздана Олујић, Драган Лукић, 
Љубивоје Ршумовић, Добрица Ерић… 

    Педофонистичка књижевност није змајевског или нушићевског типа. 
Као часопис ''Невен'' или роман ''Хајдуци''. У тим духовним кретањима 
деца се или поучавају, када је у питању Змај или описују као у 
Нушићевим ''Хајдуцима'' 

   Педофонизам има за циљ да пише из угла детета неким дечије- 
гласовним путем. И то се у енциклопедији примећује: '' …, понекад 
блиским начину на који дете доживљава свет,…''(Ибид. 79) 

   То значи закорачити у словодечји свет и онда пратити свој лични 
дечији глас, а при том не подетињити. Педофонизам није 
инфантилизам. Педофонизам  улази у матицу дечије, али својелично 
дечије, словесности, а онда прави свој педофонистички запис заснован 
на искуству свог сећања из детињства, одгонетања личног себе тада 
пред личним собом сада, упоређењем та два лична света, помирењем и 
саображавањем та два лична света. Има нечег Исконског у дечијем, 
мисле педофонистички писци, нечег што побудимо својим сећањем на 
детињство, што побудимо својим дружењем  са децом, неки само 
дечији, доста трезвени, закључци. Деца као чиста бића, невина, 
радосна, незлобива као да у себи крију тај Искон. Буђењем детета у себи 



значи буђење Исконског у себи. Има у педофонистичкој књижевности 
неког јеванђелског стремљења. Јер ако не постанемо као деца нећемо 
достићи Царство Небеско. А педофонизам као да прати тај смер. 

80. Трезвенослов је саткан од речи: трезвено и слово. Трезвеност и 
Словесност две су основе сваког правилног закључивања. О томе су 
многи Свети Оци писали као о почетку сваке врлине. Почетак сваке 
врлине јесте трезвено расуђивање, јер оно у својој основи има почетак 
разликовања добра и зла, или још прецизније: добра од зла. 

     Филотеј Синајски каже: ''8. Приликом вођења унутарње духовне 
борбе овако поступај: с трезвеноумљем сједини молитву и трезвљење ће 
молитву појачавати, а молитва трезвљење.''; ''При том, будно стражење 
преграђује им пут противљењем, а молитвено позвани Исус- изгони 
демоне са свим њиховим маштаријама.'' 

    Овде је једним аскетским методом описан појам трезвенослов. Негде 
већ сам писао да Т- РЕЗ- ВЕН, означава оно стање у коме се пресеца оно 
што вене= умире, реже се смрт. Трезвеност је један облик васкрсавања. 
Слово јесте Слово Божје= Господ Исус Христос. У трезвенослову имамо 
обједињене две делатности. Непрестаним призивањем Господа Исуса 
Христа, ми призивамо Слово Божје у језгру нашег бића утканом, а 
трзвеношћу пресецамо сваку смрт нашег ума, срца, духовног кретања. 
Будући да је Господ рекао да је Он Васкрсење и Живот, онда слободно 
можемо закључити да је трезвеност сам Господ Исус Христос. Господ, 
Исус= Исти, Христос= Kириос= Господ. Господ Исти Господ, звучи као 
и друга тачка Символа Вере: Бога Истинитог од Бога Истинитог. У том 
молитвеном облику врхуни кретање трезвенослова: Господе Исусе 
Христе, помилуј ме. Христос= Господ, Слово, Васкрсење и Живот Божји, 
јесте почетак, језгро и врх све твари кроз кога је све постало. Њиме смо 
словесни, Њиме смо трезвени, Њиме смо створени, ка Њему идемо, у 
Њега се усељујемо сви у свему, у Њему. 



    Зато је трезвенослов Сам Бог, а трезвенословље Богословље. У овом 
свету који у злу се љуља грехословље главна је препрека 
трезвенословљу, а трезвенословље главни отклон сваког грехословља. 

81.  У неким од предходно написаних редова дотакли смо се духовне 
повучености Цркве у виду жене која одлеће на крилима у пустињу 
описаној у Апокалипси. И та духовна повученост одредила је начин 
живота Цркве у историји. Када год је погођена Ђаволом Она се духовно 
повлачи у својој борби не плашећи се удараца ђавољих који је опседају. 

     А у чему се огледа та јавно сведочена духовна повученост Цркве 
Божје? У њеним нервима оличеним у монаштву. И старозаветни 
пророци и цареви повлачили су се испред најезде безбожничке на пуста 
места, бежећи од роја ђаволских насртаја. Такви су били цар Давид и 
пророк Илија, али и скоро сви пророци Старог Завета. И апостоли су се 
уклањали од бура ђаволских. Сами Откровитељ, Јеванђелист и Богослов 
Јован духовно се повукао док је Апокалипсу написао. 

    И у чему са огледа та духовна повученост? У тиховању! Тиховање и 
улажење у срце своје највећи је степен духовне повучености. То је 
учинио и отац монаштва Свети Антоније Велики. Монаси су живели 
анахоретски, киновијски, лавријотски, идиоритмијски. Из ових облика 
монаштва развило се неколико духовно- обновитељских покрета: 
Исихасти, Кољивари, Богомољци. Прва два су се практиковала унутар 
монахожића, док је Богомољачки између два светска рата ушао у народ 
и обичне вернике. 

    Шта сведоче ови духовни облици? Они, баш, сведоче ону духовну 
повученост Богочовечанске Цркве кроз молитвени подвиг који је Сила 
Божја у борби против Ђавола.  

    И док је Цркве Божје, надђавопбедитељице, биће и оваквих духовно- 
обновитељских покрета и облика живљења који ће јасно сведочити Реч 
Божју, али је никада никоме неће наметати. И зато ће у својој 
ненаметљивости увек бити у једној врсти духовне повучености чекајући 



да се синови човечији неутицајно, непомућено и чисто определе за 
Христа Бога. 

82. Поглед на појединца, људску јединку никада није укалупљен, мада су 
увек присутне намере укалупљивања. Један такав облик укалупљивања 
јединке јесте идеологија индивидуализма. 

     Никаква проблем није са индивидуалистичким погледом на јединку 
колико је проблем што се тај поглед на јединку хоће наметнути као 
једини и незаменљиви поглед који тим духовним простором суверено 
влада. 

    Свакако да друге културе и цивилизације сигурно имају своје погледе 
на појединца. Ми ћемо понудити неке другојачије облике виђења 
појединца из наше сопствене православне културе. Показаћемо тај 
пример једном паралелистичком сликом: 

 

               Монастеризам 

               Монахизам                          <->           Индивидуализам 

               Инокизам 

               Идиоритмизам      

 

     Почећемо од прве тачке: 

1) Монастеризам- monastirion= самотно утврђење, сам, једини. 
Могли бисмо то назвати јединоутврђеншћу личности. 
Монастерична личност јесте јединоутврђена личност. 

2) Монахизам- Monakhos= сам, једини. Овде говоримо не сам о 
једној него и о јединственој личности. Не само као о пукој 
јединци, већ као о јединственом појединцу, изузетном. 

3) Инокизам- Један. Боголика јединица, боголика јединка. 



4) Идиоритмизам- Idios; Ritmos= Својескладан, Својеобразан. 

 

    Овим смо показали неколико алтернативних погледа на појединца и 
јединку  уопште. Пре свега овде се јединка не схвата као безлична, па 
чак ни као необликована, већ као утврђена, јединствена и складна. Јер 
она као таква јесте Богом створена са свим врлинама и дарима. Она се 
обезличује и прзноликује огреховњељем и ђавољењем. Тада личност 
бива празнотворена Ђаволом и постаје безлична јединка, празна 
љуштура, али опет не губи спољни изглед Божји. Закопана ђавогрехом 
Божја врлина у човеку буди се: молитвом, постом, кајањем, исповешћу, 
причешћем. Онда се у човеку до краја унутарспољашње буди Божји лик, 
Богочовечански. 

    Морамо направити једно појашњење. Појам идиоритмички не сме се 
везати за појам идиот, јер познато је да једно слово може променити 
значење одређене речи. Реч Idios- самац, није исто што и реч Idiot- 
приватник, нејавник, незналица. То је као када би у речи самац 
променом  првог слова а у у добили реч: сумац, онај који је сишао са 
ума. Идиот би био онај који би идиоритмијско видео као идиотско. 

    Можемо само претпостављати какво богатство можемо добити 
различитим виђењима појединца из различитих културних образаца. 
Индивидуализам је, такође, једно од виђења, али не и једино виђење 
појединца. Вероватно да има онолико погледа на јединку колико има 
јединки уопште.  

    И да направимо малу критичку опаску на рачун индивидуализма: 
Индивидуализам осликава једну врсту изоловане, затворене и отуђене 
личности за разлику од предходно наведених начина који личност, пре 
свега, описују као једноутврђену, јединствену и самоскладну. Дато нам 
је као могућност да можемо изабрати који ћемо поглед на личност да 
прихватимо као начин остваривања и изграђивања своје сопствене 



личности. Индивидуализам нам може помоћи да сагледамо неке 
негативне црте личности уопште. 

83. Маргиноцентризам је чудна појава у савременом добу. Она има за 
циљ да центрира оно што је споредно и претпостави га главном. 
Покушаћемо једним сликовитим примером да дочарамо ову појаву. 

     Момак и девојка сусрели су се, упознали, заљубили, венчали, 
створили породицу, изродили децу и проживели свој век у миру и раду. 
То би у овој причи било оно централно, најважније. А где су се 
упознали и како било би оно споредно, неважно. Али не и за 
маргиноцентристу. То би баш за њега било од виталног значаја. Да ли 
су се то двоје младих упознали на сеоском прелу или на новогодишњој 
журци сасвим је неважно, али не и за маргиноцентристу. Да ли их је 
упознао неко из друштва или су се случајно срели и заволели сасвим је 
неважно, али не и за маргиноцентристу. За њега то је важније, 
значајније од оног првог. За њега је небитна та сва њихова животна 
срећа коју су постигли. За њега је најважније оно неважно и небитно. 
Има нечега трачарског у маргиноцентризму, оговарачког, завидног. 

     Данас је маргиноцентризам практично на власти. Небитне ствари су 
битне и оно што се небитно око битног дешава, што опада као крљушт 
са рибе, перје са птице, јесте оно најбитније, пресудно. Отуда поплава 
маргиноцентричних људи, група, организација. Ово је епоха 
маргиноцентризма где они који су најбезначајнији дају сами себи 
највише на значају. Њих је одувек било, али за разлику од других 
времена они сада имају власт, поседују моћ, вуку конце. И ту лежи сва 
наша поражавајућа судбина. Они, иако се праве, не могу ништа да реше, 
а онима који то могу они не дају да решавају. Спотичу их на сваком 
кораку, омаловажавају и прогоне. 

