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Доситеј Обрадовић
(1739?-1811)
Димитрије Обрадовић је рођен у Чакову у Банату, на те
риторији данашње Румуније, претпоставља се 1739. го
дине, али се у неким документима као година његовог
рођења спомиње и 1742. година. Замонашио се 1758. го
дине у сремском манастиру Хопову и добио монашко име
Доситеј.
Жељан знања и незадовољан стањем у манастиру, из
Хопова је отишао у Далмацију, где је три године провео
као учитељ, саставља „Буквицу“ - одабране беседе св. Јо
вана Златоустог, да би затим кренуо у свет, учећи се на из
ворима тадашње просвећености. Боравио је у Грчкој, па у
Смирни, где је научио грчки језик и упознавао се с рефор
мистичким идејама XVIII века, стичући основна знања из
филозофије и књижевности. Преко Албаније и Венеције
вратио се у Далмацију и припремао своја прва дела.
Доситеј постаје проповедник у Скрадину 1770. године,
саставља поучни зборник „Венац од Алфавита“, завршава
„Ижицу“ и преводи Христоитију Антонија Византијског.
Боравећи и школујући се у Бечу, Модри и Пожуну
(Братислави), упознао се са средњеевропским просвети
тељством и заинтересовао за културно-просветне и со
цијалне реформе. Обишао је Италију, Румунију и задр
жао се извесно време у Сремским Карловцима, тадашњем
најзначајнијем српском културном центру.
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На његово даље образовање благотворно је деловао
боравак у западној Европи. У Халеу је слушао филозофију
и теологију, у Лајпцигу физику код чувених професора.
Просветитељски рационализам узео је за филозофску ос
нову свог програма, везујући га са практичним потребама
свог народа. У Лајпцигу је штампао своје програмске и
друге списе, међу којима се истичу „Писмо Харалампију“,
„Живот и прикљученија“,(1783) „Совјети здраваго раз
ума“ и „Слово поучително“(1784) и „Басне“ и други део
„Живот и прикљученија“ (1789). Путовао је затим у Па
риз и Лондон, где је преводио Езопове басне са грчког на
енглески. Тринаест година је живео и радио у Бечу, где је
1793. године издао „Собраније разних наравоучителних
вешчеј“. Радио је четири године у Трсту, а у Венецији је
штампао своју „Етику“ (1803).
На вест о Првом српском устанку у Србији, ступио је
у везу са Карађорђем и дошао да својим силама и знањем
помогне устројству нове државе.
Објављује Песну на инсурекцију Сербијанов (Вене
ција, 1804), у народу познатију као Востани Сербие,
химну буђењу Србије из вековног ропства.
У ослобођеној Србији провео је пет последњих го
дина живота, од 1807. до 1811, дајући огроман допринос
„просвешћенију“ и „изображенију“ свог рода. Основао је
Велику школу - будући универзитет 1808. године и Бого
словију 1810. Као члан Правитељствујушчег совјета био је
први министар просвете у Србији.
Посмртно су му објављени Мезимац (1818), Списи
из Далмације и Писма, а сабрана дела су изашла током
19. века у три маха (уз једно незавршено издање), као и
1911, 1961, 2007-2008 (издање Задужбине „Доситеј Обра
довић“). Овако мали број издања сабраних дела Доситеја
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Доситеј Обрадовић
Обрадовића показује да његово дело и даље представља
велики изазов за издаваче.
У својим многобројним списима, који су много пута
прештампавани и објављивани у разним приликама и
формама, изложио је просветитељске идеје XVIII века,
а најбитнија филозофска, педагошка, друштвено-поли
тичка, културна и просветна питања тадашњег времена
прилагођавао је потребама културе и посвете свог наро
да. Приближио је Србији Европу и свет и отворио прозор
за продор нових културних и цивилизацијских тековина.
Доситеј Обрадовић умире у Београду, 28. марта 1811.
године. Сахрањен је у порти београдске Саборне цркве.
Његово тело два пута је премештано, 1837. због зидања
нове Саборне цркве уместо старе и 1897. године, да би се
његов гроб поставио напоредо с Вуковим, чији су посмрт
ни остаци те године пренети из Беча.
Преузето са сајта Доситејеве задужбине
http://www.dositejeva-zaduzbina.rs/

7

io
„Ништа ми на свету није милије ни љубезније
од мојега рода, но колико га више љубим,
толико сам му више дужан правду и истину
представљати и говорити. Рад сам срцем и
душом после Бога, који ме је создао, мојему
милому народу угодити, обаче не лажући и
истину светлу као сунце под ноге бацајући,
притворно и лицемерно за хатар пишући. А
знам да мој поштени и славни српски род то
од мене неће ни искати.“
Доситеј Обрадовић
Изабрани списи, стр. 128.

io

Реч унапред
Доситеј Обрадовић представља врло важну појаву у исто
рији српског народа. Његове мисли и дела су значајна и
то не само у оквиру образовања и просвете.
Можда је мање познато да је Доситеј настојао да буде
и својеврсни реформатор традиционалних српских вер
ских схватања. У својој младости, био је задивљен дог
мама које су произилазиле из древних црквених књига,
желећи да својим животом подражава житија православ
них светаца. Сматрао је да се у тим књигама налази спа
соносна истина - једино исправно тумачење хришћанске
вере. Касније је, са много више мудрости и знања, као и
животног али и духовног искуства, писао о свом тражењу
истине еванђеља и њеном налажењу. Као и многи други,
пре и после његовог доба, схватио је да наша лична уве
рења, у која спадају и религијска, не морају увек да буду
потпуно исправна.
У оквиру хришћанске религије постоји велики број
цркава и верских заједница. Све оне у себи носе неке по
себности по којима су препознатљиве. Неке од њих пред
стављају традиционалне цркве којима поједини народи,
по крштењу, припадају вековима. Неке друге су вишена
ционалне у чије се чланство не ступа одмах по рођењу,
већ слободном вољом одраслих појединаца. Сасвим је
разумно поставити питање: Да ли је свеједно којој цркви
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односно религији припадамо? Да ли је наша припадност
одређеној цркви одређена самим рођењем у оквиру неког
народа?
Једна од изражених карактеристика многих људи јес
те пристрасност (субјективност). Она у религиозном про
мишљању подразумева заступање становишта да је свако
од нас баш тамо где је требао да буде, односно да се налази
у „правој вери“ односно цркви. Наравно, овакво размиш
љање (иако веома раширено) је очигледно погрешно, јер
њега заступају припадници најразличитијих вера и рели
гија. А подразумева се да не могу сви да буду у праву. У
свему овоме још већи проблем представља чињеница да
се припадност цркви и истинитост њених учења углавном
не доводи у питање код већине припадајућег народа, тако
да појединци, који се усуде да буду слободоумни, почињу
да „штрче“ из друштва у коме се налазе.
Један од светлих примера из српске прошлости, који
се усудио да у светлу Христовог еванђеља преиспита како
своја тако и веровања свога народа, свакако је Доситеј
Обрадовић. Он је преиспитивању информација, које до
лазе до сваког од нас, приписивао велику важност. Ево
једног његовог исказа о неопходности истраживања ис
тине и њеног разликовања од онога што представља њену
супротност:
„О, колико смо нерадиви у истраживању истине! Зла
то кад узмемо у руке, није нам доста да нам ко каже да је
злато, но сами разматрамо има ли у себи знаке правога
злата: је ли тешко и савија ли се као чисто злато. А за ис
тину, која је сама злато ума нашега, не старамо се толико.
Што је ко из почетка чуо, при оном остаје – не
дамо себи труда за истражити и распознати
праве знаке чисте истине, а што је горе, не смемо ни мислити, бојећи се да не прогледамо. Стара
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је басна, но добра, да истина, будући нага и хотећи да и
друге свлачи и да их наге, такове какви су, показује, ви
дећи да је зато људи добровољно не трпе но да на њу мрзе,
она је побегла и сакрила се у један бунар. Зато ко жели
к њој доћи, ваља да свуче са себе сва своја мњенија и мудрованија, јер иначе неће бити примљен.“1
Доситеј је донео исправан закључак. Уколико же
лимо да спознамо истину у вези било ког предмета кога
проучавамо, па тако и у вези исправности верских учења
које и сами заступамо, морамо да будемо отвореног ума
и спремни да је прихватимо макар како она гласила. А то
подразумева и извесну могућност да у неким ставовима
нисмо сасвим у праву. Или можда ни мало. За особу која
себе назива хришћанином, а није претерано заинтересо
вана да сазна да ли је њено веровање и религијска пракса
заснована на Христовом учењу или пак на неким другим
темељима, Доситеј је писао:
„Овакови, ако је христјанин, он је само по случају
христјанин; што год верује и твори, из самог обичаја и
верује и твори; нити ти он мари нити се миче да про
распита шта је наш человјекољубиви Спаситељ учио и
заповедио, шта ли су људи на неколико стотина
година после њега измислили и придодали“.2
Чињеница коју је Доситеј исправно уочио јесте да је
и у хришћанству присутна пракса која постоји и у другим
религијама, а која се састоји у томе да изворно учење ос
нивача религије бива допуњавано, мењано и различито
тумачено од стране каснијих верских ауторитета. Управо
придодавања различитих учења и ритуала, на оно већ пр
вобитно постојеће, јесте оно што касније, кроз време, са
чињава основну разлику између различитих верских по
1
2

Изабрани списи, стр. 77, 78.
Изабрани списи, стр. 259.
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крета у оквиру исте религије. По уверењу нашег просве
титеља, до кога ћемо неизбежно и ми доћи, постојала је
(и још увек постоји) одређена разлика између Христовог
учења (које је записано у Светом писму Новог завета) и
црквених догми које су настале вековима после апостол
ске ере. У овом кратком прегледу упознаћемо се само
са основним учењима и обичајима који постоје у тради
ционалном хришћанству. Пишући о духовноj ситуацији
у којој се нашао српски народ прихватајући византијско
православље, Доситеј је изјавио:
„Грци су људи као и остали људи, могли су се ласно
преварити као и други, а ми од њих примили, пак се на
шли у истом шкрипцу, пак сад све друге за преварене др
жимо, а сами себе чисте као сунце! Кад смо тако готови
све друге муштрати и судити, није ли праведно и време
већ да и сами себе мало промуштрамо и попросудимо?
Чини ми се да је ово најпаметније. Кад су Грци и Латини
од Христова апостола примили христјански закон, онда
није било ни часнога дрвета, ни икона, ни светих телеса, ни моштију, ни костију, ни канона, ни ирмоса, ни тропара никаква, ни најмањег
кондака. За све то блажени и свети апостоли нису ни
речи ни слова нити знали нити мислили. А наши словен
ски народи примише христјанство неки од Грка, а неки од
Латина. Но кад? На девет стотина година после апостола.
Сад нек ми каже ко зна: шта се није могло за девет
стотина година изумити и натрапати?“3
„Сваки народ и језик имаде своје оце и учитеље; ови ти почеше тумачити4 евангелије, као
да ово без њиховог тумачења ништа не би ваљало; почеше ти се испочетка супротстављати,
3
4
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Сабрана дела, стр 687-688.
Доситеј је на овом месту користио реч: толковати.
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пак укоравати и псовати; разделише се, проклеше
се, анатеми и врагу један другога предадоше, и међу бра
тијом христјани учини се веће смушеније него при вави
лонском торoњу, и наместо слатке евангелске љубави уве
де се велика мрзост и вражда. Пак за учинити да ово
раздјеленије и мрзост остану вечне, уведоше
различни народи различне обичаје и церемоније;
уредише и установише да све правоверије и благочестије у ови обичаји и церемонијама сoстоји
се. Зато сад пред сујеверним очима ништа не служи ако
ће ко свето евангелије веровати и ако ће добродјетељан
бити како исти Сократ. Ако он те и те обичаје, церемоније
и светковине не држи, он је безбожник. (...) Но и ово мало
ко буде с расужденијем и са правом љубављу к истини
прочитати, доста ће му бити за познати да сви обичаји
и церемоније без љубави евангелске нису ништа
друго него сујеверије.“5
Порука управо прочитаних мисли јесте да је током
векова традиционално хришћанство попримило мно
га веровања, као и обреде и обичаје који се нису извор
но подразумевали. Доситеј говори о томе да су Словени
примили хришћанство девет стотина година после апос
толске ере - на чијем почетку није било поштовања ико
на, светих моштију, као ни многобројних ритуала. Став
који је изнео овом приликом јесте да су током поменутих
векова, од стране Грка и Латина, у изворну хришћанс
ку поруку унети и елементи који су њој у почетку били
потпуно страни, те да се у том случају ради о сагрешењу
оних који нису довољно марили за очување изворне Хри
стове и апостолске науке. Што је још горе, према речима
просветитеља, обичаји који су уведени у хришћанску дог
му у послеапостолској епохи, и који нису представљали
Христову науку већ људска тумачења, постали су главни
5

Изабрани списи, стр. 274-275.
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Трагом просветитеља
узрок подела, свађа па и верских ратова међу хришћанс
ким народима.
На наредним страницама сагледаћемо нека Доситеје
ва запажања, и у Светом писму, као и литератури црквене
историје потражити одговор да ли је он, који је доцније
постао и први српски министар просвете, био у праву у
својим духовним ставовима.
За почетак навешћемо казивање једног српског вла
дике који је на Доситеја имао велики утицај. Уочавајући
да постоји велики раскорак између вере еванђеља и
црквеног предања, православни епископ Георгије Попо
вић (епископ нишки, па темишварски, живео до 1757. год)
о читању Светог писма и слободоумном расуђивању о ду
ховним истинама, насупрот слепој послушности древним
црквеним догмама, изрекао је следеће:
„Бог праведни и милостиви саздао је човека свобод
на, дао му ум и разум да га у свако време воде и просвешта
вају. Стари су мислили за себе, а ми ваља да мислимо за
нас; нисмо ни ми од пања отесани. Људи смо словесни, умом и разумом од Бога обдарени, а при том
имамо у руку Јеванђелије Христово и апостолске науке – што је, дакле, потреба да нас други за нос
вуку? Нити је право ни поштено.“6
„Но, није ли нам слободно расудити је ли могуће да
Дух Свети другојаче кроз апостола Павла учи и узакоња
ва, а другојаче кроз свете оце? На овај начин Дух би Свети
самом себи противречио, данас на један начин учећи, а
сутра на други, и не би му се могло ни у једној ни у другој
ствари веровати; но то није могуће ни помислити. Што
год Дух Свети једанпут узакони и установи, то
мора во век века непоколебимо и свето остати.
Људи често пута сами себи противрече и противузако
6
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Изабрани списи, стр. 94.