    И тако маргиноцентризам узима маха. ''Исплати се'', говоре чак и они 
најодважнији, најплеменитији. Можда они не иду тим 
маргиноцентричним путем, али као најплеменитији дужни су да кажу 
истину и да утврде ту поражавајућу чињеницу. Неки мање одважни, 



мање племенити, али ипак способни полако прелазе на колосек 
маргиноцентризма, не залажући се за оно што је главно, од виталног 
значаја, него за оно споредно, неважно, испразно, исплативо, али 
истовремено и погубно за све па и за маргиноцентристе. 

    Када би маргиноцентристи били бар толико часни и поштени и када 
би и себи и свету признали да је оно за шта се они залажу нешто 
споредно, неважно, небитно ту би већ пола посла било обављено, али 
не они то тешко да ће икада рећи, иначе не би били маргиноцентристи. 
Јер главно је језгровито и као такво емитује светлост и енергију у свим 
правцима, магнетизмом држи све око себе и допире до 
најмаргиналнијих кутака и запећака бринући о свему. Маргинално је 
споредно, оно не може да брине ни о себи, а маргиноцентриста гради га 
главним, најважнијим. Да нема главног не би било ни споредног, а 
маргиноцентриста говори о главном као да га и нема и као да је нешто 
најнепотребније.  

     А ми у нади, грчу и тескоби уздамо се, помало сурово, да ће неки 
Божји ветар одувати све маргиноцентризме, па и маргиноцентристе за 
наше, али и за њихово добро. 

    Нажалост они не виде да штету не праве само другоме, него и самоме 
себи. То је као, да се опет изразимо сликовитим примером, директор 
који је дуго био директор друштвене фирме. Није се ничему другоме 
научио него да ту фирму поткрада и да себи ставља у џеп. Дуго је крао и 
доста се накрао, себи је пара доста прикупио. Фирма је од толиких крађа 
почела да пропада, доведена до просијачког штапа изнесена је на 
продају. Међу купцима нашао се и онај бивши директор сада 
новопечени богаташ и газда. Од оних пара које је од фирме покрао и уз 
још нешто покрадених пара из других пропалих фирми где је 
директоровао купио је ту пропалу фирму. Постао је њен власник, али се 
ничему другом није научио него да краде. Опет почео да поткрада 
фирму у којој више није директор, већ власник. Ни сам није био свестан 
да поткрада самога себе. На крају је пропао и он и фирма и немајући 



пара да подмазује разне корумпиране судије и полицајце нашао се на 
удару закона. 

   Ово је права слика маргиноцентризма. Урушавајући све витално и све 
главно маргиноцентриста ће на крају крајева  урушити и самога себе. 

84. Слеповерје протестантизма захтева слепу послушност ономе што 
слепа вера тражи. Имамо једну поцепану ситуацију. Чињенице и докази 
су нешто што се вери супротставља и обратно. Док опет указујемо на 
речи Апостола Павла: ''А вера је основ свега чему се надамо, потврда 
ствари невидљивих.''; ''Вером сазнајемо да су сви светови саздани речју 
Божјом, тако да је видљиво постало из невидљивог.''(Пос. Јев. 11,1,3.) 

     Из овога видимо крајњу истоветност вере и доказа, вере и чињенице, 
вере и знања. То је, нажалост, у протестантизму подељено и зараћено. А 
да ове речи нису само уметак Апостола Павла, него да происходе из 
речи самога Господа Исуса Христа, можемо се уверити из Јеванђеља по 
Јовану: ''Трудите се не за јело које пролази, него за јело које остаје за 
живот вечни, које ће вам дати Син Човечији, јер овога потврди Бог 
Отац. А они му рекоше: Шта да чинимо да бисмо творили дела Божја? 
Одговори им Исус и рече им: Ово је дело Божје да верујете у Онога кога 
Он посла.''(Јев. по Јов. 6, 27- 29) 

    Видимо да су потврда, дело и вера истоветне у Господу Исусу Христу 
и Пресветој Тројици. Они су јединосуштни као што су то Света Тројица. 
Господ је стално инсистирао на томе да ако се Њему не верује бар да се 
верује делима које је учинио 

     Бог излива Свој Богопотврдни чин, Веру, на кога Он хоће и Вера је 
заиста Божји Дар људима и људском роду. Ако Бог не излије Свој 
Богопотврдни чин= Веру на некога, онда је тај неко неверник и нема те 
силе, осим Божје, која га у ту веру може натерати и убедити, поготово 
када је у питању Вера Христова. Зато заиста је човек без вере као слеп 
или глув, или кљаст, као неко хендикепиран према коме треба показати 
достојно сажаљење и саосећање, помоћи му колико је то потребно и 



колико ми као људи можемо учинити за њега, а то је да имамо љубави 
Божје према њему и молитве за његово спасење. 

    Зато је слеповерје протестантизма као нека празна љуштура која нема 
никакав садржај. Они на крају као да не знају ни у Кога то верују. О 
томе сличном нешто говори и Апостол Павле: ''Ако Христос није устао, 
онда је празна проповед наша, па празна и вера ваша.''(Коринћанима II. 
15, 14). 

    Каква је вера без Божанског садржаја? Празна. Празна љуштура. Оно 
против чега су се протестанти највише борили с десна, стигло их је са 
лева. Сујеверје које је други назив за празноверје јесте облик духовности 
који је најискорењенији у протестантизму. А опет их је стигло 
празноверје у другом облику. У облику празне вере без Божанског 
садржаја 

   ''Имам веру, не требају ми докази'', ките се том реченицом многи 
протестантски пастори. А Вера је једнако Доказ, Вера је доказ Божји. До- 
Каз, Казивање Божје, Реч Божја. У центру Доказа налази се Реч Божја. 
Каква је вера која у себи нема Реч Божју? Невера. Вера без Речи Божје, 
невера је. Без Речи Божје која је Христос. 

    Зато је Вера Божји дар. ''Дометни нам Вере!'', узвикују апостоли 
Господу, дубоко схватајући да вера није њихово, већ Божје власништво 
и да је Он даје коме хоће. Али ми се надамо, да Бог хоће да све људе 
спасе приводећи их ка познању Истине, ослобађајући их Истином= 
Собом. Зато Господ неће умањити вере. Она тиња као огањ испод сача у 
жару. Иако прекривена слојевима невере и неверника, она букти и врло 
лако може да се претвори у пламен који сажиже кућу неверја, спаљујући 
њене темеље, сагоревајући је до самог дна. 

    И заиста делује као да овим светом влада власт неверничка која је 
робовласничка, неслободна. Која држи у оковима своје невере читав 
свет, саму твар. Али језгро света је Вера Божја коју никакво неверје не 



може укинути. О томе опет налазимо код Апостола Павла: ''Зар ће 
њихово неверовање веру Божју укинути? Никако!''(Рим. 3, 3, 4.) 

85. Облици Милости Божје су као зраци сунца одашиљани у свим 
правцима, а опет, то само тако делује, као да је сваки зрак некако сам за 
себе. Али није, сви долазе из истог извора, тако и Облици Милости 
Божје долазе сви из Милости Божје. Иако су усмерени у различитим 
правцима сви некако имају исти извор исту природу, па и нарав. 

      Облици Милости Божје су: Правда, Наклоност, Казна, Благост, 
Снисхођење, Помоћ, Промисаоно управљање, па и Допуштење. Све је то 
истоветна Милост Божја усмерена ка твари и људском роду. 

      Ако нас Господ шиба, несвесни и кивни ми тек после одређеног 
времена видимо да нас је Он тиме истински миловао. Иако ропћемо на 
Њега, негодујемо Промисаони ток нам указује да је Казна која је била 
Праведна као горак лек донела олакшање Благости и Божје Наклоности 
у којој је Господ Снисходећи ишао у загрљај људима, Допуштајући 
невољу Помагао човеку, јер Његова Реч о свему је последња. 

     Понекад је људима непомирљива Божја Благост и Правда или 
Снисхођење и Казна, ти појмови као да изгледају противречно. Питање 
увек стоји: Како Бог истовремено може бити Праведан и Благ, 
Снисходљив и Кажњив? Увек је од разних теоретичара Бог, чак и дељен 
на старозаветног суровог Ил- Шадај и новозаветног благог Христа, не 
увиђајући да је то исти Господ  и да је до века Милост Његова како каже 
Псалмопевац. Псалмопевац каже да је Господ побио првенце у Египту, 
јер је то Милост Његова. Многима је спорна та реченица. Пробајмо то 
несхватљиво да схватимо: Пуштајући смрт на првенце египатске, Он је 
њиховом смрћу искупио њихове животе и њиховом жртвом искајао 
њихове грехе, а њиховим страдањем подстакао њихове родитеље на 
покајање и увиђање своје сопствене грешке оличене у безпоговорном 
слушању богоборног фараона Рамзеса. Он је првенце извео из матице 
греха и злочињења крштавајући их у крви и кроз страдање. Ми морамо 
разумевати захтеве конформистичких теоретичара који у свему томе 



увиђајући неконформистичке потезе и то све тумаче као неку врсту 
суровости Божје, али и Божја строгост и суровост итекако могу бити 
израз Милости Божје. На крају крајева путеви Господњи никада се до 
краја не могу докучити него онолико колико Господ хоће да нам да. 

      Казном Божјом, Господ нам Казује где смо погрешили, Он У- Казује 
на тачку наше  греха и преступа, тима нас поучава и Помаже нам да 
увидимо грешку коју смо починили, указујући нам тиме Благонаклоно и 
Благовремено на пут покајања и исправљања, Допуштајући да се кроз 
Казну исправимо довршавајући крај тога пута у Промисаоном закључку 
зашто и због чега се то догодило. 

     Наша унутрашња јововска потреба увек нас тера на питање: Зашто, 
Господе?! Јер морало тако?! И у томе стоји Милост Божја, у могућности 
питања које је непрекидно питање кроз историју, питање свих пророка 
и апостола. Господ увек даје одговор. Од мноштва одговора запамтио 
сам један који је Господ упутио у Старом Завету: Укидате Ме! 

    Тај одговор као да одзвања кроз све векове и сва времена. Укидате Ме! 
Као да је тиме Господ дао све одговоре људском роду на питање: Зашто? 
Па и на сва остала питања. Сви ми имамо ту црту грехопадног 
Богоукидања. Није ли и Божје Допуштање Богоукидања, такође, 
неизмерна Милост Божја. 

     Једном је Свети Ава Јустин узвикнуо: ''И пакао је Божја Љубав 
несразмерна!'' Крајње смело и неочекивано, али Божански истинито. 
Онима који не могу ил неће трпети Светлост Божју Господ Допушта 
пакао као неку врсту уточишта због нетрпљења Бога и Силе Његове. 