Реч унапред
новљавају, јер су људи подложни погрешкам; а Дух Бо
жији, вечна истина, безгрешни и савршени, никад ни у
чему нити може нити хоће себи противречити ни проти
вузаконовљавати нити у чем погрешити. Зато, дакле,
ако су свети оци у чемгод против науке апостола Павла поступили, нека ми опросте, они
су могли као људи у том погрешити, против
јавне Духа Светога науке, кроз апостола Павла
предате, мудрујући и установљавајући (...) Али
је било много светих отаца!? Ништа то не чини. Да их је
хиљаду пута толико било, да се сав свет сложи, да анђео с
неба дође и да учи што против апостолске науке, не ваља
примити ни веровати. Ово не велим ја него сами Дух Све
ти из уста апостола Павла (епископ мисли на стихове из
посл. Галатима 1:6-10; прим. аут.). „Немојте сваком духу
веровати, но искушавајте је ли од Бога„ – учи нас исти
они који је из прсију Спаситељевих мудрост прихватио7,
Јоан Богослов (1. посл. Јованова 4:1; прим. аут). Како
ћемо их, дакле, искушавати? (...) Је ли сагласно
првој науци Светога Духа? И ако није, није од
Бога; Бог своју вољу никад не измењава.“8
Чврсто се држећи мудре епископове поуке, о немо
гућности постојања противречја између записаног и ус
мено преношеног божанског откривења, сада ћемо на
правити преглед народу најпознатијих црквених догми
и, служећи се Доситејевим и епископовим казивањима,
проверити њихову богонадахнутост и историјску тачност.

7
8

На овом месту епископ је користио реч „почерпао“.
Изабрани списи, стр. 92-93.
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О црквеним
постовима
„А фарисеји и њихови књижевници су гунђали његовим
ученицима говорећи: зашто једете и пијете с цариницима
и грешницима? Исус пак одговори и рече им: лекар није
потребан здравима него болеснима; нисам дошао да по
зовем праведнике него грешнике на покајање.
А они му рекоше: Јованови ученици често посте
и моле се Богу, фарисејски ученици исто тако, а
твоји једу и пију. Исус им пак рече: можете ли навести
сватове да посте док је младожења с њима? Него ће доћи
дани, када младожења буде отет од њих, онда ће пости
ти у те дане. А рече им и причу: нико не дере закрпу
од нове хаљине и не ставља на стару хаљину;
иначе нову цепа, а старој не пристаје закрпа од
нове. И нико не сипа ново вино у старе мехове; иначе ће
ново вино подерати мехове, оно ће се просути, а мехови
ће пропасти; него ново вино треба сипати у нове мехове.
И нико – ко је пио старо – не жели ново; јер каже: старо
је добро.“9

9

16

Ев. по Луки 5:30-39.

О црквеним постовима
Еванђелист Лука је у прочитаном тексту описао дија
лог Спаситеља са религиозним али недуховним припад
ницима главне верске групације у Израиљу – фарисеји
ма. Поменути фарисеји су свакодневним посматрањем
дошли до закључка да Христос и његови ученици веома
ретко практикују пост. Господ је, у том смислу, навео јед
ну од њихових изјава:
„Јер дође Јован који нити једе нити пије, а они кажу:
има демона. Дође Син човечји који једе и пије, па кажу:
гле човека изелице и пијанице, пријатеља цариника и
грешника.“10
Једини текст у Старом завету, једино постојећој Биб
лији Христовог времена, у коме се заповедало да Израиљ
ци треба да посте налази се у 3. Мојсијевој књизи, а везан
је за празник Помирења:
„А десети је дан тога мјесеца дан очишћења; сабор
свети нека вам је, и мучите душе своје, и принесите
Господу жртву огњену.“11
„Поврх тога, десети дан тога седмога мјесеца пада дан
Помирења. Нека вам то буде пригода за свети збор; постите и принесите у част Јахви паљену жртву.“12
Овог дана су припадници Божијег народа требали да
искажу своју понизност и жаљење због учињених греха
– а то стање њихових душа је било праћено неузимањем
хране и пића тј. постом.

Ев. по Матеју 11:18-19.
3. Мојсијева 23:27. Превод: Ђуро Даничић.
12
3. Mојсијева 23:27. Превод: Biblija Kršćanske sadašnjosti,
Zagreb 1983. god. Српски преводиоци Старог завета Ђуро Даничић
и Лујо Бакотић у поменутом стиху не спомињу пост, иако се његово
обдржавање подразумева.
10
11
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Трагом просветитеља
Сигурно је да су се Господ Исус и његови ученици
придржавали ове старозаветне одредбе. Међутим, у ос
талом делу године они нису имали разлога за држање
постова јер ови нису били установљени Богом већ учењем
верских старешина (као нпр. пост два пута недељно).13
Четрдесетодневни пост Исуса Христа, као и постови
Мојсија и Илије у Старом завету који су трајали исто то
лико14 нису у Библији дати као пример за обдржавање од
стране хришћана, јер такав пост, без хране и воде, готово
нико не би могао да преживи.
Доситеј је писао о својим покушајима да се угледа на
поменуте библијске личности као и самог Сина Божијег:
„Како сам тај пост провео, мучно ће ко веровати. По
три дни другда ништа не бих окусио, пак бих се гди на
таван сакрио и све бих метанисао, челом у земљу ударајући, док би ми се завртио мозак. Једва бих на
ногу од тешке глади стајао. Находио сам у житијам да
неки од пустиника по цели седам дана, а неки по четр
десет, ништа не би у уста уложили. Силио сам се не би
ли и ја како могао до седмог дана дотерати, но залуду,
нисам могао више од три дни, јер у четврти дрктала
би ми колена, чувствовао бих јаки бол у утроби и долазио
бих у несвестицу.
Добри мој и разумни игуман, видећи да моја будалаштина све то виша бива, каже ми чисто да он тога
више неће трпити да при њему находећи се сам себи
убица будем, но сваки дан у време уречено да с другом
братијом једем. Ако ли нећу, да на друго место гди идем
липсавати од глади, а не код њега. Ја сам одговорио да
ја нисам први који је постио седам целих дана; има који
су постили и четрдесет, како: Мојсеј, Илија и сам Спаси
13
14

18

Види: Ев. по Луки 18: 9-14, посебно ст. 12.
Види: Ев. по Матеју 4:1-11; 2. Мојс. 34:28; 1. Царевима 19:8.

О црквеним постовима
тељ наш. Мој старац, како је љутит био и напрасан, мало
би му ваљало (ови сами пут од све три године што сам
при њему био, разљутио се на ме како ваља); пак у свем
свом гњеву ову ми придику учини: „Какво је то твоје
безобразије, Мојсеју, Илији и Христу да се уподобљаваш? Немаш ли толико памети да расудиш да су оно чрезјестествене ствари биле и Божија чудеса, те су могли људи четрдесет дана не једући живити?
Мојсеј на гори Синајској будући, а Илија бежећи по пус
тињи. Била је потреба да Бог с њима чудо учини. А што
се усуђујеш Спаситеља спомињати, то је твоје
крајње безумије.“15
Из управо наведеног текста увидели смо да су речи
игумана манастира Хопово Теодора Милутиновића
упућене Доситеју биле мудре, јер је изнео истину да су
постови библијских личности били Божија чудеса, те да
нису дати да бисмо их ми, у данашње време, опонашали.16
Изабрани списи, стр. 124-125.
Управо у складу са упозорењем игумана Теодора упућеном
младом Доситеју, историчар Јевсевије Поповић објашњава да се
дужина постова формирала током векова, те да у садашњем облику
није постојала како за време Христа, тако ни деценијама па и
вековима после смрти последњег апостола: „Ускршњи пост, т.ј. пост
пред Ускрс, је у овом периоду сада јако проширен (период о коме
говори Јевсевије је онај од 312. год. - 622. год. после Христа; прим.
И. С.); јер иако се већ раније по веома сумњивом сведочанству,
наиме по непоузданом Руфиновом преводу 10. омилије Оригенове на
трећу Мојсијеву, називао четрдесетница (...), било да се означи као
имитација 40-дневног Христовог поста, било обзиром на лежање
Христово 40 сати у гробу, то пре овог перијода ипак се није свугде
простирао на 40 дана, него су у II. столећу неки постили 1, неки 2,
неки 3 или више дана, у III. столећу већина једну седмицу. У другом
перијоду то изгледаше мало, и у почетку V. столећа мишљаху, да се
мора постити 3-6 седмица, и на послетку 6 седмица, тим пре, што је 6
седмица од прилике 40 дана. Али ни у почетку V. столећа трајање тог
поста, као што дознајемо од црквеног историка Сократа, не беше још
стално. Кашње се све више развијао у смислу 40 дневног поста, те се
15
16
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Примери поста у Старом завету
Осим поста на дан Помирења, који је био од Бога запо
веђен, Јевреји су у Старом завету постили уздржавајући
се од хране и пића у различитим ситуацијама. Углавном
су то биле прилике кајања и жаљења због греха као и до
живљавања великих неприлика у животу, када су усрдно
од Бога тражили услишење својих молитава. Ево неких
текстова који говоре о томе:
„И окретох лице своје ка Господу Богу тражећи га мо
литвом и молбама с постом и с костријети и пепелом.
И помолих се Господу Богу својему и исповједајући се
рекох: О Господе, Боже велики и страшни, који држиш
завјет и милост онима који те љубе и држе заповијести
твоје; Згријешисмо и зло чинисмо и бијасмо безбожни,
и одметнусмо се и одступисмо од заповијести твојих и од
закона твојих. И не слушасмо слуга твојих пророка, који
говораху у твоје име царевима нашим, кнезовима нашим
и оцима нашим и свему народу земаљском. У тебе је, Гос
поде, правда а у нас срам на лицу...“17
„По том двадесет четвртога дана тога мјесеца скупи
ше се синови Израиљеви постећи и у костријети и по
сувши се земљом. И одвоји се сјеме Израиљево од свијех
туђинаца, и стадоше те исповиједаху гријехе своје и беза
коња отаца својих.“18

развио чак и преко 6 седмица, али друкче на Истоку, друкче на Западу.
(...) Насупрот такозваној другој и трећој четрдесетници, т.ј. божићној
и апостолско-успенској, ускршња или правилније предускршња се
четрдесетница назива првом или великом четрдесетницом.“ Јевсевије
Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 662-663.
17
Књига пророка Данила 9:3-7.
18
Књига Немијина 9:1-2.
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О црквеним постовима
„Наступају бездушни сведоци,
што не скривих то ме оптужују,
злом плаћају што им чиних добро.
Душу моју очајање мори.
Ја сам с њима био другачији:
кад болујем стављах кострет на се,
па још постим, због њих мучим душу,
за њих молим док ме умор слама,
па их жалим као род најближи;
идем згурен, мисле: жалим мајку.“19
Из поменутих библијских навода произилази да је
пост, који се састоји у делимичном или потпуном уздр
жању од хране и пића, уско везан са молитвом као и ис
креним жаљењем због својих и туђих почињених грехова.
Насупрот оваквом схватању поста код Божијих слугу
у Светом писму, велики део српског народа обдржава тра
диционално прописане постове и то углавном тако што
припрема „посна јела“, спремљена на уљу или, у крајњем
случају, на води. Што се тиче кајања за учињене грехе и
молитве приликом „пошћења“, за то слабо ко међу Срби
ма мари. Мудри Доситеј овако вели за поменуте постове:
„А како посте? Е, браћо моја, Бог све види и
чује: правду ваља да говоримо! Нико други не пос
ти разве крајњег сиромаштва људи и они који на неплод
ним земљама живу и по неколико месеци у години кад
би хлеба и проје само имали, царске би им се трапезе то
чиниле. Ови бедни већу част живота свога посте, али за
љуту невољу. А они који имаду различних, што зовемо посни јела, зејтина и вина, никад довека не
посте. (Ваља знати да ја оно за пост не држим кад човек
19