     Зато не само да не требамо преиспитивати Судове Божје, него за тим 
нема ни потребе, али ако и испитујемо знајмо да је и то захваљујући 
немерљивој Милости Божјој. А ако смо све ово и писали, писали смо јер 
смо се топили у Милости Божјој пишући о Милости Божјој, уживајући и 
имајући задовољство у Господу да о томе пишемо и да овакви ништавни 



о томе сведочимо, јер је тако Божја Милост допустила и омогућила, јер 
то беше незадржива, по Божјем Допуштењу, духовна потреба наша. 

86. Српски народни ђаво- појам изаткан из пера Борислава Пекића у 
роману  ''Златно руно'' има једну битну одредницу коју Пекић уноси у 
спис, а она је изражена овом реченицом: ''Има моћ да се претвори у шта 
год хоће и свему прилагоди.''(Б. Пекић: Златно руно III, стр. 369) 

       Ово је један од кључних описа тог и таквог српског народног 
ђавола. Пекић каже и ово: ''Све вештине зна, за све је мајстор.'' Ове две 
моћи чине једну убитачну комбинацију која помало делује 
неуништивом, али погубном за околину и народ у коме живи, у овом 
случају српски народ. 

       Мало ћемо, ипак, проширити ово Пекићево расуђивање и 
надоградити га колико се то у суштини може. 

       Српски народни ђаво- користи незнање незналица како би учврстио 
своју власт међу њима. Превртљиво мења ставове и преплиће их 
аргументима који не одговарају чињеницама. Користи високе 
празноумне облике говора не би ли засенио простоту. Оно што је данас 
представљао као зло, сутра представља као добро и обратно. Ђаво 
мењообличитељ својим превртљивостима увлачи српског човека у 
ђавољу колотечину тако да овај избезумљен више не зна шта је 
исправно, а шта не, шта треба да учини, а шта не. 

      Ђаво личне користи: у се, на се и пода се. А за ближњега шта ме 
брига, нек' се снађе сам. Он жонглира незналицама и незнањем, држећи 
незналице у незнању и незнање у незналицама. Он неће никога да 
просветли и поучи. Како би владао? Сви морају бити слуге његове 
личне користи. Зато су његови Ђавоученици  добро испекли занат на 
овим просторима под шифром: Држи незналице у незнању и господари! 

     Зато се њему у предњу увек супротставља митски Свети Сава, који 
људе учи, поучава. Та митска симболика увек има одређено језгро 
Истине. Нпр. када Свети Сава учи људе како да унесу светлост у кућу 



правећи прозоре. Ова симболика указује на уношење светлости знања у 
људска срца и отварање човековог ума да прими ту светлост знања у 
себе.  

      Али ти већ поменути Ђавоученици и Ђавоучењаци баш чине 
супротно. Они користе незнање као оружје своје власти, а свакога кога 
хоће и ко, пре свега, може да друге приведе ка познању Истине, ко друге 
може да образује и да им, како тако, помогне на животном путу, 
проглашавају за назадног мрачњака. Светлост проглашавају за таму, а 
зашто? Зато што је њихова лична корист и лична моћ угрожена. Над 
киме сте ако се сви подигну у висине? А то прави и истински учитељ 
хоће да подигне што више  људи на висину на којој се и он налази, да их 
поучи и да им помогне, а не да над њима газдује и да их држи у шаци. 

     Ђаво личне користи највећу корист препознаје у власти, јер власт 
највише обезбеђује власништво над материјалним добрима и људима. 
Пекић је приложио доста описа при осликању српског народног ђавола. 
Све можемо ставити у један појам, а то је превртљивост. У њега се 
никада не можеш поуздати, а то рађа подозрење и неповерење. Такви су 
и његови Ђавоученици: неповерљиви, непоуздани, превртљиви. 
Народски речено: час тамо, час вамо. Превртљив и променљивог става 
поводи се, опет народски речено, како ветар дува. Зарад личне користи 
коју обезбеђује власт спреман је да почини велику штету: да упропасти 
државу, да пусти страног завојевача, да сарађује са њим зарад 
преузимања власти, да препусти народ најсуровијим најездама. Зато се 
њему не верује, зато га подозревају. Ако је у политици изазваће неслогу, 
у култури дивљаштво, у науци заблуду, у цркви раскол. Неоспорно је 
вешт, али та вештина је, све у свему, зловештина. Он је неће користи на 
добро. А његових Ђавоученика заиста има довољно и још се 
намножавају, занат се пече и многи га пеку.  

      Заиста његови Ђавоученици су много пута хваљени у народу због 
њихове сналажљивости. Али та сналажљивост није способност и она 
доноси само краткотрајне резултате ломљиве и крхке који са нестанком 



неког од тих Ђавоученика и сами нестају, а већини народа остане да тај 
цех плаћа. 

87. Јајаризам- духовни облик и начин живљења присутан на нашим 
просторима. Израз којим се описивао пас, авлијанер без педигреа који 
би често крао кокошија јаја из гнезда када би квочка напустила гнездо у 
потрази за храном. 

     Пренесено из живинарске симболике на поље људско и духовно 
јајара би био, дакле, онај који отима плодове туђег рада и напора и 
користи се њима само у своје личне сврхе не желећи те плодове да 
подели са другима око себе. 

    Користећи се математичким језиком могли бисмо да кажемо да је 
јајаризам скуп који у себи садржи одређени број чланова, али тај број 
чланова се стално проширује. Могли би то да изразимо и овако:  

    Јајаризам (дандаре, положаре, фуњаре, лопужаре, муфљузи, муваре, 
барабе, битанге, џумаре, џибери…)  

    Према потребама овај број чланова ћемо проширити ако буде требао 
да се дода још који појам. Јајаризам би био заједнички именитељ свим 
овим појмовима. 

    Јајарски дух и начин може бити присутан и на пољу физичком, али и 
на пољу духовном. Свакако да ја велика несрећа када неко некога 
физички ороби и ојади, али већа је несрећа када се то дешава на пољу 
духовном, да неко некога духовно покраде и да неко од некога отме 
неки његов оригинални духовни садржај. Јајарски приступ је још 
безочнији у томе када се од некога нешто духовно отме, када се изврши 
духовна отимачина, п онда тај јајарски безочник почне се хвалити том 
крађом тврдећи како је та ствар у ствари његова , а не онога од кога је то 
украо и како тај нема појма и како он то нешто нити је могао да направи 
нити да има у поседу. Онда јајара почне ту ствар својатати на очиглед 
покраденог, па када види да не може да докаже како то и то није његово 
он почне оптуживати првобитног власника за оно зашта је он крив. Он 



почиње учитавати свој јајарски садржај у онога од кога је украо и отео 
одређену вредност. 

    Јајара ће свим силама, али крајње нечињенички, покушавати да тај 
садржај прогласи за свој, позива ће се на права, тражиће рупе и у 
Божјем и у људском закону га би искамчио некако ту своју нечасну 
корист. Све само да обезвреди свог измишљеног супарника који му се и 
не супротставља, јер нема чему, али ће се њему јајара супротстављати, 
јер ће се осећати духовно угроженим. Јајара ће покушати свим 
средствима да духовно сахрани свог супарника- несупарника. 
Користиће медије, средства информисања, разне емисије све само да 
уништи оног другог, али не толико ради њега, колико ради садржаја 
који је од њега отуђио. Можда посегне и за физичким обрачунавањем, а 
можда и са ликвидацијом. Никада се не зна. Јер да би се нешто 
присвојило мора се уклонити првобитни власник. Ако власника нема 
јајара слободно може да полаже право на украдену добит. Шта све јајаре 
неће користити да се окористе, а да при том на уложе никакав 
стваралачки напор да нешто достигну и постигну. 

     Јајари увек и изнад свега смета само једна ствар, а то је Истина. Ако 
погледа у Истину он мора признати да је јајара, а како он то да призна 
када он себе, јадник, никако не види таквим. И све ће учинити, 
несрећник, да онако баш јајарски ту титулу некако отме од себе и отуђи, 
да је украде од самога себе. 

    Морамо некако признати да смо сви помало јајаре, јер сви хтели не 
хтели крадемо помало од Божанског садржај и власништва. Шта то ми 
имамо, а да није у Божјем поседу и да није из Божјег поседа било 
духовно, било материјално? Свему томе Господ је творац, почетак и 
крај, а ми га безочно поткрадамо били тога свесни или не. Све наше 
позиције, положаји, таленти, имања све је то Богом дато и од Бога 
позајмљено, а ми то присвајамо правећи се луди о истинском власнику 
свега. Право на Његово власништво ми полажемо врло често 



одузимајући Му скоро свако право, Творцу свакога права. А Он се не 
љути, већ немилице нас обасипа дарима Својим.   

88. Веснијанизам Светислава Басаре, нашег савременијег писца почиње 
његовом ''Фамом о бициклистима''. Пандан римској богињи Фами јесте 
словенска Весна. Фама језички и значи: Вест, Глас. Зато Веснијанизам 
Светислава Басаре. Иако се трудио да пише једним чистохришћанским 
начином писања Басара је, ипак, ускочио у пагански веснијанизам за 
који још нисмо сигурни да је преображен. 

      Преображени Веснијанизам био би Благовест= Јеванђеље, 
Боговесник= Анђео. Веснијанизам Светислава Басаре свакако је усмерен 
у правцу Преображења. Веснијанист Басара постаје Весник. Може се 
бити Боговесник, али и ђавовесник= демон. Нека Веснијанизам 
Светислава Басаре буде Преображено Боговесништво, Боговенизам. 
Трудићемо се да Веснијанизам Светислава Басаре тумачимо као 
Боговеснизам. 

     Весна је богиња пролећа код Старих Словена. Основа њеног имена 
значи јасно и светло. Тако је и писање Светислава Басаре. Без обзира 
што су теме мрачне и што се неке од њих смештају у просторе хладне 
Русије, њих увек прати неко осећање и стање топлине, светлине. Иако 
се пишу у амбијенту хладноће оне су тако написане као да се налазе у 
неком пролећном стању. Басара примењује и тај конспиратистички 
начин писања који је у себи увек мрачан, јер завера са собом увек носи 
смрт, опасност и несрећу. Описано стање и људи као да су под неким 
упливом одређене духовне заразе, а да је нису ни свесни. Нека врста 
епидемијонистичког писања о стварима и људима. И опет ако је све у 
стању болештине, опет се јавља та Весна, незаобилазна веснијанистичка 
прича, приповест.  

     Сав тај епидемизам као да савладава и побеђује веснијанизам. 
Веснијанизам је некако невидљив, недокучива, али је носилац победе у 
самом делу. На пример у ''Успону и паду Паркинсонове болести'' када 
Јакоб Беме нестају у виду честица светлосне прашине ту до изражаја 



долази баш тај веснијанизам јасноће и светлости, светлости која се 
распршује на све стране. 

    Битка између веснијанизма и епидмизам  којој је поприште сам роман 
Светислава Басаре, као да је оличење старе битке између Весне и 
Моране. Морана богиња зиме јако је сродна епидемистичком. Јер шта је 
друго зима него доносилац заразе и болести, а у она стара времена и 
глади и беде. Весна би је победила и гурнула у подземни свет, доносећи 
пролеће. Тако и у Басариним романима веснијанизам је тај који мора да 
победи епидемизам зла, сваког зла: идеолошког, психолошког, 
историјског, онтолошког. Зато је светлопрахи нестанак Јакоба Бемеа 
тријумф веснијанизма над епидемизмом зла који је у роману оличен у 
бесмисленим мучењима и тортурама недоказаних вештица, стварајући 
тиме дупли вештичаризам. Ако је вештица, онда њено спаљивање не 
укида, већ само продубљује зло. 

    Победа веснијанизма као да је оличена у надилажењу зла, а не у 
сукобљавању са злом. Као и обично решење лежи негде по страни. Оно 
најбитније често је скрајнуто, повучено, аскетизовано. Тако и Бемеов 
нестанак у виду свелога праха јесте баш то надилажење епидемизма зла 
којим је свет окружен и захваћен. 

   Веснијанист је често вестоносац, весник. Тако се и означава Весна, као 
весник пролећа. Ако пратимо и политичко разматрање Светислава 
Басаре и преведемо га на митолошки језик онда је то веснијанистичко 
најављивање пролећа монархизма и одлазеће дуге зиме 
епидемистичког бољшевизма. Колико је томе Басара остао доследан, не 
знамо, али као и Весна која треба да смени Морану, тако и Монархија 
мора сменити Бољшевизам, тако и веснијанизам треба да смени 
епидемизам. И сва та борба, мешавина и ујдурма се одржава на пољу 
књижевне грађе Светислава Басаре. И у тој мери он је Боговесник, 
весник Божјег сутра у односу на ђаволско данас. У том смислу он јесте 
један ретко чисто хришћански књижевник, али само књижевник, 



колико је он ту христокњижевност уподобио свом животу то само он 
зна. 

89. Авангардни неутрализам јесте авангардни облик који је имао само 
једног оснивача и следбеника коме је име Растко Петровић. Растко 
Петровић у доба авангардистичке епохе није припадао ниједном 
авангардном покрету, али је био у додиру са свим авангардним 
покретима у земљи. Један је од родоначелника авангардне међуратне 
књижевности  

      И импосибилистички надреалисти и хипнисти и зенитисти и 
суматраисти и интимисти и алхемисти, сви су сарађивали, били у 
дослуху и волели авангардног неутралисту по имену Растко Петровић. 

     Његов неутрализам није био нека врста медионизма тј. неко 
млакоњско: између, лавирање, жонглирање. Не! То је више било стање и 
осећање неприпадности никоме осим самоме себи, нека врста 
себеприпадања. Растко није никога пратио, опонашао, копирао. Он није 
правио покрете, помпезарије, ерупције, поплаве. Његово стваралаштво 
је некако увек било тихо, неманифестно, самосвојно.  

   Зато је он одударао од своје авангардне средине која га је гледала са 
дозом подозрења, неверице. Тражила је да се определи, да заузме 
страну, али он није заузимао стране у авангардном рату, него је стварао 
своју авангардну страну. У она времена није имао следбеника, али је 
имао доста добар број поштоваоца. У поратном периоду појавили су се 
следбеници. Један од таквих је био и чувени Васко Попа. Индиректни 
наследник Растка Петровића је сада већ прослављени српско- амерички 
песник, књижевни Тесла: Чарлс Симић. Растко је као духовна река 
понорница. У своје доба поштован, али не прихватан. У новије доба 
настављен кроз своје духовне наследнике оличене у Васку Попи и 
Чарлсу Симићу. И они су увом писању неговали тај дух неприпадности, 
дух себиприпадности. Они нису нека аморфна књижевна маса, они не 
негују неки аморфизам. Њихови књижевно- поетски садржаји су 
конкретни, чврсти садржаји са згуснутом поруком са јасно вредности 



коју негују. Теме нису неке магличасто нејасне. Не! Оне ударају у саму 
срж и језгро свих тема. Ни Растку у она доба не беше тешко да зпуца у 
Африку да је истражује и описује, прешао је Албанску Голготу, доживео 
комунистичко прогонство, изгубио добар део породице. Он није био 
неки Енглез са максимом: Ко победи придружи му се. То није био његов 
неутралистички пут. Јер и неутрон у језгру атома није ни позитиван, ни 
негативан, али ипак одржава грађу атома и без њега не би ни било 
атома. 

     Теолошко- философски то је Свети Владика Николај дочарао на 
овакав начин: 

     ''И тако, прославитељу Бога, знај да постоје три врсте духа: Свети Дух 
Божји, дух природни и дух демонски. Три брата са три различита духа 
су далеко један од другога као три света: свет небески, свет земаљски и 
свет адски.'' (Свети Владика Николај: Царев Завет, стр. 9) 

      И овим видимо да је дух неутрализма доказан. Јер и поред Принципа 
Доброг Духа Бога и Принципа Злог Духа Ђавола имамо принцип 
природног, земаљског, људског духа. Тако је и у авангардном 
неутрализму Растке Петровића. Неутрализам није без садржаја и 
необликован без њега остала авангарда, страна или домаћа, не би могла 
ни да се одржи. Неутрализам је као светионик за бродове авангарде по 
бурном мору књижевности и уметности. 

      Моћни Растко Петровић био је од многих великана хваљен и 
прослављен. О њему су текстове писали Црњански, Винавер, Исидора 
Секулић, Марко Ристић, Васко Попа, Милован Данојлић. На све њих он 
је остављао јак и дубок утисак. Петровић је био и истраживачки дух. 
Интересовала га је доста наша народна књижевност, она га је и 
надахњивала, кренуо је за исконом, за древношћу. Препознао је у тој 
народној књижевности младост, виталност, мудрост, живахност, 
духовитост, домишљатост. 



      Тако да можемо видети где је водио тај неутрализам, на које је он 
путање упућивао. Узмимо само један наслов: ''Младићство народног 
генија''. То је један занимљив текст Растка Петровић који нам открива 
чаробну формулу неутрализма, а то је: младићство, народност, 
генијалност. 

90. Нестанак Ђавола пре него враћање у Анђела избор је Ђавољи. У 
Вечности, Есхатону све у свему биће Бог у пуноћи Својој. Сада Он 
одржава свет, чува, провиђа, шаље Благодат, осваја га Вечношћу и отима 
од пролазности кроз Молитву и Богослужења, кроз Светитеље и 
Даровите које је изабрао још у утроби мајчиној. А у Вечности Бог ће 
испунити све и овечнити све, обожити. Испуни ће све Собом и ту више 
неће бити места за било какав облик Зла. 

     Као што је Господ сишао у пакао и испунио га светлошћу Својом, 
тиме назначивши Његово Лично свеиспуњење, Он ће и све светове до 
краја испунити Собом. Будући да ће то учинити и са Адом, онда се пред 
силама ђаволским отварају два пута: или покајање и враћање у анђеоско 
стање или нестанак у истопљењу пред Светлошћу Божјом 
испунитељском. 

     Ђаво се грчевито држи било ког света у који дође: земља или пакао 
или неки трећи свет. Ту он жели да апсолутно влада, али како  Господ 
закорачи у било који од створених светова Он присиљава Ђавола у бег, 
склањање, прикривање: Криви- јер се стално крије. 

     Зато је ђаво нека врста непрестаног луталице, скривалице јурећи и у 
најситнији кутак у који би да се сакрије, па био то свемир, таван, атом 
или срце. Само побећи што даље од Бога. Ту и лежи његова безумност, 
јер куда побећи од Бога? То се пита и Псалмопевац. Где год да кренеш и 
зађеш тамо је Бог као Творац, Промислитељ, Себедавац. Као 
Допуститељ, као Сила и Снага. 

      А Ђаво бежи и бежи и на крају где? Нигде! Нестанак је неминован, 
али он не подразумева поништење, укидање или усмрћивање. Нестанак 



је нови појам, то тек треба да одгонетнемо. Је ли то нигдина, је ли то 
пакловина? Биће да је то Господ на крају наменио у Вечности, у 
Есхатону. Ђаво као првотворац греха и зла, бежећи из светова у светове 
сеје своје семе празнотворења, ништотворења греховног. Грех је 
вишезначна одредница, али има основе и за грејати, значи горети 
спаљивати , пржити, али и нагризати, резати , сећи, цепати. 

      Духовници обично сматрају Пад Анђела као и смрт човека. После 
Пада нема покајања, као и после смрти човекове. Али у списима о 
Светом Антонију Великом помиње се то да је Бог отворен према 
покајању и за ђаволе, али да ђаволи то нису, они неће да се кају, да се 
Боговраћају. Зато на крају пута у Вечности  ђаволи ће стати пред тај 
ђавољи избор: кајања или нестајања. 

      Нестанак Ђавола Ђаво ће пре да изабере него враћање у Божје 
окриље, јер би враћање за њега било признавање да његова кривица и 
није баш тако права како он мисли да јесте. Он би морао да призна да је 
омашио, да је кренуо неправим путем, да је створио тај неправи пут, да 
је безбројне одвео на тај пут. Његово високосебеумље то не може да 
дозволи. Он увек говори и понавља: Ђаво је Истина! Ђаволско стање је 
Истина! А не тамо неки Бог! 

      Како разумети неразумно, а Ђаво је неразумно. Када идемо по том 
танком леду увек виси опасност да склизнемо у ђавољи клиз и да ђаво 
искористи наше сажаљење према њему као створу и да нас одведе 
ђавољом стазом. Вешт је. Најзловештији!  

      Зато Ђаво и бира свој Ђавонестанак, зато што Ђаво каже: Ја сам увек 
у праву, мој пут је исправан , Ја немам за шта да се кајем, моје зло је 
добро, а Божје добро је зло. Све је то тако и ђаво не сам да неће, него 
непокајничи не може да трпи Божју Вечност која ће испунити све и сва. 
Јер неће да се врати у оно што је био: Светли Анђео, а не може да остане 
оно што јесте: Црни Ђаво. 



     И можда ћемо тада, и само тада, у том вечном тренутку моћи да 
кажемо: Нема више Ђавола! Али само тада. Сада, да ли је то Ђаво смрти 
или Ништач Ђаво, он је ту и напаствује са свих страна. Чувајмо се. 