Псалам 35:11-14. Превод проф. др Александар Бирвиш.
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не руча а вечера и за ручак и за вечеру; нити оно кад
меса не једе а нагрува се пасуља и комбоста, те
му пуца трбух и зноји му се чело).“20
Српски народ у данашње време је умногоме сличан
старозаветном Израиљу, чији су се припадници придр
жавали „правила“ о пошћењу а у исто време бивали не
заинтересовани за чињење Божије воље. Сам Господ их
је због оваквог безакоња укорио, а потом и упутио на ис
правно духовно владање:
„За што постисмо, веле, а ти не погледа, мучисмо ду
ше своје, а ти не хтје знати? Гле, кад постите, чините своју вољу и изгоните све што вам је ко дужан.
Ето постите да се прете и свађате и да бијете песницом безбожно. Немојте постити тако као
данас, да би се горе чуо глас ваш. Таки ли је пост који
изабрах да човјек мучи душу своју један дан? Да савија
главу своју као сита и да стере пода се костријет и пепео?
То ли ћеш звати пост и дан угодан Господу? А није ли
ово пост што изабрах: да развежеш свезе безбожности, да раздријешиш ремење од бремена, да от
пустиш потлачене, и да изломите сваки јарам? Није ли
да преламаш хљеб свој гладноме, и сиромахе прогнане да
уведеш у кућу? Кад видиш гола, да га одјенеш и да се не
кријеш од својега тијела? Тада ће синути видјело твоје
као зора, и здравље ће твоје брзо процвасти, и пред то
бом ће ићи правда твоја, слава Господња биће ти задња
стража.“21
Као да му је на уму био управо наведени текст, уви
ђајући да нема велике разлике између поступања древ
них Израиљаца који су се за време трајања обичајног
поста тукли, парничили и чинили сличне безбожности,
20
21
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Изабрани списи, стр. 269-270.
Књига пророка Исаије 58:3-8.

О црквеним постовима
и припадника словенских народа међу којима се кретао,
а који су у току постова и светковина једни другима зло
чинили, Доситеј је у одговору једном монаху писао:
„Но рећи ћеш ми, Серафиме: ‘А што ти то смета? Оби
чај је стари, нека се држи! Ако не чини никаква добра,
не чини ни зла!’ Ха, овде те ја хоћу! Да не чини никаква
добра, то су већ давно и давно разумни људи познали,
али ево невоље: чини много зла! (...) Бога вечнога и пра
веднога примам за свидјетеља, да не говорим ни из какве
злобе, ни из пристрастија, но срце ме моје боли колики поштени и чистосредечни народ у Далмацији, Хорватској и Славонији, једнога народа и
језика, и који у истога Исуса спаситеља верује,
мрзи се, укорава се, гони се и један другом љуту
неправду чини! Зашто? За пост: ко пости среду, он
је ркаћ, а ко суботу, он је буњевац. Са светковинама бива
јошт горе. Није потребно да ти кажем; знаш и сам шта се
чини: у послене дне сви су људи мирни и паметни; од јутра
до ноћи раде и о свом послу настоје; а како светковина, све ти то полуди: до подне у цркви, а после подне
у крчми, и много поарче на свеца, с чим би могли седам
дана гладну фамилију прехранити. Пак нека би само то
било, но кад су свађе и процеси? О светковинам. Кад су
пијанства и бешчинија? О светковинам. Кад брат на
брата ноже трза? Кад се крв пролива, главе разбијају и
убиства чине? О празници и светковинам! (...)
‘А да шта сад да чинимо?“, рећи ћеш. ‘Да одметне
мо посте и светковине, да уништожимо обичаје восточ
не цркве и да нов закон уведемо!’ – То ја нити мислим
нити говорим. Прошла су сад она фанатическа времена
кад је свака немирна глава нове законе измишљавала и
излегала! Благодареније буди Господу Богу и премудрим
царем и владјатељем, сад је свак у свом закону миран и
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спокојан. Но ваља народу јасно дати да спозна да
чисто православије и православно благочестије
нимало не состоји се у којекакви обичаји; а кад
јошт савише ови исти обичаји преокрену се на злоупо
требљенија, онда су управ по конопцу православију и
благочестију противни и срамотни. Зато ко пости,
нек се чува да никада не укори и не осуди онога који или не може или неће да пости: уречене
посте хранити, то је уредба и преданије человеческо, а не осуждавати брата свога или укоравати, то је управ заповед Божја. Ко год мисли
да ће преступљеније заповеди Божјих и обиду и неправду
учињењу отпостити, он се дебело и бесловесно ошибава:
он од поста злоупотребљеније чини и на тај начин његов
је пост прави фарисејски пост.“22

Примери поста у Новом завету
После оптужбе пристигле на рачун Христа и ученика од
стране фарисеја о неодржавању постова, овај изузетни
познавалац Божије Речи им је рекао да ће Његови уче
ници постити у време када он буде од њих отет (тј. уха
пшен). Исус је знао да је пост у прошлим временима био
практикован у случајевима туге и жалости. Зато је и своје
слушаоце упутио на ту чињеницу. Апостоли још увек нису
имали разлога за туговање – јер их је Христово присуство
испуњавало духовним миром и радошћу. Ипак, Господ
је најавио да ће након поменутог хапшења његови след
беници посегнути за постом као спољним изразом ис
тинитог ожалошћења. Еванђеља нам казују да Исусови
најближи пратиоци нису веровали, због превелике туге,
ни у вести о Његовом васкрснућу које су им жене објави
ле:
22
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Изабрани списи, стр. 270-272.
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„А када је васкрсао рано у први дан недеље, јави се
прво Марији Магдалини, из које беше изагнао седам
демона. Она оде и јави онима што су били с њим – који
туговаху и плакаху. А они чувши да је жив и да га је она
видела – не повероваше.“23
Тужни и уплакани апостоли сигурно нису ни помиш
љали на храну – нити им је до ње било стало. „Тих дана“,
по речима Спаситеља, они су постили. Сличан пост нала
зимо и код на хришћанство тек обраћеног фарисеја Сав
ла, бившег прогонитеља Цркве:
„А Савле још увек испуњен претњом и убијством про
тив Господњих ученика приступи првосвештенику, па
измоли од њега писма за синагоге у Дамаску, - ако нађе
неке присталице ове науке, људе и жене – да их свеза
не доведе у Јерусалим. Али, када се путујући приближио
Дамаску, обасја га одједном светлост са неба, те паде на
земљу и чу глас како му говори: Савле, Савле, зашто ме
гониш? Он пак рече: ко си, Господе? А он: ја сам Исус,
кога ти гониш; него устани и уђи у град, и казаће ти се шта
треба да чиниш. А његови сапутници стајаху неми, јер су
глас слушали, али никога нису видели. Тада Савле уста са
земље; иако су му очи биле отворене, није ништа видео.
На то га узеше за руку и уведоше у Дамаск. Три дана је
био слеп, и није јео нити пио. А у Дамаску беше је
дан ученик по имену Ананија. (...) Тада Ананија оде и уђе
у кућу, те стави руке на њега и рече: Савле брате, Господ
Исус, који ти се јавио на путу којим си долазио, послао ме
је – да прогледаш и да се напуниш Духа Светога. И одмах
спаде с његових очију као крљушт, па прогледа, устаде и
би крштен, и примивши храну окрепи се.“24
23
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Ев. по Марку 16:9-11.
Дела апостолска 9:1-10, 17-19.
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И у овом случају можемо да потврдимо да је пост
уствари био резултат великог шока као и душевног бола
и туге, човека који је управо открио да се борио против
Бога – погрешно бивајући уверен да управо Њему служи.
Наравно, у Новом завету, као и у Старом, постоје и
другачији видови и сврхе поста. У књизи Дела апостол
ских 13:2, као и у 2. посланици Коринћанима 11:27, од
стране еванђелисте Луке и апостола Павла споменута је
пракса уздржавања од хране (тј. пошћења) првовеков
них ученика зарад већег посвећења Богу и делотворније
молитве за спознање Божијег наума и смерања. Такође,
Господ Христос је научавао да пост удружен са молит
вом може да донесе много духовних плодова (Мт. 17:21).
У Новом завету нигде није издата заповест о посту као
обавези, а посебно није одређено колико дана или не
деља постови морају да трају. Заправо, као што ћемо се
уверити, прави богоугодни пост могу да обдржавају само
они људи који су већ искусили опроштење греха вером у
Богочовека Христа. Што се тиче пошћења од стране само
површно религиозних људи, Господ Исус је изнео јасне
тврдње да такво испосништво нема никакву вредност у
Његовим очима. Текстови који следе потврдиће стано
виште које смо управо изнели.

Ко су били фарисеји?
Верска странка фарисеја (што у преводу значи: „одвоје
ни“) је настала у другом веку пре Христа у време из
раиљског настојања за заштитом јеврејског монотеизма
и религије од утицаја хеленистичке (грчке) културе. Ова
верска групација је била сачињена пре свега од „обичних“
људи из израиљског друштва а не од тадашњих свеште
ника. Строго су се придржавали Божијег закона датог
Мојсију, којег су често проширивали многобројним од
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редбама које се нису изворно подразумевале. Тако „про
ширен“ закон је био исувише тежак за обдржавање, па
су због тога фарисеји долазили под удар Исусове осуде.
Са друге стране, припадници ове странке су били понос
ни на своју побожност и религијско подвижништво које
већина народа није могла да опонаша – због чега је била
презирана. Сматрали су себе готово савршенима, једино
правовернима и заштитницима народа и његових инте
реса.25 Господ Христос је једном приликом испричао сле
дећу причу:
„А ову причу каза некима који су били уверени у себе
– да су праведни – и остале људе ниподаштавали. Два
човека одоше у храм да се помоле, један фарисеј а дру
ги цариник. Фарисеј стаде и мољаше се у себи овако:
Боже, хвала ти што нисам као други људи, разбојници,
неправедници, прељубочинци, или као и овај цариник;
постим два пута у недељи, дајем десетак од свега
што стичем. А цариник је стајао издалека и није хтео ни
очи да подигне према небу, него је ударао своја прса гово
рећи: Боже, буди милостив мени грешноме. Кажем вам:
овај се вратио кући оправдан, а не онај; јер ће бити пони
жен свако ко уздиже самога себе, а узвишен ће бити ко
самога себе унизује.“26
Као што је очигледно, мишљење који су имали о себи,
из Божије перспективе није било ни изблиза реално. На
име, у разговору са Исусом, уважени члан фарисејске
странке, Никодим, испољио је непознавање основног
учења Светог писма о духовном рођењу од Бога (Ев. по
Јовану 3. глава). Исус их је оптуживао за лицемерство,
частољубље, среброљубље и формализам, као и за по
грешно вођство и верско васпитање читавог народа. На
25
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Види: посл. Филипљанима 3:4-6; Ев. по Јовану 11:45-53.
Ев. по Луки 18:9-14.
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зивао их је слепим вођама и будалама, синовима пакла и
окреченим гробовима:
„Тешко вама, књижевници и фарисеји, лицемери,
што затварате царство небеско пред људима;
јер ви не улазите, нити пуштате унутра оне који хоће да
уђу. (...) Тешко вама, књижевници и фарисеји, лицеме
ри, што преходите море и копно да створите једног про
селита, и кад постане, чините га сином пакленим,
двапут горим од себе. (...) Тешко вама, књижевници
и фарисеји, лицемери, што чистите споља чашу и зделу, а
унутра су пуне грабежа и неумерености. Фарисеју слепи, очисти прво што је у чаши, да буде и њена спољашност
чиста. Тешко вама, књижевници и фарисеји, лицемери,
што сте као окречени гробови, који споља изгледају лепи,
а изнутра су пуни мртвачких костију и сваке нечистоће.
Тако се и ви споља показујете људима праведни,
а изнутра сте пуни лицемерства и безакоња.“27
Судећи према овим речима Сина Божијег, иако врло
побожни, фарисеји су били група недуховних, непрепо
рођених и надасве људи који су служили испуњавању ђа
волских а не Божијих планова и намера.

Ко су били Јованови ученици?
Ову групу људи сачињавали су следбеници Јована Кр
ститеља. Пре појављивања у јавности Исуса Назарећани
на – на реци Јордану где га је Јован крстио, овај Божији
пророк је око себе окупио групу својих истомишљеника
и пратилаца. Све време своје проповедничке мисије, Кр
ститељ је наговештавао скори долазак Месије:
„И посланици беху од фарисеја. Они га упиташе и реко
ше му: зашто онда крштаваш, кад ниси Христос, ни Илија,
27
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Ев. по Матеју 23:13, 15, 25-28.
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ни пророк? Јован им одговори: ја крштавам водом; међу
вама стоји онај кога ви не знате, који за мном долази, коме
ја нисам достојан да одрешим ремен на његовој обући.“28
Након силаска Светог Духа у обличју голуба на њего
вог рођака из Галилеје, Јован је изјавио:
„И ја га нисам знао, него онај што ме посла да крстим
водом, он ми рече: на кога видиш да силази Дух и остаје
на њему, тај крштава Духом Светим. И ја сам видео и све
дочио да је то Син Божији.“29
Пошто су чули ово сведочанство, двојица његових
ученика, од којих је један био Андрија, брат Симона Пе
тра, прикључили су се Христу и постали његови учени
ци. Ипак, Јован је и сам наставио да крштава народ који
је долазио к њему. Уз њега су били још неки од његових
следбеника који се нису прикључили Исусу иако је њихов
учитељ веома јасно рекао: „Он треба да расте, а ја да се
умањујем.“30 Није нам у потпуности јасно због чега Јован
није упутио све своје ученике да постану Исусови следбе
ници. Вероватно је разлог томе неко зрно сумње које се
зачело у срцу Захаријиног сина у погледу Христове ми
сије. Изгледа потпуно невероватно, али се десило управо
то да је Јован, који је био сведок богојављања у тренутку
Исусовог крштења, посумњао у Исусово месијанство:
„Тада Јован дозва двојицу од својих ученика, посла их
Господу питајући: јеси ли ти онај који треба да дође, или
да чекамо другога? Када су пак ови људи дошли к њему,
рекоше: Јован Крститељ нас је послао к теби и пита: јеси
ли ти онај који треба да дође, или да чекамо другога?“31
28
29
30
31

Ев. по Јовану 1:24-27.
Ев. по Јовану 1:33-34.
Види цели текст: Ев. по Јовану 3:22-30.
Ев. по Луки 7:18-20.
29

Трагом просветитеља
Проблем код Јована Крститеља је свакако био тај што
је имао непотпун увид у Божији план спасења. Сматрао
је, попут осталих Јевреја, да ће Месија – чим се буде поја
вио успоставити царство Божије на земљи. Но, пошто
се то није догађало а пролазили су месеци од Исусовог
појављивања (у међувремену је Јован доспео и у затвор),
Крститељ је био збуњен. Апостол Павле је, двадесетак
година касније, пишући посланице Колошанима и Ефес
цима, признао да је Божији план о спасењу у својој све
обухватности био непознат (тајанствен) за све претходне
генерације познавалаца Светог писма.32
Из питања које су Јованови ученици упутили Исусу
о посту (Мт. 9:14-17) јасно се препознаје чињеница да су
они себе, по том питању, сматрали ближим фарисејима
него следбеницима Месије. Управо из тог разлога, Гос
под им је упутио две приче са истоветним духовним зна
чењем, чији су буквални смисао веома добро познавали.

Цепање нове хаљине да би се
закрпила стара
„А рече им и причу: нико не дере закрпу од нове
хаљине и не ставља на стару хаљину; иначе нову цепа,
а старој не пристаје закрпа од нове.“33
У овом поређењу Христос говори о практиковању
поста као о сасвим природном начину живљења пра
вих хришћанских верника. Истовремено, он истиче да је
пост, не само непотребан него и да резултује негативним
последицама за свакога ко није измирен са Богом кроз
веру у Спаситеља.
32
33
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Види: Колошанима 1:25-27; Ефесцима 3:1-13.
Ев. по Луки 5:36.

О црквеним постовима
У време док је Христос проповедао и чинио чуда,
људи су се са правом питали:
„Шта је ово? Нова наука пуна силе; заповеда и нечис
тим духовима и покоравају му се.“34
Оно што је Исус говорио се умногоме разликовало
од учења званичних тумача религије у Израиљу. Иако
су, заправо, оне биле једино право тумачење божанских
истина, јеврејски народ који је био заведен фарисејском
науком, посматрао је Исусове речи као неку до тада непо
знату новину.
У Новом завету је веома изражено схватање да сва
ки верник који Христа прихвата на основу сведочанства
Светога Духа кроз Реч записану у Библији, бива учињен
новим створењем, те да сликовито речено, „свлачи старог
човека и облачи новог“ – који бива све сличнији Сину Бо
жијем:
„Према томе, ако је ко у Христу – ново је створење;
старо је прошло, види, постало је ново.“35
„Не лажите један против другога, пошто сте свук
ли старога човека са његовим делима и обукли
новога, који се обнавља за познање – по слици онога
који га је створио...“36
Речју да „нико не дере закрпу са нове хаљине и не
ставља на стару хаљину – иначе нову цепа а старој не
пристаје закрпа од нове“, Исус позива ученике Јована
Крститеља као и фарисеје да дођу к њему и приме оп
роштење греха и вечни живот. На тај би начин „обукли
нову хаљину“ чији је пост (поменута „закрпа“ у поређењу)
нормални саставни део. Нема никаквог разлога „крпити
34
35
36

Ев. по Марку 1:27.
2. посл. Коринћанима 5:17.
Колошанима 3:9-10.
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рупе“ на „старој хаљини“ која представља од Бога отпалу,
Светим Духом непрепорођену човекову природу, на тај
начин што ће се „цепати“ делови нове природе саздане
у Христу. Покушаји да грешници задобију спасење пред
Богом строгом религиозношћу (која је заснована на људ
ским предањима и погрешним тумачењима Св. писма)
и постовима, су једнако погрешни у садашње као што
су били и у Христово време. Уколико неко већ жели да
пости, Божија Реч му препоручује да прихвати Христа ве
ром и прими спасење као дар од Бога, да би и сам пост
нашао своје испуњење у духовном и од греха одвојеном
свакодневном живљењу које је резултат духовног рођења
од Бога.

Ново вино у старим меховима
„И нико не сипа ново вино у старе мехове; иначе ће
ново вино продрети мехове, оно ће се просути, а мехови
ће пропасти; него ново вино треба сипати у нове
мехове.“37
У другом поређењу, у коме говори о посту, Господ га упо
ређује – као и сву своју науку – са новим вином. Порука
ове приче је истоветна претходној. Пост као искрено дело
посвећења, за ким жуде сви Божији верници, припада
само њима. Осталим људима, који нису свим срцем са
Спаситељем, практиковање поста не само да духовно не
помаже већ може да нанесе велику штету. Све особе које,
у складу са Христовим говором, представљају „старе ме
хове“ биће уништене уношењем у себе онога што им по
природи не припада.
У време док је Господ живео у израиљској земљи,
Јевреји су чували вино у меховима који су били направље
37
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Ев. по Луки 5:37-38.

О црквеним постовима
ни од посебно обрађених козјих кожа. Ново вино (вино
пре почетка алкохолног врења – претварања грожђаног
шећера у алкохол) се увек сипало у нове мехове који до
тада нису били употребљавани. Разлог је био једноста
ван. Приликом врења, кожа од које је мех био направљен
бивала је све тањом јер се мех постепено ширио (због
ослобађања гаса који га је надувавао) и повећавао своју
запремину – до одређене границе еластичности. Након
што би алкохолно вино из кожног меха било потрошено
– мех би се сматрао старим и неупотребљивим за ново ал
кохолно врење. Ако би се у овакав мех ставило ново вино
– које тек треба да прође кроз процес ферментације - ово
га пута би сипана количина течности била знатно већа.
У поновљеном процесу, кожа која је већ била истањена
не би могла да се даље растеже, те би мех пуцао и вино
се просипало. На тај начин настала би двострука штета.
Зато се ново вино морало увек да сипа у нове мехове – док
би се у старим меховима чувало старо до његове коначне
потрошње.
Људи који нису духовно препорођени (атеисти, као
и они религиозни који поштују Бога на начин противан
Његовој вољи) представљају „старе мехове“. Фарисеји и
Јованови ученици су били управо такви. Иако су били по
штовани као веома добри верници и испосници од стране
верски необразованог народа, они нису били у редовима
Исусових следбеника – а самим тим и далеко од Бога.
Христос је људима попут ових говорио:
„Истражујете Писма, јер сматрате да у њима имате
вечни живот; и она сведоче за мене; и нећете да дођете
к мени – да имате живот.“38

38

Ев. по Јовану 5:39-40.
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Такође, рекао је и:
„Ко није са мном, против мене је, и ко не сабира са
мном, расипа.“39
Сасвим је јасно да су малочас поменути фарисеји и
Јованови ученици представљали својеврсну опозицију
Исусу из Назарета. Фарисеји су му свакако били много
већи противници од збуњених Крститељевих следбе
ника. Особе попут ових, које су убеђене да служе Богу а
уствари су од Њега веома далеко, као што је то случај и
са већим делом нашег народа, тиме што посте – доказују
да су им информације о хришћанској вери биле доступне
и донекле познате. Читајући Свето писмо могле су лако
доћи до спознања Спаситеља и вечног живота. Ипак, оне
су се задовољавале само спољашњом религиозношћу и
формализмом, следећи учења својих вођа:
„А онај слуга који је знао вољу свога господара, па
није спремио или није учинио по његовој вољи, биће
много бијен. А који није знао, а учинио оно што заслужује
батине, биће мало бијен. Од сваког – коме је много дано
– тражиће се много, и коме је много поверено – од њега
ће се више захтевати.“40
Цитат који смо управо навели нам јасно ставља до
знања да ће људи, којима је Божија Реч била позната а
ипак се нису одазвали Његовом позиву да му постану
ученици, бити на страшном суду кажњени већом казном
него они који (између осталог) за хришћански пост нису
знали нити су га обдржавали. Небески судија ће овакве
„испоснике“ на основу њихових речи и дела осудити мно
го више (види: Мт. 12:37).

39
40

34

Ев. по Матеју 12:30.
Ев. по Луки 12:47-48.

О црквеним постовима
Ово је био одговор на питање: како пост може да на
несе штету ономе који га се придржава? Људи који нису
искусили духовни препород - а посте - слични су, по Ису
совим речима, старом меху који је испуњен новим вином.
Пропаст меха тада бива неминовна.

Црквено предање о посту
У наредном тексту сусрешћемо се са сасвим другачијим
поимањем значења хришћанског поста, као и последица
његовог непрактиковања. Према писању владике Нико
лаја Велимировића, у коме се наводи „виђење“ девојке
Милке Чаировић о загробном животу, особе које не по
сте средом и петком не могу да се надају одласку у рај,
већ након смрти одлазе у место мучења. Ево једног дела
приповести у коме се описује загробно искуство помену
те особе, која је у паклу видела многобројне просторије у
којима се грешници подвргавају различитим мучењима:
„Сасвим је достојно пажње виђење девојке Милке Ча
ировић из села Борча код Крагујевца, које је доживела
1922. године, ноћу пред Ваведење. (...) Њено је казивање
сасвим документовано, и слаже се са науком свете
цркве. (...) Ова трећа књига, књига је мртвих, јер они
који су у паклу, пред Богом су мртви (рекао је свети Пе
тар Милки, прим. аут.). (...) Поклоних се, пољубих Светог
Петра у руку и он ми рече: „Збогом Милка! Па кажи тамо
како је овамо.“ (...) Дођосмо на четврта врата. Рекоше ми
да су ту они који једу црве из црвљивог црева. То су
они који су мрсили среду и петак. Ни на која врата
не улазих, само се чују мучења.“41