91. Опис Сатане из речи Пророка Исаије, некако старозаветно назначен, 
у ходницима речи скривен. Али довољно јасан и кристално чист као 
драги камен, довољан да би се знало о коме се ради. О Противнику, Оцу 
Противљења, Заводнику тако заводном и описаном. Сатана, Ђаво, 
Демон. Празлотвор, онај кога је само Величанствени Божји Исаија 
могао описати, а да при том од његове заводљивости нимало не 
пострада, заштићен Божјим штитом Пророка. Ево тих речи: ''Пакао доле 
усколеба се тебе ради да те сретне када дођеш, пробуди ти мртваце и 
све кнезове земаљске, диже са престола њихових све цареве народне. 
Сви ће проговорити и рећи теби: 'И ти ли си изнемогао као ми? 
Изједначио си се са нама? Спусти се у пакао понос твој, звека харфи 
твојих, прострти су подате мољци,а црви су ти покривач. 

       Како паде с неба, звездо Данице, кћери зорина? Како се обори на 
земљу који си газио народе? А говорио си у срцу свом: 'Изаћи ћу на 
небо, више звезда Божјих подигнућу престо свој, и сешћу на гори 
зборној на страни северној, изаћи ћу у висине над облаке изједначи ћу 
се с Вишњим.' А ти се у пакао сврже, у дубину гробну.''(Исаија. 14, 9-15) 

      И тако овде добисмо описан Ђавољи успон и Пад. Кћер Зорина. 
Јасно је које овде Зора. То је Господ Бог. Његова кћер некада у вечној 
искони беше Даница, онај који подиже Дан, Светлост: Сатана, Ђаво, 
Демон. Некада Анђео Светли, посињена светлосна твар Бога Творца, 
кћерка Творчева. А шта поста? Непријатељ Творца, његов мрзитељ, 
зависник, ненависник.  

       Паде где? У пакао. И? Кога прати?. Ту су харфе његове, под њим су 
мољци, покривају га црви. Ко су харфе, мољци и црви? Харфе, мољце и 
црве овде схватамо симболично, а они су симболи за демоне, слуге 
Ђавола који га прате непрестано и слушају га беспрекорно. Харфе које 
звече, то су демони који су Ђаволови гласници, они га обавештавају о 



гресима и преступима људским и свим нечастијама које се чине. Мољци 
који су прострти под њим су демони који су под службом и влашћу 
Ђаволовом. Они лете као мољци по тканини нагризајући свет и твар, 
претварајући га у рупе које у њему пробијају. Црви који су Ђавољи 
покривач, плашт јесу демони који све као црв могу изгристи и нагристи, 
као што црв нагриза храст. Довољан је један такав црв= демон, па да се 
сео свет и свемир прекрије грехом и тамом, од Ђавола послат. 

      Наставља даље Пророк: ''То ли је онај који је тресао земљу, који је 
дрмао царства, који је васељену обраћао у пустињу, и градове њене 
раскопавао? Робље своје није отпуштао кући?''(Исаија. 14, 16-17) 

      ''Васељену обраћао у пустињу'', овим Пророк указује колика је моћ 
Ђавоља ако је само Бог дозволи и допусти. Читав свемир да претвори у 
пустињу, празнину, ништавило. Толико је моћан Ђаво, али не и 
Свемоћан и не Свемилостив као Бог. ''А ти се избаци из гроба свога, као 
гадна грана, као хаљина побијених, мачем пободених, који силазе у јаму 
камену, као погажен леш.''(Исаија. 14, 19) 

       И овде добијамо као некакву противречну изјаву: ''ти се избаци из 
гроба свога.'' Шта је то гроб за Ђавола? Небеса! Небеса су гроб за 
Ђавола. Оно што је за друге вечни живот, то је за Ђавола и Ђаволове 
гроб. 

     ''Као гадна грана'', као грана која се осушила и отпала од дрвета које 
јој је некада било извор живота тако некада и Ђаво као Анђео био у 
Светлости Господњој док није отпао од Бога. 

      И као што побијени се спуштају у свој гроб тако се и Ђаво спустио у 
пакао који је његова рака, његова рупа после Пада у коју се сакрио и 
затворио од Бога и Његове Светлости. Самозакопао се пред Господом 
да Га не би гледао и подносио Његов Сјај од ког је некада отпао. 

     Тако је Ђаво желећи да се узвиси изнад Бога пао у јаму звану пакао 
коју је хтео свима и свакоме да приреди што здушно увек и покушава. 



Мислећи да копа јаму за Творца, у свом безумљу помислио је да може 
Творца, у једној јами званој пакао, заробити. 

     Овако детаљан опис Сатане који је изобразио Свети Пророк Исаија 
некако до краја недоречен чекајући Христа да му да пуноћу, да до краја 
испуни речи пророчке. Зато је Пророк рекао само оно што је имао и 
могао од Духа Божјег да каже. Ипак је изнео једну, до краја, прецизну 
сатанологију, ђавологију и демонологију.  

      Стари Завет се увек објављује у откривењским назнакама чекајући 
Пуноћу новозаветног Откривења. Оног кога смо чекали дошао је. Оног 
кога смо најавили с нама је. Зато су и о Противнику даване само 
назнаке, док га Господ својим доласком није потпуна разоткрио, 
разобличио, оголио показујући га у највећој гнусоби његовој. 

      И он се сада игра скривалица, ђавоље игре ђавољих скривалица. А 
некада је био идолски јаван. Људи су подизали кипове ђавола, фигуре 
ђавола у славу ђавола, клањајући се ђаволу као Богу. Ђаво је себе међу 
људима продавао као Бога, о чему и сведочи Велики Исаија. То беше 
његова жудња од праискона, да се попење на гору високу, да се 
изједначи са Вишњим. Али дође Господ на земљу и разоткри Ђавола не 
остављјући му ниједан други избор осим скривања и покривања. Ђаво 
више не беше цар и као на Небу беше побеђен и на земљи Крвљу 
Господњом којом је помислио да је Господу крај. Тај Крај беше Почетак 
Господњи, а свршетак Ђаволу. 

     То све описа Пророк Исаија, најави коначни Пад. Пад свих падова: 
ђавољи пад. И други пророци описиваше Сатану у завијеној форми 
најаве. Све о њему рекоше, али смерно чекајући коначну Реч и Суд о 
самоме Нечастивом из уста Речи Божје= Христа Богочовека, Еамнуила. 
Пророк Језикиљ назва га некадашњим херувимом, стеном огњеном. И у 
књизи о Јову беше описно наговештен. Код Мојсија и Давида кроз 
идологију паганских народа. И увек код разних злонамерних, неуких и 
незналачких теоретичара Сатана беше накарадно тумачен. Ти тупоумни 
теоретичари као да хтедоше да посвађају и подигну рат између Старог и 



Новог Завета. У својој унутрашњој побуни, паду и стању Ђаво јесте 
највећи непријатељ Божји, али спољном Наредбом Речи Божје Ђаво 
мора бити послушаник и слуга Божји. Колико год мрзео и презирао 
Бога, он мора слушати наредбе и заповести његове без обзира на свој 
Ђавољи избор, јер Божја је последња и Божја се не пориче. 

92. Ходници српског менталитета. Пре ће бити лавиринт по коме с 
времена на време неки Минотаур шета. Међу Србима, у ходницима 
српског менталитета, имамо и то да Срби хоће да чине паклене ствари, 
али неће пакао, неће да иду у пакао, неће да одговарају паклу, неће 
последице пакла. И то је парадокс. Хоће да буду паклени, али не 
прижељкују пакао. 

     Они би да пију, а да се не напију. Они би да се напију, а да се не 
''отрују'' и доживе смрт. Они би да једу, а да се не преједу. Они би да се 
преједу, а да им не позли. Они би да лудо возе, а да не страдају. Они би 
да се бију, а да се не убију. Они би да ратују, а да не гину. Они би да 
гину, а живи кући да дођу. Они би да се дрогирају, а да не буду 
зависници. Они би да се са свима свађају, а да се никоме не замере. Они 
би да блудниче, а да не ''закаче''. Они би да абортирају, а да не убију. 
Они би да се веселе, а да су озбиљни. Они би свакога да вређају, а 
никога да не увреде. Они би да су неистомишњеници, а да мисле исто. 
Они би да су далеко, а да су блиско. Они би да беже, а да стоје. Они би 
да страхују, а да се не боје. Они не би ништа, а да имају све. Они би Да, 
ал' да буде Не. Они шта све не би, ал не би шта све. Они би вруће, ал' да 
хладно је. Они би јунаштво, а без крви. Они би ситно, ал' да се не мрви. 
Они би да се кају, а ништа погрешили нису. Они су грешни, али зашто 
да се кају? Они не би да праштају, ал' да буду милосрдни. Они би да су 
последњи, чак и када су први. Они би свакога испред себе, а боре се за 
првенство. Они би свуда да седе, ал' да имају само за себе место. Они 
кукају радост кад је. Они певају када је најтеже стање. Они би да краду, 
а лопови да нису. Они би да уче, а да се не помуче. Они би да раде, а да 
се не уморе. Они би да не раде, а да зараде. Они би да пођу, ал' кући да 
дођу. Они би да греше, а да су у праву. Они би, а не би. 



       И када се захукта тај паклени строј ходницима српског менталитета, 
он заиста као Минотаур тражи жртву да поједе. Јурећи кроз те ходнике 
лавиринта српског менталитета, тај и такав строј чини паклене ствари. 
А ми би да чинимо паклене ствари, а да не прихватимо паклене 
последице. А искуство нас учи да је то неминовност. Што чиниш, себи 
чиниш! Како радиш, тако ти се ради! Како враћаш, тако ти се враћа. То 
и народна мудрост сведочи поучена дугим и древним искуством. Ако 
паклене ствари радиш, не можеш избећи паклене последице. Не можеш 
избећи паклени суд. 

     А то паклено стање је наш некаква српски, христолики, силазак у Ад. 
Наш неки крст који носимо и наша Голгота. Као неки чудни предуслов 
да би васкрснули. И као што се Господ спуштао у Ад и одатле почео 
Спасење, тако и ми се спасавамо кроз такво паклено стање. Можда нас 
оно једино и натера да извршимо опште покајање. Покајање није 
жаљење, већ повратак Богу. Жаљење за пропуштеним скривени је знак 
гордости и извориште новога пада. А покајање је подизање, раст Божји, 
ка Богу. 

   Чинити паклени рад, а не хтети паклену плату јесте паклено стање 
које морамо неопходно трпети, подносити како бисмо га се што пре 
ослободили. А трпљење и подношење није ропство, већ борба са тим 
стањем. Мора се трпети и подносити такво стање да би се коначно и 
збацило са себе, јер је терет, јер је бреме, тешкоћа.  

   Господ је и тада као и свагда тражио од других да му дају своје бреме 
како би их одморио и тиме указао на једини могући излаз из свих 
тешкоћа, а то је Он Сам. А како би се иначе избавили из тог и таквог 
пакленог стања без Господа? Никако! Вероватно не бисмо ни знали да 
смо у њему док нам то Господ не би открио. Открио нам је и Његов пут 
после Голготе и Смрти, а то је силазак у Ад. Зато нас Он једини и може 
провести кроз паклено стање нетакнуте и неповређене 

    Светогорски духовник Силуан је рекао: ''Држи свој дух у Аду и не 
очајавај.'' Добра порука и поука за наше паклено стање.  