Свети Владика Николај Велимировић: Да ли душа постоји,
Светило, стр. 11-12.
41
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Као одличан познавалац учења „светих отаца“, реа
гујући на оваква и слична веровања цркве којој је припа
дао, Доситеј је одговарао у складу са науком Светог писма:
„Зато, о словесни чловече, мисли, суди, расуждавај и
познај! Сав свет да ти рече да си слеп, ти, имајући очи и
чисто видећи, не веруј свему свету. Сав свет да ти рекне
да два и два не чине четири, немој му веровати; то је про
тив искуства. Сав свет да ти рече да ће Бог у вечну
муку и вражије руке предати оне који једу у среду и у петак рибу и месо42, немој му веровати;
то није могуће, то ни турски цар не би учинио.
То је безумије и хуљеније рећи да праведни Бог може та
кову ужасну и нечувену неправду учинити.
‘Али су свети оци анатеми и вечној муци предали оне
који у посте рибу и месо једу’. У том оци имаду врло
криво; нити они имаду власт проклињати свет и људе,
нити ће се њихова клетва ни длаке примити, нерасудна и
неправедна будући.“43
Пост средом и петком је, према неким од старих црквених
учитеља, уведен у II веку после Христа као успомена на дане када
је донета одлука о Исусовом хапшењу и спровођењу те одлуке
распињањем на крст. Други од старих учитеља су пак заступали
мишљење да су на увођење поста овим данима утицали римски
пагански празници: Меркуров дан (среда) и Венерин дан (петак).
Јевсевије Поповић наводи да се нигде у Светом писму не спомињу
постови строго одређеним данима. Види: Општа црквена историја,
том први, стр. 428. Оно што је заједничко за Господње и апостолско
проповедање у вези поста јесте да ни Учитељ а ни његови ученици
нису никада споменули нити подразумевали да пост може да
допринесе било чијем спасењу, нити пак да ће хришћани који не
посте средом и петком да заврше у подземним пакленим одајама у
којима ће се хранити црвљивим месом.
43
Изабрани списи, стр. 140. Апостол Павле је, половином
првог века, упозоравао хришћанске вернике на долазак учења о
забрани узимања неких врста јела зарад спасења, као стварима које
не долазе од Бога:
42
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Према библијским текстовима, сва „виђења“ и „при
казања“ различитих особа које могу да се представе као
хришћански учитељи, а који би научавали различиту
науку од оне Библијом објављене, спадају у домен прева
рантске активности.44 Апостол то потврђује:
„Јер такви људи су лажни апостоли, преварљиви радници, који се претварају у Христове апостоле. И није чудо; јер и сам сатана узима вид
светлог анђела. Није онда ништа велико кад се његове
слуге претварају у слуге праведности; њихов свршетак
биће по њиховим делима.“45
Доситеј Обрадовић је исправно уочио зашто верници
традиционалисти не прихватају чињеницу да Библија не
одобрава њихову верску праксу, објаснивши разлог због
којег и сам ревнује против дугих постова и површне оби
чајне религиозности:
„Апостол Павле јавно каже: „Чадо Тимотије, доћи
ћеду бедна времена кад ћеду неки за светињу држати да
се од закона брака удаљавају и од меса уздржавају, но
залуду.“ Калуђери веле да то није за њих него за
манихеје, ал већ не служе измишљени извјети и толко
„А Дух изричито каже да ће у последња времена неки одступити
од вере, обратиће пажњу на варљиве духове и демонске науке,
у лицемерју лажљиваца, који су жигосани у својој савести, који
забрањују ступање у брак, траже да се уздржава од јела, која је Бог
створио да их са захвалношћу узимају верни који су познали истину.
Јер је свако створење Божије добро и не треба одбацивати ништа
што се са захвалношћу прима. Освећује се, наиме, речју Божијом и
молитвом.“ 1. Тимотеју 4:1-5.
44
Много више о немогућности јављања умрлих „светитеља“
живим људима написано је у поглављу о поштовању светитеља (у
мојој књизи: ‘Православље обасјано еванђељем’). Оваква „јављања“
према Светом писму спадају у домен спиритизма који је Библијом
осуђен.
45
2. Коринћанима 11:13-15.
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ванија, ваља право говорити: ово је за свакога који
тако чини буди ко му драго.“46
„Питаш ме: што сам се ополчио на посте, дуге мо
литве и на млоге светковине, и што ми сметају те сам
се против њих вооружио. Читај свето евангелије,
пак ћеш видити што су Спаситељу нашему те
исте ствари сметале, те је на њих викао и фарисеје
за то укоравао, говорећи: ‘Горе вам, књижевници и фари
сеји лицемерни, који постом поблеђавате и помрачавате
лица ваша и молите се по сокаци и по улица да вас људи
виде!’ Злоупотребљенија која су се у оно време с ови пос
ли чинила, чине се и данас, и ко год Христову науку
прима, познаје и љуби, мора на све оно на што је
Христос мрзио и викао мрзити.“47

46
47
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Сабрана дела, стр. 592.
Изабрани списи, стр. 269.

О светачким
изображењима – иконама
Други приговор са којим ћемо се позабавити у овој књизи
тиче се традиционалног учења о иконама. Доситејев став
кога је изградио читајући Свето писмо је био да је Хрис
това мисија међу људима подразумевала ослобађање од
употребе симболичких богослужбених предмета – који су
коришћени пре Његовог доласка на свет:
„Христос дође да нас избави свакога поклоњенија и службе твари и дела руку человеческих, а они те окрени те обрни, пак опет мораш
се клањати делу руку человеческих. И што је грђе
и горе: пишу светога Христофора с пасјом главом, мо
раш јој се клањати. Образ преблагословене Спаситеље
ве матере са три руке пишу! То што би у натури (сачувај
Боже!) чудовиште било, томе се на икони мораш клања
ти. Ево, браћо моја, докле сујеверије и слепота може доћи
и стигнути!“48
Наиме, у Старом завету, који описује историју Из
раиљског народа у вековима пре Христовог рођења, био
је установљен верски систем који је подразумевао по
48

Сабрана дела, стр. 594-595.
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себно уређен богослужбени храм, дводимензионалне и
тродимензионалне ликове анђеоских бића, специјално
свештенство, кадионице, олтаре за приношење живо
тињских жртава, многобројне прописе и обреде.49 Са дру
Видети у: 2. Мојсијева 35:10-21; и 2. Мојсијева од 37. до 40.
поглавља. Која је била сврха сачињавања ових дводимензионалних и
тродимензионалних херувимских представа (везених ликова на завесама и златних кипова) у богослужбеним објектима Старога завета?
Ево шта о овоме каже Сергије Булгаков:
„Ово изображење двају херувима, на које се обично и позивају апологети иконопоштовања против јудаизму склоних иконобораца, који инсистирају на слову друге заповести, наравно, већ се појављује као принципијелно признање, како права и могућности религиозне уметности,
тако и изобразивости духовног света средствима ове потоње и у њеним
ликовима, мада је оно педагошки и ограничено по количини. Сем тога,
треба признати да овде допуштење икона анђела још није значило иконопоштовање.“ (Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 10).
Сходно признању православног богослова, анђеоски ликови у старозаветним светињама нису служили да би се тадашњи верници (а у
њих су могли да улазе само свештеници док је народ остајао напољу)
клањајући се њих поштовали, палили свеће или кадили тамјаном (као
што је то случај у иконопоштовању у традиционалним црквама). Извезени и златом обложени херувимски ликови имали су симболичко-илустративни значај, који је требао да дочара слику скривене духовне стварности.
Према наводима из Старог завета, шатор од састанка, а касније и
јерусалимски храм, требали су да буду место Божијег састајања са
људима, тј. са свештеницима који су били народни представници и
„посредници“. Светиња над светињама у којој је био смештен заветни ковчег са десет заповести, била је место посебног благодатног
Господњег присуства. Облак Његове славе који се појављивао на поклопцу ковчега, између два херувима, био је доказ Његове присутности међу својим народом. Управо на то место (на поклопац златног
ковчега) првосвештеник је, једанпут у години, приносио крв невиних
животиња које су биле заклане као жртве за грехе целокупног народа. На овај симболичан начин, старозаветни првосвештеник је, као
праслика Спаситеља Исуса Христа, приносио крв заменичке жртве
за откуп греха у само Господње присуство (тј. пред Божији престо
на небесима). Пророк Исаија је овако писао о свом небеском виђењу
којег је имао у јерусалимском храму:
49
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ге стране, приношењем Христове жртве на крсту Голготе
целокупна симболика религиозног жртвеног система је
била испуњена и следствено томе постала непотребна.
Старозаветни религиозни систем је престао са важењем, а
новозаветна стварност је подразумевала сасвим другачију
духовну реалност. Ипак, традиционално хришћанство
се током векова, уместо одржавања апостолске праксе
уређења Цркве, вратило на вршење литургије које је било
много сличније јеврејском храмовном богослужењу.50
Сходно том избору, а противно новозаветном учењу и ис
„...видјех Господа гдје сједи на пријестолу високу и издигнуту, и скут
му испуњаваше цркву. Серафими стајаху више њега. Сваки их имаше
шест крила: двјема заклањаше лице своје и двјема заклањаше ноге
своје, а двјема лећаше. И викаху један другоме говорећи: свет, свет,
свет је Господ над војскама, пуна је земља славе његове. И задрмаше
се прагови на вратима од гласа којим викаху, и дом се напуни дима.“
(Књ. пророка Исаије 6:1-4).
Из виђења овог пророка јасно можемо да сагледамо реалност духовног света, који је симболички приказан предметима који су се налазили у Светињи над светињама. Господњи престо на небесима окружују узвишена анђеоска бића која без престанка прослављају Створитеља. Из разлога што је шатор од састанка требао да представља
слику небеског простора као и трећег неба где се налази Господњи
славни престо (2. Кор. 12:2-4; 1. Тимотеју 6:16), херувими извезени
на завесама као и они у Светињи над светињама, требали су да дочарају земаљским становницима анђеоску присутност у небеским
пространствима као и пред самим местом на коме Господ узвишено
столује. Посве је јасно да ликови херувима у јеврејском богослужбеном храму нису постављени да би се пред њима свештеници молили, клањали, кадили им и чинили друге верске обреде (што јасно
произилази из библијских текстова као и старозаветне богослужбене
праксе). (Ради бољег упознавања са овом темом прочитати следеће
библијске текстове: 2. Мојс. 24:20-22; 3. Мојс. 16:2; 4. Мојс. 7:89; 2.
Мојс. 40:34-35; 1. Царевима 8:5-6, 10-11).
50
Према јасним казивањима Светог писма, апостолско уређење
црквених богослужења се састојало у међусобном заједништву верника око Божије Речи, ломљења хлеба (вечере Господње) певања духовних песама и заједничких оброка (Дела апостолска 2:42; 1. посл.
Коринћанима 10. и 11. поглавље; 14:26-40; Филипљанима 4:6)
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торијским изворима, осмишљена су и објашњења којим
се таква пракса почела да оправдава. Доситеј Обрадо
вић је правилно препознао заблуделост традиционалног
схватања и позвао припаднике свог српског народа да
добро размисле о ономе што је Бог заповедио и записао
преко светих пророка. Према учењу Светог писма, Бог је
одувек наглашавао да се Његовој вољи супротставља са
чињавање ликова и слика које би постајале предмет обо
жавања или поштованих поклоњења. Божије заповести и
одредбе записане у Књизи над књигама о томе сведоче:
„Не гради себи лика резана нити какве слике
од онога што је горе на небу, или доље на земљи, или у
води испод земље. Немој им се клањати нити им
служити, јер сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ, који
походим гријехе отачке на синовима до трећега и до чет
вртога кољена, онијех који мрзе на мене; А чиним милост
на тисућама онијех који ме љубе и чувају заповијести
моје.“51
„А сада, Израиљу, чуј уредбе и законе, које вас учим
да творите (...) ништа не додајте к ријечи коју вам
ја заповиједам, нити одузмите од ње, да бисте са
Са друге стране, током векова после смрти апостола, пређашње веома
једноставно хришћанско богослужење (одржавано у кућама, школама
и другим једноставним просторијама) је постајало све сложеније, и
полагано попримало обележја која су првобитном хришћанству била
непозната. Нека од тих обележја су: градња хришћанских храмова
по угледу на јеврејски храм (са просторијом за вернике и посебном
само за свештенике која се зове и ‘олтар’ или ‘Светиња над светињама’), свештеници који носе посебно прописану одећу, употреба свећа,
тамјана, кадионица и кандила, приношење бескрвне жртве... Сва ова
или слична обележја постојала су у јеврејском старозаветном богослужењу, и као таква потпуно страна хришћанским богослужбеним
сабрањима којима су руководили апостоли (много више о овој теми у
књизи „Православље обасјано еванђељем“, поглавље: Седам светих
тајни, у оквиру разматрања свете тајне свештенства).
51
2. књига Мојсијева 20:4-6.
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чували заповијести Господа Бога својега које вам ја запо
виједам. (...) И проговори Господ к вама исред огња; глас
од ријечи чусте, али осим гласа лика не видјесте; (...)
Зато чувајте добро душе своје; јер не видјесте никакога лика у онај дан кад вам говори Господ на Хориву
исред огња, да се не бисте покварили и начинили
себи лик резан или каку год слику од човјека или
од жене...“.52
„Бог који је створио свијет и све што је у њему, он
будући господар неба и земље, не живи у рукотворенијем
црквама, нити прима угађања од руку човјечијих, као да
би ономе требало што који сам даје свима живот и ди
хање и све. (...) Кад смо дакле род Божиј, не треба да
мислимо да је божанство као иконе златне или
сребрне или камене, које су људи мајсторски начинили по смишљању своме.“53
Након читања библијских текстова, позабавићемо
се и подацима из хришћанске прошлости. Црквена исто
рија, у складу са казивањима богонадахнутих списа све
дочи да порекло хришћанског осликавања и поштовања
икона не потиче из Библије (односно од Христа и апос
тола) већ из неких других извора. Из следећих навода
познатих православних аутора упознаћемо се са чињени
цом да у првих неколико стотина година постојања Цркве
није било икона, да богослужбене просторије нису биле
осликаване (иконама и фрескама - у данашњем смислу),
те да је оваква пракса настала током векова под многобо
жачким утицајем:
„Хришћанска Црква је од јудејства – као нешто што се
само по себи разуме и што има силу закона – наследила
5. Мојсијева 4:1-2, 12, 15-16.
Речи апостола Павла, Дела апостолска 17:24-25, 29; превод
Вук Караџић.
52
53
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забрану религиозних изображења и у том смислу
она се од почетка одредила више иконоборачки.“54
„У историји иконопоштовања ми стојимо пре све
га пред том основном чињеницом, да се икона први пут
појављује у паганству. Сав пагански свет пун је икона и иконопоштовања.“55
„Слично као што је у својим највишим достигнућима
грчка философија јавила хришћанство пре Христа,
а на тој основи постала и природни језик хришћанског
откривења и богословља, исто тако је и откривење ан
тичке уметности у иконографији било у извесном, мада
и ограниченом, смислу хришћанство пре Христа и не
оспорно се појављује као прототип хришћанске иконе
(...) и, као нешто што се само по себи разуме,
хришћанска црква која је, наравно, изменила
садржај иконичких изображења, али је усвојила
сам принцип иконе. Мост који спаја паганску израду
икона са хришћанском јесте уметност. (...) Ипак, ово не
умањује чињеницу да је паганска иконографија,
тако рећи, природни стари завет за хришћанску,
слично као што се као исти такав стари завет јавља
паганска философија за хришћанско богословље.“56
Паганско порекло традиционалног обичаја иконос
ликања, као и непостојање такве праксе у раној Цркви
потврдио је и православни историчар Јевсевије Поповић:
„Икона испрва није било, јер су Јудеји перхо
ресцирали религијозне слике; али мало по мало по
где где обзиром на јеванђеоску слободу дозволише себи
употребљавање испрва само символичких слика; (...)
Напослетку је незнабожачка наклоност сли54
55
56
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Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 10.
Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 6.
Наведено дело, стр. 8.

О светачким изображењима – иконама
кама сасвим надвладала јудејско перхоресцирање сли
ка, те кашње налазимо и историјских слика; тако Исуса
као дете на материним рукама. (...) Али већина црквених учитеља није одобравала религијозне слике
(иконе) ни при крају овог перијода; синод у Илиберису
(Iliberis, Elvira) у Шпанији г. 306. забрањује такве слике
на зидовима цркава, и неки црквени учитељи, међу који
ма црквени историк Јевсевије (умро око 340.), млађи са
временик поменутог синода, називају их директно
незнабожачким обичајима, за којим Хришћани не
треба да се поводе.“57
„При крају првог перијода58 уђоше у црквену упо
требу прво символичке слике, а кашње и слике, које
представљају света лица или радње, али последње веома ретко и уз опирање многих, што је природно,
кад се узме у обзир, да су многи од првих Хришћана изи
шли из крила јудејства, и кад се зна, да се и у касније
време све до у V. столеће придржавало старих
обичаја у овом погледу. Шпански синод у Илибери
су или Елвири (306.) декретирао је, да на зидовима
храмова не сме бити слика, и у црквеном историку
Јевсевију (умро око 340.) епископу Кесарије Палестин
ске, савременику споменутога синода, сретамо човека,
који религијозне слике сматра незнабожачким обичајем.“59
Из свега претходно прочитаног, могли смо да се
упознамо са чињеницом да су Христови ученици у првих
неколико векова побожно и богоугодно служили свом
Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 423.
Јевсевије Поповић крајем „првог перијода“ сматра 312. годину после Христа, када је престало прогонство над хришћанима доласком на римски престо цара Константина Великог.
59
Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, први том, стр.
652-653
57
58
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Господу без да су поседовали и један проценат веровања
и праксе данашњих верника - традиционалиста. Уколико
је већ случај да су хришћани у древним временима жи
вели свето и побожно и стизали у царство небеско без
осликавања фресака и поседовања и поштовања икона,
онда је то свакако могуће и свим осталим генерацијама, а
поготово ако се зна да су оне (иконе) преузете из много
божачких култова.60
Обратићемо пажњу на две иконе: светог Христофора (који
се осликава са пасјом главом), и иконе Богородице тројеручице, које
је и Доситеј, у тексту са почетка поглавља, поменуо. Текст који следи
представља резултат истраживања аутора веб-сајта посвећеног православним верницима, који ћемо касније именовати:
„Иконе су још једна својственост православља. Пред иконама се православни моле и клањају. Икона је, кажу, „сликовни израз и потврда
духовне стварности.“ Православни теолог Булгаков каже: „За иконичност икона, неопходно је, као што већ знамо, свештено именовање,
које јесте освећење... Лик, као такав, саодносан је прволику и њиме
се свети.“ Објашњaвајући значај иконе, архимандрит Рафаил Карелин вели да „...пред иконом стоји задатак да преда унутрашњи лик,
сачувавши у исто време конкретност личности и догађаја.“ Други извори нам кажу да је за само сликање иконе потребна посебна припрема која се огледа у примању благослова, молитви и посту, а Карелин
каже и да су се раније „иконописци припремали за свој посао исто
као свештеници за служење Литургије“. Ово је, дакле, озбиљна ствар.
Погледајмо пар икона, које нам као освештане, приказују небеску стварност овде на земљи.
Чак и највернији православци се при првом сусрету са освештаним
ликом светог Христофора ишчуђују и трљају очи да се увере да ли су
добро видели. Овај светитељ се осликава некад са псећом а некад магарећом главом. По причи, глава треба да буде псећа, но, у стварности
на неким сликама личи на каквог магарца који је заостао у умном
развоју, те се неки верници с правом питају да ли се уметник спрдао
са ликом овог светитеља.
Како је дошло до веровања да је Христофор имао псећу главу? Имамо
две верзије, православну и ону која је мало ближа реалности.
По једној православној причи, овај светитељ је био толико леп, да се
од жена није могао да одбрани, те се молио Богу да му у овоме помогне. У овој ситуацији, Бог је овог човека даровао псећом главом, те су
жене одмах престале да му сметају.
60
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О светачким изображењима – иконама
Интересантна је то прича, али ево и другог, реалистичнијег,
објашњења. Ако потражимо св. Христофора међу католичким свецима, наћи ћемо да се он код католика никад не приказује на овај начин.
Пошто је овај светитељ из доба пре раскола цркве на Источну и Западну, питамо се како то да код католика овај светац није налик некој
митској животињи?
Одговор је: због грешке у преводу. Прича о овом светитељу је у грчки свет дошла на латинском језику. На латинском овај светац описан
је као силан човек и ратник кога се плашила цела војска. Назван је
Cananeus, што значи Хананејац, што говори о његовом пореклу. Неко
је у преводу на грчки мислио да је у питању латинска реч canineus (од
латинског canis – пас), и вероватно мислио да је то део описа његовог
застрашујућег изгледа на бојном пољу, те овај светитељ, ни крив ни
дужан, постаде као какав демон из бајке.
Ово је, за православне, јако проблематична ситуација. Пошто је његов лик на иконама освештан као пасје-магарећи, тај лик на икони, по
православном учењу, потврђује небеску стварност, и, као што претходно рече архимандрит Карелин, чува конкретност личности и догађаја.
Но, иако је очигледно у питању грешка, из тврдоглавог поноса православни настављају да тврде да је његова псоглавост истинита.
Од Тројеручице до Троеручнице
Једна од најпоштованијих икона у православљу је икона Тројеручице. Добро се сећам како сам, као некадашњи православац, био одушевљен кад је икона дошла у Србију и пребивала у мојој локалној
цркви. Тада сам се заинтересовао и прочитао причу о томе како је
трећа рука на дну иконе додата, и ту причу овде не коментаришем.
Оно што је занимљиво је следеће: пошто је ова икона била толико
славна, у средњем веку су рађене разне копије, и то од стране оних
који је никад нису видели већ су само за њу чули. Но, како је вербални
пренос информација тог времена био прилично несавршен, у далекој Русији се десио немали неспоразум, те су руски иконописци, по
звуку имена Тројеручица, очиглено мислили да је сама Марија била
трорука, па су је по том опису и насликали. Ову су икону на руском
прозвали Троеручница.
Поново, као и у претходном случају, проблем ствара она незг одна клаузула православља да кад се икона освешта она постаје репрезентација реалности, и колико знам, не постоји чин рассвештања. Тиме су
и ове скарадне копије Тројеручице у Русији постале легитимне, те је
тиме и мати Исусова постала тројерука.’ Текст (уз мале измене) преузет са сајта: http://poslanica.weebly.com/ikone.html дана 20.4.2014.год.
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Из библијских и историјских извештаја уочили смо
да у првих неколико векова хришћанства није било осли
кавања и поштовања икона. Такође, упознали смо се и са
начином њиховог настанка о коме се и Доситеј негативно
изразио, називајући праксу њиховог поштовања „слепо
том и сујеверјем“. Постало нам је очигледно да је раније
прочитано упозорење епископа Георгија, о постојању
црквених догми које противрече науци Светог Духа, и у
његово а и у садашње време врло видљиво и опипљиво.
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О поштовању
светитеља
„Зашто да не познаду да у светковању толиких
светаца ниједна длака православља не стоји? Зашто
да им се не каже да су ове ствари измишљене на шест
и седам стотина година после спаситеља Христа и
апостола.“61
Претходно питање које је просветитељ поставио, као и
његов закључак, односе се на поштовање светитеља. Бу
дући да је био добар познавалац еванђеља и црквене ис
торије, Доситеј је уочио да већи део српског народа није
упознат са тиме да поштовање светаца није „православни
обичај“ тј. да не происходи из учења Христа и апостола –
већ је као догма настао вековима након њиховог времена.
Једном речју, поштовање светитеља какво данас постоји
у традиционалној источној цркви није постојало у првих
неколико векова хришћанства. У Светом писму не постоје
било какве назнаке о поштовању преминулих Божијих
људи из прошлости – на начин како се то практикује у
традиционалној цркви Истока.62 Црквена историја тачно
Изабрани списи, стр. 138.
Светим писмом се свакако подразумева поштовање свих
светих (и живих и оних који су умрли), међутим, православно
61
62
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бележи зачетке култа светитеља као и њихов развој, што
се у потпуности слаже са Доситејевом изјавом да су „те
ствари измишљене на шест и седам стотина година после
спаситеља Христа и апостола“. Историчар Јевсевије По
повић је веома прецизно навео податак да је поштовање
светитеља (а уједно и њихових ликова осликаних на ико
нама) снажније испољавање доживело вековима након
апостолске ере, те да су хришћански верници до тада ис
пољавали побожност која није укључивала ни светитеље
ни њихове иконе:
„Али у V. и VI. столећу употреба икона налазила је све више пријатеља и постала је опћенитом,
изузев несторијевску цркву, која је у том хтела остати при
старом, те и у овој ствари дигла опозицију. Шта више
на Истоку при крају другог перијода63 беше већ и
поштовања икона, јер се оним лицима, која иконе представљаху, указиваху почасти поклонима, пољупцима, кађењем, паљењем свећа и.т.д.
(...) И на Истоку су иконе испрва такође биле само рели
гијозни споменици и средства за религијозну поуку, и тек
кашње је путем сасвим природног развитка дошло до по
штовања икона, односно лица, која икона представља.“64
Руски православни апологета Иван Никољин са
општио је да се на основу Светог писма Старог и Новог
завета не може доказати богонадахнутост пракси везаних
за култ светитеља (те да је у том смислу потребно узе
поштовање светитеља подразумева молитвену комуникацију са умрлим верницима из прошлости, као и њихово посредовање код Бога за
оне који су још увек у животу на земљи. Овакво веровање традиционалне цркве Истока нема упоришта у светим апостолским текстовима.
63
По Јевсевију Поповићу, „други перијод“ обухвата време од
312. г. н. е до 622. г. н. е. Дакле, „крај другог перијода“ представља
почетак VII века после Христа.
64
Општа црквена историја, први том, стр. 652-653.
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ти у обзир и црквено предање које апостолима и првим
хришћанима није било познато):
„Ако Св. Предање не би допуњавало Св. Писмо, онда
би, значи, многа верска питања (поштовање светитеља, икона, молитва за умрле) остала без повољног решења.“65
Сваки читалац Новога завета познаје чињеницу да
учење Господа Исуса Христа упућује вернике да се моле
за услишење својих молитава само Богу Оцу и Сину, уз
посредништво Светога Духа. Христово и апостолско
учење у првом веку није подразумевало упућивање мо
литава светитељима који су умрли. Ево неких стихова из
еванђеља који говоре управо о овоме. Исус Христос је, на
име, рекао:
„И што год заиштете у моје име то ћу учинити, да се
прослави Отац у Сину. Ако ме што замолите у моје
име, ја ћу учинити.“66
„Заиста, заиста, кажем вам, ако у моје име затражите што од Оца, даће вам. До сада нисте ништа
тражили у моје име; тражите и добићете, да ваша радост
буде потпуна. (...) У онај дан молићете у моје име,
и не кажем вам да ћу ја молити Оца за вас; сам Отац вас
љуби, зато што сте ме волели и веровали да сам ја изашао
од Бога.“67
А апостол Павле додаје:
„Исто тако и Дух помаже нашој слабости; јер ми не
знамо за шта треба да се молимо – како приличи, али
сам Дух посредује за нас уздисајима који се не могу
65
66
67

Иван Никољин, Православна апологетика, стр. 160.
Ев. по Јовану 14:13-14.
Ев. по Јовану 16:23-24, 26-27.
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исказати. А онај који испитује срца зна шта је смерање
Духа, пошто се по Божијој вољи моли за свете.“68
Иако традиционално православно веровање подразу
мева да ће само они који поштују светитеље и Мајку Бо
жију као заступнике у спасењу бити удостојени царства
Божијег69, апостоли су у првом веку научавали другачије.
У Светом писму су наглашавали чињеницу да је Господ
Исус Христос наш једини посредник пред Богом, те да
се једино он молитвено заузима за нас:
„Јер Бог је један и један је посредник између Бога
и људи, човек Исус Христос.“70
„Нема спасења ни у једном другом, нити има
другог имена под небом, даног људима, у ком треба
да нађемо спасење.“71
„Ко је тај који ће их осудити? Да ли Исус Христос који
је умро, и шта више васкрсао, који је с десне стране Богу
и који се заузима за нас?“72