93. Поред подела које на које су указивали Слободан Јовановић у свом 
''Културном обрасцу'' и Душан Ковачевић у ''20 подела у српском 
народу'', усудио бих се да те поделе грубо сведем на само једну у којој се 
појављују два типа људи. Кондиристи и аутохтонисти. На овакву поделу 
сам указивао и пре, ово је само један мали додатак том што прецизнијем 
разоткривању подељености у нашем народу. 

      Кондиристи кличу: Туђе, слађе. Аутохтонисти: Своји на своме. 
Занимљиво је приметити да аутохтонисти много више и детаљније знају 
туђе вредности, док кондиристи робују својим заблудама о другима и 
самообманама које често немају везе са стварношћу неутемељеним на 
чињеницама. Ствар је менталитетске, а не политичке природе. Можда у 
свакоме од нас лежи помало и кондириста и аутохтониста. 

      И то је један очигледан парадокс. Кондиризам је реч домаћег 
порекла, док је аутохтонизам реч страног порекла. Аутохтоно би 
најпрецизније значило самоникло. Аутохтонист би се залагао за 
самониклост у свему. Питање је колико је то могуће, јер апсолутна и 
крајња самониклост садржана је искључиво у Богу, тако да свако 
самоникло стремљење помало је крађа и узурпација Божјег. У најмању 
руку позајмица, али то је и све остало. 

     Одмах да будемо јасни правилно је залагати се за аутохтоност. 
Питамо се нема ли помало од аутохтоности и у самом кондиризму? О 
томе сведоче и сам народне умотворине Вука Караџића. Умотворина 
1977 каже: ''Кад се тиква покондири. Кад се погосподи онај коме не 
приликује; или када се понесе и стане се стиђети свог пређашњега 
стања. Гледај: По што, Влаше, кикош?'' То је следећа умотворина ка којој 
ћемо се усмерити да би на што бољем трагу разоткрили природу 
кондиризма. Умотворина 4420: ''По што, Влаше, кикош? Некаква се 
потурчила у суботу па то казала у неђељу своме оцу када га је виђела ђе 
носи кокош да прода. Кокош није хтела казати, јер би то било по српски 
а она је ћела да говори као Туркиња; а тако му је и Влаше рекла као да га 



и не познаје.'' (Вукове народне пословице с регистром кључних речи, 
Нолит- Београд) 

     Свакако у овим наведеним редовима видимо доста добро 
разоткривену природу кондиризма. Једног духовног света у расцепу 
између онога што ниси и онога што не би хтео да будеш и да у томе 
останеш. Тако ствараш неки свој свет између светова, постајеш на неки 
свој начин свој. Између стида и осећања ниже вредности изграђујеш, 
додуше на изопачен начин, себе. 

     Пратећи вуковску нит у разобличавању кондиризма највише је 
отишао Јован Стерија Поповић у својој комедији ''Покондирена тиква''. 
И Фема, опанчарева удовица, желећи да направи од себе оно што не 
може, а да побегне од онога што је била, изграђује један свој 
кондиристички свет, па и један свој кондиристички, истина за вољу 
неразумљиви, језик. Ту су разни појмови као што су: ви кец, мико фо, 
ајндловати, компламент, вилозов, коми фо… Читав један неразумљиви 
језички свет. Али да иза свог тог кондиризма стоји једна жеља за 
најнискијим саможивим користиљубљем открива на крају драмског 
текста и сам Фемин брат кога је она све време понижавала. 

      ''МИТАР: У Паризу свака госпођа има по два мужа 

        ФЕМА (јако): Ох! (Сасвим тихо.) Ох! (С једном терцом више.) Ох!... 
Либри прудер, води ме у Париз. Видиш како ноблес живи? Ах, по два 
мужа, разумеш? По два мужа, ах, ах, а кукавне просте? 

       МИТАР: Е, оне имају по три. 

       ФЕМА(дуго га гледа): По три?... Мужа? 

       МИТАР: Питај сваког који је год био у Француској, па ће ти свако то 
исто казати. 

       ФЕМА: Али тамо просто нису као овде? 

       МИТАР: А, тамо су последње жене као код нас ти што си. 



      ФЕМА: Либри прудер ја сам већ истерала жељу са ноблесом. Сад оћу 
мало да будем проста, да видим како се и просто живи.'' (Јован Стерија 
Поповић: Покондирена тиква, Позорје 11) 

       Овим смо видели сав дух кондиризма. Када господство обавезује, а 
племство не доноси никакву саможиву корист, онда се покондирист 
повлачи из тог духовног миљеа. Открива свој примарни и примитивни 
инстинкт подживотињског задовољења. Онда му све туђе не постаје 
тако слађе ако он у тој сладости, у том сладострашћу, нема никаквог 
удела. Оно ''туђе'' само је покриће за његова недела. Он никада, у 
суштини, не би могао да живи оно ''туђе''. Јер трута и паразита могу 
трпети само родитељи и најближи, значи своји, они од којих смо се 
највише стидели. Ту негде лежи самосвојност кондиризма. Он не може 
без тог свога, јер у односу кога би се он могао уздигнути, кога би он 
могао понизити? У неком тамо ''врлом'' свету он не може ништа друго 
бити, него што и овде једна извештачена дворска будала.    

      Осим самосвојности свог кондиристичког света или, боље рећи, 
међусвета, кондириста има и неку особену самосвојност незналице 
било ког другог света: цивилизацијског, културолошког. Он слабо или 
никако не зна вредности свог сопственог културнонационалног света, а 
камоли вредности неке туђе културе. Он се само прави да зна.    

     Будући да смо на пољу подела можемо се дохватити још једне поделе 
која је крајње специфична. Можемо је назвати: подела истоветних. 
Најзанимљивији скорашњи пример је пример двојице наших 
еминентних интелектуалаца, једног књижевника и једног професора. 
Наиме, реч  је о Светиславу Басари и професору Слободану Антонићу. 
Ова двојица интелектуалца деле скоро крајње исто мишљење по питању  
хришћанских вредности, и начела православне цивилизације, и очувања 
верског идентитета. Па, ипак, између њих је такав свађалачки 
потенцијал експлозивних размера. То значи да су сукобљавања и свађе 
нешто што је, чак, подмисаоног карактера, чим двојица, такорећи, 
истомишљеника могу толико енергије трошити на међусобна гложења 



и омаловажавања. И заиста, можемо закључити, да су најжуче и најтеже 
оне свађе које су ни око чега. Толико о поделама, засада. 

94. О Алхемизму Станислава Кракова- Већ смо помињали алхемизам 
пишући о Растку Петровићу. Била је то индивидуална књижевна 
идеологија авангардног типа створена из пера Станислава Кракова. 
Припадао је десном авангардизму међуратног периода. Раме уз раме са 
Црњанским, Велмар Јанковићем био је врхунски писац и стваралац тог 
доба, авангардистичке епохе српске књижевности и уметности. 

      Краков је био вишеструки стваралац. Писао је књижевна, али и 
путописна, есејистичка, научноистраживачка дела. Алхемизам је настао 
из његове приче ''Алхимичар'' написане 1922. године. Прича написана 
на симболичан начин имала је у себи аутобиографску црту. Заправо 
писац је писао о себи, о свом пореклу и све то смештао врло окретно у 
саму причу при том не давајући знаке о коме он то пише, а опет тако 
огољено да је то очигледно. Народски речено: ''Може да буде, али не 
мора да значи.'' И ту је први слој онога што називамо алхемизмом. Јер 
шта је алхемија, у бити, ако не вештина да се једна ствар може врло лако 
претворити у неку другу. Или још прецизније да се састав једног 
елемента може претворити у састав неког другог елемента. Тако и 
његовој причи алхемизам је вештина писца, званог Станислав Краков, 
да састав приче претвара у састав стварности и да састав стварности 
претвара у састав приче, али при том да их не меша и да не прави 
никакве бурне реакције, а опет тако склапати да прича у једном 
моменту постаје стварност и стварност у неком другом моменту постаје 
прича. 

     Други слој алхемизма везан је за сам садржај приче. А тај алхемизам 
је везан за само порекло Станислава Кракова. Наиме, алхемизам се 
састоји у питању: Како су се то пољски Јевреји претворили у 
Православне Србе? Одговор је садржан у самој причи ''Алхимичар''. 
Кракови су пореклом пољски Јевреји- Зондермајери. Дошли су из 
Кракова у Србију. Одатле презиме Краков. Отац Станислава Кракова 



звао се Сигмунд као и јунак из приче. И тиме је историјска, национална 
и религијска алхемија извршена. Овај слој алхемизма нам разоткрива и 
први слој алхемизма.  

     Трећи слој алхемизма јесте политички слој алхемизма који је 
погрешно схваћен. Краков је као што знамо припадао оној групи 
интелектуалаца које су називали Калемегданџије. Заједно са 
Црњанским и Велмар Јанковићем и он је понео ту титулу. Он није крио 
свој десницизам, своје пријатељство са Димитријем Љотићем које има 
своје корене још из ратних дана Првог Светског Рата. Наравно, одмах је 
лажно проглашен за фашисту што никада није био. Ипак би то било 
двоструко издајство: пољског Јеврејства и Православног Српства. То 
Краков себи не би опростио. И тако се алхемијски круг затворио: 
пољски Јеврејин- Православни Србин- Десни Авангардиста. 

    Око Станислава Кракова се водио и мали критички рат међу српским 
књижевним критичарима тог доба. И док је са једне стране Милан 
Богдановић тврдио да је Краков савремени писац старинског кова, 
дотле га је Станислав Винавер смештао у писце свемирског 
громобранства. Богдановић је сматрао да се може бити савремени 
писац, а при том да се пише на старински начин. Као пример и доказ 
узимао је Кракова.  

    Али, ако узмемо на страну овакве критичке опаске можемо са 
поузданошћу тврдити да је Краков прави авангардиста. То је 
посведочио и својим животом. Он је осетио на својој сопственој кожи 
авангарду у изворном значењу те речи кроз пробој Солунског фронта. 
Његова ''Крила'' најбоље сведоче о томе. Тако да је он свој авангардни 
занат исковао двоструко: животно и списатељски.  

    Гледајући једну емисију о нашем еминентном научнику Павлу Савићу 
сазнао сам да су и у хемији могући алхемијски обрти. Да препричам то 
помало нестручно: ако би се промени број одређених честица у 
молекулу неког елемента, онда би тај елемент могао заиста да се 
претвори у неки други елемент. Стара алхемијска замисао и мука је 



била како гвожђе претворити у злато. Данас многи научници тврде да је 
то могуће. И заиста и на овом пољу Краков се показао као прави 
наговестилац алхемизма, нових духовних облика, чак и у науци.   

     Толико о Станиславу Кракову творцу индивидуалне авангардне  
књижевне идеје зване алхемизам. 

95. Прилагодљиви и превртљиви дух. Често је уврежено мишљење по 
коме се може ставити знак једнакости између прилагодљивог духа и 
превртљивог духа. Многи не виде разлику, па ни супротност између ова 
два духа. А супротност је толика као што је супротност између 
исправности и покварености. 

     Прилагодљив дух или дух прилагодљивости јесте виртуозан, 
окретан, савитљив и гимнастичан дух. Његова симболика јесте највише 
везана за гимнастику. Савитљивост, а не ломљивост. Ако га баците на 
главу дочекаће се на ноге. Као када гледамо гимнастичара који треба да 
изведе salto mortale. Он се залеће, скаче, повија се главом и рукама 
напред, долази у тачку у којој се спајају глава и колена тзв. мртва тачка, 
преокреће се и стаје ногама напред. То је универзалан пример 
окретности, савитљивости. 

    Превртљив дух, дух превртљивости је супротан духу 
прилагодљивости, духу окретности. Он је дух ломљивости, кртости, 
крхкости. То је опет да се изразимо неким симболичким језиком као 
када би се здрава рука сломила или нога када би се ишчашила. То је 
супротно стање од савитљивог и окретног, јер гимнастичност руке увек 
би се трудила да се повије и савије и тако да избегне слом, али то не би 
учинило превратно и превртљиво. Оно увек изазива лом, јер чини 
супротно од онога што је чинило и тако радећи прво једно па друго, оно 
чини супротно првом и тиме га ломи.Превртљив дух би био, ако се опет 
присетимо гимнастике, онај дух који када би дошао у мртву тачку салта 
морталеа хтео да се врати у првобитни положај. Наравно, то би уродило 
падом на врат и изазвало би прелом врата. Тако и превртљивост је 
најкраћи пут до душевног слома који обично производи 



психопатолошке последице у виду разних душевних поремећаја. Људи 
превртљива духа иако споља држе наку врсту завесе која се приказује 
као споасобност за исправно расуђивање, обично иза те завесе крију 
неку врсту духовне скрханости, душевне нестабилности.   

     Прилагодљивост, ако би се трудили да је језички одгонетамо, би 
била најлакше могуће. Нешто што би се могло извести најлакшим 
могућим путем. Неко би се, наравно, побунио и рекао би да би требало 
да се ради на тежи начин, јер се тако највише научи. Треба се помучити. 
Али нико и не тврди да се напрезање и лакоћа међусобно искључују. 
Опет се враћамо на гимнастички пример. Колико гимнастичару треба 
година и труда, па да он увежба савитљивост и гипкост? 
Прилагодљивост се усавршава од оне своје првобитне основе, она се 
увежбава. Јер прилагодљивост није обрнуто супротно мењање свог 
мишљења и начина живљења. То би пре била превртљивост. 
Прилагодљивост је пре уклапање свог мишљења и начина живота у 
услове који се намећу, а при том не стављати их по страни, неги их 
држати у језгру свог живљења. Заиста дух прилагодљивости има велики 
задатак да не промени своје сопство, а да га сачува у било ком облику 
живљења. Прилагодљивост је као вода, не мења своје стање, а може да 
се улије у било који облик или сасуд. 

       Превртљиви дух је нешто сасвим супротно. Оно што је мислио 
данас, не мисли сутра. Једно мисли, друго прича, треће ради. Мења свој 
став, а да га при том ништа на то не тера. Данас каже да, сутра не. 
Непостојан, не може му се веровати, не може се држати за реч. Став који 
је изрекао данас, сломиће га сутра, а поново ће га реактивирати 
прекосутра. Заиста је тешко пратити некога које превртљивог духа, а на 
власти је. Тај јадан не зна ни сам шта мисли, а камоли да то неко други 
може знати које у његовој близини. Превртљив дух иако то делује да 
није тако врло често ради на штету своје користи. Јер он се не 
прилагођава ситуацији, њему његова превртљивост ствара ситуацију, 
тако да се често и не разуме шта превртљивац хоће да каже. Код њега и 
јесте и није. Час јесте, час није. 



      Оно што би највећа способност прилагодљивог духа била јесте то 
како се прилагодити превртљивом духу, ако се он за нешто пита. 

96. Православни изолационизам и православни емисионизам. То је 
двоједина црта духовности Православља. Као две руке или два ока на 
телесном склопу човековом. Пуноћа живљења у Цркве Христове. Али и 
једно и друго је једно у Христу Богочовеку. И изолационизам и 
емисионизам су једно у Христу. А какво је испољавање једног и другог 
духовног крака. 

      Православни изолационизам никако не смемо схватати као нешто 
затворено у само себе. Не. Морамо тражити изворно значење речи 
изолационо, а то значи издвојено. И у то верују православни 
изолационисти. У издвојеност, посебност, особеност, отменост 
Православне Цркве Христове, у Њену смосвојност, богочовечанску 
изворност. Али заиста увек је присутна опасност да се изолационизам 
изроди у неку врсту затворености и да постане интровертизам, али зато 
Божја рачуница увек ставља меру преграде која спречава 
изолационизам да склизне у интровертизам. 

     Православни емисионизам се залаже за исијавање Православља у 
свим правцима, за сведочење Христа= Божје премудрости, за ширење 
Православља и прихватање Православља од стране свих за рад спасења 
свих по речима Апостола Павла: ''Јер је ово угодно пред Спаситељем 
нашим Богом, који хоће да се сви људи спасу и да дођу у познање 
истине.''(Тим. 2, 3-4) Емсионичност дубоко верује у универзалност  
православне вере. Али као и изолационизам и емисионизам може да се 
изроди у неку врсту синкретичког миксизма и да се претопи у нешто 
друго од свог првобитно изворно православног пута. Зато на том путу 
који лако може да се претвори у странпутицу стоји савест као Глас 
Божји у човеку, у људима заједнице. Савест Православља не дозвољава 
да се Православље изроди у неко инославље и да изгуби свој духовни, 
па и формално- физички карактер. Ширење Речи Божје мисија је Цркве 
Православне, као што је и сведочење Богочовека Христа. На свако 



странпутично учење Црква опомиње оне који су заблудели да би им 
указала на пут Богочовека Христа, који је Глава Цркве. 

      А да би се још једном осврнули на двојаки карактер Цркве сетићемо 
се поново визије Апокалиптичке Цркве описане у Откривењу 
Јовановом: ''И знак велики се показа на небу: Жена обучена у сунце, и 
месец под ногама њезиним, и на глави њезиној венац од дванаест 
звезда.''(Откр. 12, 1); ''И Жени бише дата два крила орла великога да 
одлети у пустињу на место своје, где ће се хранити време и времена и 
пола времена, далеко од змије.''(Откр. 12, 14) 

     И ово сведочење говори о двоједином карактеру Цркве Божје. Први 
стих сведочи о емисионизму- исијавању Цркве Христове у свим 
правцима. Црква пружа своје зраке према свему и свакоме желећи да све 
својим зрацима унесе у спаситељски загрљај, а опет други стих сведочи 
о духовној повучености Цркве у односу на свет, грех и ђавола, што је 
знак њене издвојености= изолације. У једном емисионоизолационом и 
изолационоемисионом динамизму Црква пролази кроз историју и свет 
до Судњег Дана и Другог Доласка Христовог, сведочећи непрестано 
Христа Бога, надилазећи ђавола.  

    И заиста Црква је као планина која се на Врху сужава, али како се 
спушта ка подножју шири се све више у свим правцима. И то је 
изолационоемисиони однос присутан у животу Цркве Божје 
Православне. На Врху је само и искључиво Господ Бог, Христос који је 
Глава Цркве. И као што глава на врху самог телесног склопа, тако је и 
Господ Христос као Глава Цркве на Врху сам Цркве. И Врх и подножје 
чине једно исту твар планине. Тако и Тело Христово= Црква. Има и 
своју изолациону и своју емисиону страну, а обе су део Тела Христовог. 

   Понекад, а то је одавно у монашким редовима било праваца који су 
долазили и у сукоб. Тако у Русији је било нетјажатеља и домостројаца 
или у Византији зилота и дипломата. Имамо скретања у фанатизам или 
егалитаризам. Фанатизам је обично ђавоља самозатвореност, а 
егалитаризам ђавоље изједначавање свега. И једно и друго погубно је за 



црквоучење. Али Црква ће, без обзира на разне странпутице, до краја 
задржати свој изолационоемисиони христојединствени карактер. 

97. Mелхиседек: царосвештенички поредак. ''А Мелхиседек цар 
салимски изнесе хлеб и вино, а он беше свештеник Бога 
вишњега.''(Пост. 14, 18) У овим библијским стиховима видимо опис 
једног, како обично кажу, мистичног цара из града Салима 
Мелхиседека. Град Салим садашњи Јерусалим познат је на српском 
преводу као Град Мира, тада познат само као Мир. Цар Мира и 
свештеник Божји беше Мелхиседек, по апостолпавловском тумачењу 
предизображење Месије Христа: Бога, Цара и Првосвештеника.  

      Из ових стихова можемо извући закључак да Салим беше град- 
држава, а да тај град- држава беше царевина цара Мелхиседека. У Миру 
Мелхиседек беше и цар- владар и свештеник- слуга Божји. Имаше само 
један град под својом влашћу, а ипак беше цар. Цар под Божјим 
благословом, јер и сам додељива Божји благослов другима. Међу тим 
другима беше и Аврам Богоизабрани. Он извршаваше службу Божју у 
Мирграду, а опет беше првосвештеник од Бога. 

    Многи руски философи сматрали су да царистичка власт у Русији и 
није хришћанског карактера, већ паганског. Владимир Соловјов је 
заступао став да царизам баштини своје порекло од деспотистичке 
власти цара-идола Набукадоносора. Природа царистичке власти 
паганска је, она је само умивена хришћанством, она је премазана само 
хришћанским премазом. Други, пак, правни теоретичари сматрали су да 
је паганско порекло власти римско, цесаристичко и да су византијски 
као и руски цареви наставили само као помазаници заступати 
цесаристички принцип паганске владавине сада већ у дубоко 
христјанизованим народима.  

    Било је и смелих светоотачких изјава о цару као епископу ван Цркве. 
Можда су неки од Отаца у ствари хтели рећи да је цар нека врста 
епископа који се налази на ободу Цркве, на њеним границама, бранећи 



је као Светињу од неке физичке најезде. Јер је помало ризичан исказ 
''епископ ван Цркве'', онда он не би био Божји епископ, већ ђавољи. 