Посланица Римљанима 8:26-27.
„Ко пресвету Мајку Божију и светитеље поштује и прославља на Земљи, биће прослављен на небу.“ (Протојереј Живан М.
Маринковић, Најбољи васпитач, стр. 80). „Православна црква поштује Дјеву Марију као „часнију од херувима и неупоредиво славнију
од серафима“, Ону Која надмашује сва створења. Црква у Њој види
Мајку Божију и Молитељку пред Сином за читав људски род и непосредно јој се моли за заступништво. Љубав и поштовање Богородице
јесте душа православне побожности, њено срце које греје и оживљава
читаво тело. (...) Ко не поштује Марију тај не познаје ни Исуса, а вера
у Христа која у себе не укључује поштовање Богородице јесте другачија вера, другачије хришћанство у поређењу са црквеним.“ (Сергиј
Булгаков, Православље, 1991. г. стр. 183).
70
Прва посланица Тимотеју 2:5.
71
Дела апостолска 4:12.
72
Посланица Римљанима 8:34.
68
69
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„Стога и може сасвим да спасе оне који његовим посредством прилазе Богу, пошто свагда живи – да се
моли за њих.“73
Божија Реч не подржава праксу исказивања пошто
вања поклоњењем пред апостолима и анђеоским бићима
како се то чини пред иконама светитеља у православним
домовима и богослужбеним храмовима. Апостоли који
нису одобравали поклоњење пред собом ни за време сво
га земаљског живота, сасвим се сигурно не би сагласили
са тиме да се то чини после њихове смрти. У свим тексто
вима Новог завета у којима говоре о Цркви и међусобном
поштовању верника, апостоли истичу чињеницу да сви
хришћани сачињавају невидљиво Христово духовно тело
– коме је Господ поглавар – а они његови различити удо
ви. Заправо, ап. Павле наглашава да веће поштовање тре
ба указивати верницима који су на црквеним сабрањима
мало цењени (тзв. „обичним верницима“), за разлику од
оних истакнутих у служби (попут старешина тј. еписко
па) који већ сами по себи, због свога духовног „положаја“
уживају поштовање. Ево из ког разлога:
„Него много су потребнији удови тела који изгле
дају слабији, и веће поштовање придајемо удовима тела,
за које сматрамо да не заслужују поштовање, и наши
непристојни удови имају већу пристојност, док нашим
пристојним удовима то није потребно. Али Бог је тако
саставио тело, да је запостављеном уду дао
већу част, да не буде цепања у телу, него да се удови
једнако брину један за другога.“74
Истичући увек чињеницу да су само људи који су до
били благодатне дарове духовног управитељства и поу
чавања других, апостоли су одбијали свако прекомерно
73

Посланица Јеврејима 7:25.

74

Прва посланица Коринћанима 12:22-25.
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поштовање које им је било указивано и упозоравали ве
рнике да то не чине. Ево неких примера који се односе на
апостоле Петра и Павла:
„Сутрадан пак уђе у Кесарију. А Корнилије их је
очекивао, сазвавши своју родбину и присне пријатеље.
Када пак Петар уђе у кућу, Корнилије му пође у сусрет,
паде пред његове ноге и поклони се. Тада га Петар поди
же говорећи: устани; и ја сам само човек.“75
„Чувши то апостоли, Варнава и Павле, раздераше
своје хаљине, скочише међу народ вичући и говорећи:
људи, шта то чините? и ми смо људи – као и ви, про
поведамо вам еванђеље – да се од ових ништавних ствари
обратите живом Богу...“76
Исту поруку данашњим верницима упућују кроз Све
то писмо и небески анђели. Апостол Јован је два пута,
одушевљен откривењском визијом, пао на колена и
поклонио се анђелу који му је њу објавио:
„И падох пред његове ноге да му се поклоним. И рече
ми: пази, не чини то, ја сам саслужитељ твој и твоје браће
која имају сведочанство Исусово. Поклони се Богу.“77
„И ја, Јован, чух и видех ово, и кад чух и видех, падох
да се поклоним пред ногама анђела који ми показа
ово. И рече ми: пази, не чини то; ја сам саслужитељ
твој, и браће твоје, и пророка, и свих који држе речи ове
књиге; Богу се поклони.“78
Анђели, дакле, објављују да су и сами послани да
служе и помажу хришћанима на земљи, а не да примају
службу, поклоњење и молитве од стране Божијих слугу (а
75
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Дела апостолска 10:25-26.
Дела апостолска 14:14-15.
Откривење Јованово 19:10.
Откривење Јованово 22:8-9.

О поштовању светитеља
све у складу са казивањем богонадахнутог извештаја за
писаног у посл. Јеврејима 1:14, који о анђелима говори):
„Нису ли то све службени духови послани да служе онима који ће наследити спасење?“
Апостол Павле је упозорио вернике да је поклоњење
и служба анђелима део лажног, нехришћанског испове
дања вере:
„Нико да вас не обмањује тобожњом понизношћу и служењем анђелима, упуштајући се у оно
што није видјео, и узалуд надимајући се тјелесним умом
својим. А не држећи се главе из које је све тијело помоћу
зглавака и свеза састављено да расте растом Божијим.“79
Што се пак тиче поштовања светитеља у оквиру српс
ког народа, и то везаним са посебан религијски обред који
се назива „крсном славом“, историјска наука је одавно до
казала да ова светковина није изворно хришћанска, већ
да поседује многобожачке корене. Целокупан церемо
нијал који се обавља у данима светковања Славе, јесте за
право пагански ритуал коме је дато хришћанско значење.
У српском народу постоји више назива за ову светковину.
Најчешћи је, дакако, „крсна слава“, али и постоје и нази
ви попут: „слава“, „крсно име“, или „светац „. Према ре
зултатима дугогодишњег истраживања познатог српског
научника, етнолога Веселина Чајкановића, крсна слава
(крсно име) је у својој суштини помен, тј. слава прецима:
„Обред је врло прост, и састоји се у жртвовању
кољива и колача, и напијању вина (»устајање у славу«).
Жртву приносе само мушки потомци, и то по правилу до
маћин куће, дакле најстарији мушки потомак (...) У култу предака, крсно име најважнији је жртвени
Посланица Колошанима 2:18-19. Превод комисије светог архијерејског Синода СПЦ, друго исправљено издање, Београд 1998.год.
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датум. Ако би се десило да мушки потомци изумру, и да
се на тај начин прослављање крсног имена прекине, то би
била највећа несрећа.“80
Објашњавајући у своме делу да се теорије по којима
је крсна слава изворно црквени празник требају одбаци
ти, овај аутор констатује да је поменута прослава празник
из старе српске вере. Говорећи о жртвовању кољива као и
о напијању вина (устајању) у славу, он тврди да је то вео
ма познат ритуал из мртвачког култа, који је познат
и у старим религијама других народа. Протођакон Љубо
мир Ранковић је о пореклу крсне славе овако написао:
„Једна од најизраженијих карактеристика српског
Православља, за коју не зна хришћански свет, јесте крсна
слава. Пре примања хришћанства Срби су били много
божачки народ. Поред врховног бога Перуна кога су сви
поштовали, сваки дом је имао своје домаће божанство.
По природи сентиментални, Срби су се у сусрету са
хришћанством најтеже одрицали тих домаћих
божанстава. Мудри Немањин син, Свети Сава, је
бесловесне многобожачке кумире и идоле, заменио великим светитељима Цркве Христове, који постадоше
заштитници српских домова, породица и огњишта. Тако
је настала крсна слава.“81
Из кратко начињеног прегледа који је обухватио тек
стове из Светог писма као и дела црквене историје, за
кључили смо да је Доситејев став о томе да у поштовању
светитеља не стоји „ни једна длака православља“, однос
но Христове и апостолске науке, био у потпуности испра
ван.
Чајкановић, књига пета, стр. 150.
Љубомир Ранковић, Живот српске цркве, Глас Цркве, Ваљево 1989. год. стр. 180-181.
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У Источној цркви постоји истакнута пракса поштовања,
поклоњења и целивања посмртних остатака и различи
тих старинских предмета, за које се тврди да су били у
власништву светих људи. Ево на који начин традицио
нална црква објашњава постојање светих моштију:
„Божји угодници за време живота на земљи
били су храмови Светога Духа. А по пресељењу њи
хових душа на небо, у царство небеско, њихова света
тела остајала су нераспаднута и чудотворна.
Као што је благодатна сила Божја деловала кроз свети
теље за њихова живота, тако је она продужила да дела и
кроз њихова тела. Та благодатна сила пројављивала се и
пројављује се у виду многобројних исцељења разноврсних
болесника, а и на друге начине. Тако мошти светитеља
и мученика служе као оруђа преко којих Бог пројављује
своју силу и милост. „Као што суд у коме се дуго чува
миришљава течност упије у себе њен мирис, тако и тело
хришћаниново у коме је постојано обитавала благодатна
сила Христова бива цело прожето овом силом. А пошто
је сила Христова нетрулежна, то је природно што она,
усељавајући се у оне који су Христови (сравни: II Koр. 12,
9; Галат. 5, 24), чини њихова тела нетрулежним. (...)
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Зато ко се усуди да одбацује мошти мученика (или свети
теља)... да се лиши светог причешћа.“82
Претходно наведени текст садржи више богословских
нетачности и неслагања са учењем Светог писма. Најпре,
аутор текста тврди да су, дакле, само неки људи (названи
Божијим угодницима) били храмови Светог Духа – те да
су из тог разлога – после своје смрти за собом оставили
нетрулежна тела која су постала и чудотворна. Насупрот
томе, св. апостол Павле у једној од својих посланица пише
да апсолутно сви верници, оправдани и спасени вером у
Христа, представљају храмове (тј. храм) Светог Духа:
„Зар не знате да сте храм Божији и да Дух Божији
обитава у вама? Ако неко уништава храм Божији, Бог ће
њега уништити; јер је храм Божији свет, а то сте ви.“ (1.
Коринћанима 3:16-17);
„Или не знате да је ваше тело храм Духа Светога који
је у вама, кога имате од Бога, те не припадате само себи?“
(1. Коринћанима 6:19).
Овај апостол, заступајући Господње учење о томе да
сваки прави хришћанин има Светога Духа у себи, ове
речи упућује Коринћанима који су по своме духовном уз
расту још увек били на нивоу мале деце (у смислу духовне
зрелости). Уколико прочитамо читаву посланицу уви
дећемо да верници у Коринту и нису били неки посебни
„Божији угодници“, већ да су, због својих телесних слабо
сти, још увек практиковали одређене, чак и велике, грехе.
И баш те и такве Коринћане, Павле подсећа да предста
вљају храм Светог Духа (и да следствено томе треба да се
одрекну и клоне сагрешења који Духа жалосте). Пошто
је, дакле, јасно да Писмо говори да сви верници предста
вљају храм Божији, а не само неки посебни „светитељи“,
то би по логици неких значило да би тела свих умрлих
82
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Најбољи васпитач, стр. 125.
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хришћана кроз историју требала да буду нетрулежна и
чудотворна – те да само тела нехришћана буду подложна
труљењу. Међутим, као што ћемо се уверити, Свето пис
мо ни на једном месту не подразумева да ће тела верника
после смрти да остану нетрулежна (осим под природним
условима који би спречили распадање или пак обрадом
неким од средстава за конзервацију). Псалмиста Давид,
за кога је у Писму посведочено да је био прави Божији
човек83, записао је следеће речи:
„Јер нећеш оставити душе моје у паклу, нити ћеш
дати да светац твој види трухлост.“ (Псалам 16:10).
Иако се испрва може да учини да је Давид у овом
стиху мислио на себе (на своје тело), ова његова изјава је
заправо представљала пророчанство о Христовом васкр
сењу. Апостол Петар је, у својој беседи изреченој на дан
силаска Светог Духа, на Педесетницу, то потврдио сле
дећим речима:
„Давид, наиме, говори за њега: »Стално сам гледао
Господа пред собом, јер ми је с десне стране – да се не
пољуљам. Зато се развесели срце моје и обрадова се језик
мој, чак ће и тело моје почивати у нади, јер моју душу
нећеш оставити у царству смрти, нити ћеш дозволити да светац твој иструне. Показао си ми путеве жи
вота, испунићеш ме весељем пред лицем својим«. Браћо,
вама се може слободно рећи о патријарху Давиду, да је
умро и био сахрањен, и да је његов гроб код нас до да
нашњег дана. Али како је био пророк и како је знао да му
се Бог заклео да ће од рода његових бедара некога поса
дити на његов престо, предвидевши рече за Христово васкрсење: нити је био остављен у царству мртВиди: 2. Самуилова 5:10; 1. Царевима 9:4; 11:4; Псалам 89:3,
20-29, 35-37.
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вих, нити му је тело иструлило. Овога Исуса је Бог
васкрсао, чему смо ми сви сведоци.“84
Само Давидово тело, пак, било је подложно труљењу
и на крају се вратило у прах:
„А да га је васкрсао из мртвих – да се више не враћа у
труљење, овако је рекао: »Испунићу вам свете и поуздане
речи Давидове«. Зато и на другом месту каже: »Нећеш
дати да твој светац види труљења«. Давид је, наиме,
послужио своме нараштају и по Божијој вољи умро,
био је придодат својим очевима и видео је труљење. А
кога је Бог васкрсао, тај није видео труљења.“85
Управо наведене речи апостола Павла су више него
јасне. Према учењу Библије, само онај који је васкрснут
из мртвих (Исус Христос) није подложан труљењу, док
је тело цара Давида иструлило попут тела свих осталих
људи. Стари и Нови завет ни једном једином речју не по
тврђују учење о нетрулежним и чудотворним моштима
– онако како се то верује у оквиру Источне цркве. Ипак,
теолози традиционалне цркве наводе један текст из Ста
рог завета као, по њиховом мишљењу, очигледан пример
који доказује библијску заснованост овог веровања. Ево
како гласи текст из дела протојереја Маринковића:
„Најстарији податак о деловању благодатне силе
Божје кроз мошти светитеља – потиче из Старог завета,
на неких скоро 900 година пре Христа. Великог староза
ветног пророка и чудотворца Илију, кога је Бог на чудесан
Дела апостолска 2:25-32.
Дела апостолска 13:34-37. Др Мирослав Живковић ове стихове (36-37) преводи још јасније: „Јер када је Давид по Божијој вољи
послужио своме нараштају, умро је и био сахрањен поред својих отаца, а његово тело је иструнуло. Али онај кога је Бог васкрснуо из мртвих није подлегао труљењу.“ Дела апостолска, Библија за свакодневну примену, Међународно библијско друштво СР Југославије, Нови
Сад, 2000. год.
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начин узео са телом на небо (IV књига о царевима, глава
2), наследио је у пророчкој служби његов ученик Јелисеј,
такође чудотворац и за живота и по смрти. Кад је Јелисеј
умро, сахранили су га у земљу. После годину дана умро
је неки човек и понесу га да га сахране. У томе се изнена
да појави чета непријатеља Моаваца. Они што су носили
мртваца уплаше се. Пошто нису имали времена да копају
гроб, они леш умрлог човека баце у гроб пророка Јели
сеја. „И кад човек паде и дотаче се костију Јелисејевих,
оживе и уста на ноге своје“ (IV књига о царевима 13, 2021). Ово свакако није једини случај Божјег чудотворења
кроз мошти праведника у Старом завету, вероватно их
је још било, само немамо података. Али тек у Новом
завету Божја благодатна деловања кроз мошти светитеља
и мученика бивају много чешћа и бројнија.“86
Ипак, оваквом доказивању се може много што-шта
приговорити. Најпре, из текста је јасно да људи који су
дошли да покопају мртваца уопште нису дошли са наме
ром да се поклоне светим Јелисијевим моштима (као што
је то у обичај у православном хришћанству). Друго, Биб
лија говори да су то биле пророкове кости (што значи
да му је тело иструлило и да је остао само костур – као и
код свих других људи) а не нетрулежно тело. Треће,
ово је једини пример у читавој Библији, који показује да
је Бог и на овај начин учинио чудесно дело – док неки
прижељкују да је оваквих примера било много више
(само што, ето, нису забележени). И четврто, нико није
после овог чуда ископао Јелисијеве кости и однео на неко
посебно место где би људи долазили на поклоњење у ор
ганизованим ходочашћима и где би оне наставиле своја
чудотворења. Бог је чинио чуда и у животима других ста
розаветних личности – али није забележено да су они
остали нетрулежни након своје смрти (као ни Јелисије),
86