     И руски кнез свети Јарослав Мудри хтео је да укаже на порекло своје 
помазничке власти, па је наредио да се на улазу у појединачне храмове 
изради кип Светог Пророка и Цара Давида. Али ни он до краја није 
спознао порекло своје власти. Сетимо се да Господ укорио јеврејски 
народ зато што је себи изабрао цара наместо Господа. Господ је рекео 
судији Самуилу да је то пркос Богу и да они хоће да се угледају на 
околне паганске народе. Ту власт је Бог благословио , јер је хтео да 
испоштује глас народа свог, али народ такође и укорио. 

    Ми смо на самом почетку указали на истинско прапорекло 
Богопомазничке власти баш на примеру царосвештеника Мелхиседека. 
Наравно, то није никаква цесаропапистичка власт. То да је цар и 
свештеник Божји, значи да је цар пре свега слуга Божји. Да, у Византији 
су служени царски часови, цару се стављао поред епископа и указивало 
му се епископско достојнаство. Цареви су волели, као руски Петар 
Велики, да певају за певницом, вршили су и много других 
свештенослужитељских радњи. Али нису се стављали као поглавари 
или господари Цркве, већ као слуге Цркве. Тако нешто нису чинили ни 
патријарси. То су чиниле само папе својим граматам и јересдогматом о 
непогрешивости. Цар и свештеник је слуга Божје Цркве и то је све, 
Слуга Христов. 

     У томе лежи корен царске, монархијске власти, у Мелхиседековом 
царосвештеничком Богослужбеном поретку. Монарх- кнез, краљ, цар 
мора на првом месту бити Христослуга, а онда владар, господар, јер 
потиче од Господа и као личност и као власт, ратник, чувар, помоћник, 
учитељ. Он мора са собом носити oве особине Господње у управљању и 
владању народом и државом. Али никада не сме бити тиранин, 
тлачитељ, мучитељ. Мученик да, али мучитељ не! Он јесте законодавац 
и забранитељ тираније и сваке недоличности, али он не сме да чини 



недолично. Јер то јесте главно начело наше христокултуре, 
христоцивилизације и христополитике. 

98.  Спекулумизам Светислава Басаре- Спекулумизам илити 
Огледализам Светислава Басаре највише се огледа у његовом чудном 
спису Напукло огледало. Спекулумистичко - огледалистичко је духовна 
допуна већ поменутом фамистичко- веснијанистичком моделу о коме 
смо већ говорили у претходним одељцима. Та духовна надоградња нам 
помаже да што прецизније одредимо и продубимо христокњижевност 
Светислава Басаре. 

       Наиме, роман и почиње тако што главни јунак, а истовремено и 
приповедач читавог дела долази до закључка да је он пореклом Ништа, 
а не пореклом Мајмун. То Ништа га наводи да закључи да не постоји. 
Ствар је на почетку помало замагљена, али она даје наговештај о чему се 
заправо ради. Све је надахнуто Књигом Постања и теоријом стварања ex 
nihilо. Ако смо створени из ничега, онда смо на самоме почетку били 
Ништа. И тако и јунак закључује да је Ништа. 

       Полази се од неке врсте нихилизма, а не мајмунизма. Јунак не 
признаје мајмунистичко порекло човека и то га доводи у најнезгоднију 
ситуацију која закључује његовим смештањем у лудницу.  Да ли је то 
био сам план јунака или је лудница непредвидива последица остаје 
неодгонетнуто. 

      У много чему присутне су сличности између Ананије (главног јунака 
романа) и самога писца. И писац на чудан начин тврди одређене ствари 
које код многих који су му крајње супростављени изазива дивљење. Они 
га до идолопоклонства величају, а он им улице говори: Ви сте будале! И 
ништа не помаже. Што их више вређа, више му се диве. Као да је писцу 
дато да помало загосподари и спољним светом и стварним људима, бар 
једним делом. Али само дело је прожето дубљим порукама. Тај 
социјални дискурс помало је небитан и за самога писца, а и за јунака 
самога дела. 



     Спекулумизам Светислава Басаре јесте још један књижевно- идејни 
крак поред фамизма у његовој књижевност. Као и само огледало он је 
искристализованији, јаснији, чистији. Огледализам у себи крије нешто, 
неки запис, поруку у напуклини објављујућу. 

     Остаје питање колико писац Басара у свом роману наступа мистички, 
а колико мистификаторски. Његов јунак има неке фазе мистичког 
испада, али морамо направити јасну разлику између изворно мистичког 
доживљаја и мистификационизма који је својеврсни облик 
манипулације, па и једна врста ђавоље прелести. Обично ти велики  
''заноси'', ''екстазе'' нису ништа друго до једна врста самообманутости. 
Мистично осећање или да будемо прецизнији: осећање Бога 
најпрецизније надопуњује трезвено расуђивање. Оно га до краја 
преображава и даје му истинску пуноћу. Сваки мистификаторум 
помућује трезвеноумље и помрачује јасновиђење. 

      Огледализам, шта је или ко је то напукнуто огледало? Па, то је човек 
сам! Он је то огледало у коме се одражава Бог, Божји лик. Ако напукне, 
онда се Божји лик види некако преломљено, поломљено. А ломе га све 
те индоктринације како види сам писац. Све индоктринације, ђавоље су 
индоктринације. Грех је највећа ђавоља индоктринација која ломи и 
прелама огледало= човека, а у њему и Божји лик. Само Бог човека може 
вратити Себи, у јунаковом случају сан у коме је сањао Духа Светог. 
Кретајући се кроз све те ђавоље индоктринације, јунак постепено 
обнавља Божји лик у себи, некако оцеловљује себе, обнаваља. То мајци 
смета, која је подметнута као нека псевдохришћанска фигура. Њој смета 
гвоздено здравље сина, а он то види као облик Божјег присуства. Њу је 
срамота, он је радостан. 

      Огледализам је на неки начин присутан и у ''Успону и паду 
Паркинсонове болести''. И ту се јунак налази у парадоксалној ситуацији. 
Поставља се питање је ли паркинсонизам болест или пут ка исцељењу? 
Да ли сама болест може бити нека врста Божјег подстицаја? Можда је 



огледализам и највише присутан у паркинсонизму. Ако је огледало и 
разбијено у њему се ипак виде делићи Божјег лика. 

     И тако спекулумизам постаје духовна надоградња фамизму, или 
другачије речено огледлизам веснијанизму. С једним питањем је ли се у 
огледалу званом Светислав Басара одражава Божји лик или Ништа или 
помало од једног и другог? 

    Још један крак Басарине књижевности пружа се пред посматрачем- 
читаоцем, а то је та празноликост Басарине књижевности. То су 
приметили и други теоретичари, али његова празноликост је у његовом 
обликовању текста, а не самом унутарсадржајном току одређеног 
романа. Нека врста иритизма, басариритизма. Басариритистичко 
уобличавање текста испуњено је христокњижевним садржајем. И ту је 
присутна борба басариритистичког и христокњижевног, на пољу самог 
романозаписа. Као да се сав фамизам, спекулумизам и конспиратизам 
уливају у иритизам Светислава Басаре изнутра испуњени 
христокњижевним садржајем. 

     За крај цитирајмо самога писца. Можда нам тај цитат нешто и 
одгонетне: ''Бог је, онолико колико ми можемо знати о њему, само 
огледало. Када 'видимо' Бога, пошто се Бог не може видети, ми у ствари 
видимо себе. Отуда страх, ужас и пометња које нас обузимају. Јер Бог 
открива у нама оно што из човекољубља иначе сакрива. Бог нам покаже 
какви смо.'' (Светислав Басара: Успон и пад Паркинсонове болести 
,стр.102) 

99. Апокалиптичка Црква- '' А жена утече у пустињу где имаше место 
припремљено од Бога, да је онде хране хиљаду и двеста и шесдесет 
дана.''(Откр. 12, 6). Тачно толико дана је дато и Антихристу да влада и 
искушава свет: ''И поклонише се звери говорећи: Ко је као звер? Ко 
може са њом ратовати? И дана јој бише уста која говоре речи и хуљена, 
и даде јој власт да злотвори четрдесет и два месеца.''(Откр. 13, 4, 5) 



     1260 дана или 42 месеца је исто: 3,5 године. Толико се сматра да ће 
владати Антихрист, али и да ће Црква Христова и тада опстати и 
надвладати и надживети ту злу владавину. Шта подразумева пустиња? 
Шта она значи? Може значити и физичку пустињу, али у тумачењу 
Светога Андреја Кесаријског то може означавати духовну скрушеност и 
самоуниженост у сeнтенци монаха: ''ја сам прах и пепео'', смирени 
побеђују ђавола. Јер и у давна доба када владаше Антихрист Нерон 
хришћани се као Црква окупљаше у катакомбама и канализацијама 
римским, бејаху под ногама Нероновим. И тако унижени победише 
Антихриста. У доба Јулијана Апостате Црква вршише богослужења по 
кућама, јер другде беху забрањена, па опет надвлада и тог Антихриста. 
Понизност побеђује, скрушеност скорушује Ђавола. Не мисли високо о 
себи, види се нижим и од Ђавола, па ћеш се спасити од њега. То је пут 
Божје Цркве. Смиреност: са Миром Божјим. 

     Кроз ове откривењске стихове сагледали смо један непрестани 
историјски образац и историју као поље борбе између Цркве Христове 
и Ђавола. И тако до краја света и века: Ђаво ће непрестано нападати 
Цркву, а Црква ће непрестано побеђивати кроз смиреност. Док Господ 
оваквом стању не учини крај и учини ново Постање: Вечно, Непролазно, 
Креативно и Мирно. 

100. Ђавохваташтво- Овим на неки начин заокружујемо овај запис. 
Последњи одељак јесте Ђавохватач у објашњењу. Он има за циљ да 
објасни шта заправо Ђавохватач јесте. То јесте један духовни образац 
који је имао задатак да хвата и препознаје облике Ђаволског. Он, у 
ствари, кроз хватање препознаје и кроз препознавање хвата те обрисе 
ђаволског присуства. Али Ђавохваташтво не чини само то. Својим 
Ђавохватом Ђавохваташтво иде путем Истине. Ђавохваташтвом у 
Ђавохватачком току, онога момента када све ђаволе ухватимо у ону 
метафоричну духовну врећу отварамо пут Чистом Видику Истине. Јер 
Ђавохватачким потезом уклањамо препреке лажи и тиме отварамо 
чисти пут Хоризонтима Истине. 



        Ђавохватач, он не само да разобличава лаж, већ и сведочи Истину 
или бар покушава да је сведочи, јер зна да је то једини пут за спасење, 
бар своје сопствене душе, али и једини пут до слободе. Зато 
Ђавохваташтво мора имати у своме склопу и истинослов или бар 
искренослов. Он никога у ту истину не утерује нити ишта намеће. Он 
само Истину слови. Према томе: Ђавохватач, ђаволе хвата, лаж уклања, 
Истину сведочи и саопштава. А може бити било ко од нас. Ко зна? 
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