Најбољи васпитач, стр. 126.
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нити да су њихове „мошти“ биле чудотворне. Шта више,
сваки познавалац Писма зна врло добро да Господ у Ста
ром завету (или пак у Новом) никада не би дозволио или
одобрио поштовање и поклоњење лешевима и костима
умрлих људи, макар како Њему угодни они били за свога
живота.
„Докле се не вратиш у земљу од које си узет; јер си
прах, и у прах ћеш се вратити.“87
У Светом писму није поменут ни један случај по
стојања нераспадљивих чудотворних моштију хришћан
ских светаца, иако су забележене мученичке смрти и укоп
неколицине Божијих слугу, попут Јована Крститеља,
апостола Јакова сина Зеведејевог и ђакона Стефана. У
апостолским посланицама, које су писане деценијама
након смрти управо поменутих личности, ни на једном
месту није испољена заинтересованост за њихове посмрт
не остатке у смислу одавања неких посебних почасти.
Као потврду за то имамо Реч која каже да су учени
ци Јована Крститеља узели његово тело и сахранили га,
а исто тако и хришћани тело ђакона Стефана.88 Не забо
равимо да нас Писмо извештава да су ова двојица била
испуњена Светим Духом (Јован Крститељ чак и у утро
би мајке Јелисавете пре свога рођења)89 и да су чинили
силна чуда за време живота (у Стефановом случају)90 али
им ни то није „помогло“ да им тела после смрти остану
„нетрулежна“ (каква би према традиционалном схватању
требала да остану). Њихови пријатељи су их пристојно
сахранили без већег интересовања шта ће се са њиховим
телима касније збити. Стефанове мошти сасвим сигурно
87
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1. Мојсијева 3:19.
Види: Ев. по Матеју 14:12 и Дела апостолска 8:2.
Види: Ев. по Луки 1:15 и Дела апостолска 6:3, 5, 10.
Види: Дела апостолска 6:8.
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нису постале чудотворне, јер да је то био случај, еванђе
лист Лука, писац Дела апостолских, не би пропустио да о
томе извести хришћане и на тај начин још више потвр
ди деловање Божије силе у оквиру хришћанства као, у то
време, сасвим нове и нераспрострањене религије.
Доситеј Обрадовић је веома добро приметио биб
лијску незаснованост учења о нетрулежним чудотворним
моштима светаца, говорећи да би било најлогичније да,
пре свих осталих, тела библијских личности (Божијих уг
одника а пре свега апостола) остану нетрулежна и чудо
творна:
„Камо, гди су телеса апостолска и светога Николаја?
Време и воздух у ништа су их обратили, тако ће и проча
која се још находе. Да је Бог хотео да они нетљени остају,
њих нити би могла ватра сажећи, ни време разрушити.
Али иди и кажи то онима који притом губе, пак се држи
онда.“91
Према сведочанству црквене историје, поштовање мо
штију светаца и њихових реликвија уведени су у црквени
обичај неколико векова након Христа и апостола, уз на
гласак да је та пракса обиловала многим злоупотребама.
Јевсевије Поповић је у својој „Црквеној историји“ за
писао да је поштовање моштију светаца узело маха тек у
периоду за време и после цара Константина. Ево неколи
ко навода из његовог дела управо о овој теми:
„Поштовање реликвија или смртних остатака од све
титеља и мученика доби у овом перијоду већег полета, и то већ од Константина Великог, који је у
црквама, које је подигао, полагао кости апостола и дру
гих светитеља. Кашње је постао опћенит обичај
ископавати светитељске кости из гробова и
91

Сабрана дела стр. 594.
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мећати их у цркве, што је на послетку довело до тога,
да се по црквеним прописима није смела ни једна црква
осветити, у којој није било костију од светитеља, и да су
са претераном ревношћу трагали за светитељским релик
вијама, и да су неки хришћани чак у сваком гробу,
који им беше непознат, гледали мученички гроб
те узимали отуда светитељске кости и зидали над њим
капелу или цркву или олтар...“92
„Побожно тражење, чување и поштовање Крста у
Јерусалиму, побудило је друге да траже одеће Господње,
одеће Његове матере, апостола, мученика и светитеља, да
траже предмете, којима су мученика мучили и т.д., и ве
ровало се, да такве предмете и налазе. Тако уз кости апос
тола, мученика и светитеља дођоше и други предмети,
које су као њихове реликвије чували у црквама и приват
ним кућама и поштовали их као и кости. Али будући да
су се при том често дешавале преваре, то су црквени
настојатељи та варања осуђивали, а државни и црквени
закони ограничавали.“93
„И лакоми лажови вараху са реликвијама и про
даваху кости, које украдоше са гробља, по другим пре
делима као светитељске кости, што је дало повода, да су и
црквени и државни закони морали устати против таквих
људи, већином монаха скитача.“94
Према речима Доситеја и његовог саговорника из
Грчке (које ћемо касније да наведемо), поштовање мо
штију и реликвија спада у домен небиблијског искази
вања религиозне свести. Према њиховом уверењу, рели
гиозна пракса о којој управо читамо, а која подразумева
целивање разноразних предмета сумњивог порекла (по
92
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Општа црквена историја, том први, стр. 654.
Општа црквена историја, том први, стр. 654-655.
Општа црквена историја, том први, стр. 654-655.
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клоњењем пред њима) је много гора од идолопоклон
ства95, јер се спроводи у име Христа и Његовог благосло
веног учења – којe са оваквим праксама немају апсолутно
никакве везе. Одговарајући на питање како је могуће да
ова небиблијска појава има као пратиљу нетрулежност
и мироточивост моштију, Доситеј је упутио своје читао
це да размисле о апостолским земним остацима. Наиме,
уколико је Бог допустио да тела светих апостола не оста
ну нетрулежна (а они би, по логици, требали да предста
вљају прве међу светитељима), онда је под великим зна
ком питања божанско порекло нераспадљивих моштију
осталих, за хришћанство много мање значајних људи:
„А да како се њихова тела посветише и миришу, ласно ће ко помислити. Ево како: „Имјејај уши слишати,
да слишит!“96 И данашњи дан у египетским гробницама
находе се балсамирата нерастљена телеса од три хиљаде
година; сва миришу, и из неких материја масна тече, зеј
тину подобна, и прекрасно мирише. Сада Инглези такове
мумије с хиљадами дуката купују, а у оно бедно време
кад су христјани почели мошти за свете и чудотворне почивати, сав је Египет био под властију ца
реј греческих, све су мумије њихове биле, нити им је била
Доситеј је овим речима описао један случај религиозне преваре који је њему био познат: „Веле Талијанци за свога именитога
папу Ксиста: Papa Sisto non perdona ne a Giesu Cristo. Ево шта је овој
речи повод дало. Језуити у Риму начине у свом манастиру статуу
Христову, у које главу метну сунђер, пак кад би хотели да Христова
статуа чини чудо и да плаче – воде у сунђер, пак суза колико хоћеш!
Дође тужба папи да сав народ одустаје све цркве и иде језуитом гди
Христос плаче. Оде и папа, ал’ понесе и чекић у џепу. Како ти статуа
почне плакати, а он чекићем у главу, пак имаш шта наћи: сунђер пун
воде. У томе је папа свето дело учинио, зашто Христос, вечна Божја
истина, неће нипошто да се њему за атар лаже, и ко то чини, он Христа нити верује нити познаје.“ Сабрана дела, стр. 661.
96
„Ко има уши нека слуша“ (Христове речи које се више пута
понављају; види у: Откривење Јованово 2:29, 3:6, 13, 22).
95
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потреба куповати. Многа су телеса и христјани балсами
рали, али она материја и мајсторија с којом су древњејши
Египтјани то чинили, последњим није била позната. А
паметном христјанину ово је доста: кад су се
она иста телеса која су за апостолска држата била, растљела, што иштеш, што питаш
даље?“97
Говорећи пак о различитим реликвијама које рели
гиозни људи сматрају светим, Доситеј и његов пријатељ
Грк напомињу да су и поједини епископи и свештеници
били усмерени против злоупотреба које су вршили та
дашњи православни монаси:
„Право велиш! И код нас у Грецији находи се
правдољубивих епископа и свештеника који уздишу и
жале се на злоупотребљенија која бивају; а наипаче зли
и наопаки обичаји да калуђери носе по вароши, по
сели, по кућа и по патари пуне сандучиће костију ручни,
ножни, леђни и свега тела, а наипаче множество зуба.
Бог их вишњи знао чији ли су, какви ли су! Кажу
да су тога и тога свеца кости и зуби; принуждавају људе да
их целивају и да милостињу на њих дају.“98
Сабрана дела, стр. 657-658.
Изабрани списи, стр. 142-143. „Свак може видити, ко год хоће,
у синодическим књигама, да су и иконе и мошти само за просто почитаније (и то касно, силом и на љуту срамоту) допуштене, и сад су
свуда те вешти чудотворне; а вешт чудотворна, то значи која имаде
свемогућега Бога силу у себи. А нису ли, рећи ће ко, сјен Петрова и
Павлов убрусац у оно време немоштне исцељивали? За избавити људе
од идолослуженија то је онда бивало. А сад кад, благодареније буди
Богу, нисмо идолослужитељи, но познајемо и верујемо у Бога јединога, сад не требује ни убрусцем ни костима апостолскима клањати се,
кромје Богу вечному. Нити су апостоли никад до века ни помислили да
к својему поклоњенију народе и језике приведу, него к богопознанству,
к богослуженију и к добродјетељи.“ Изабрани списи 337.
97
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„Није то све. Носе и којекаква парчета старих хаљи
на, па кажу или да су од богородичине хаљине или ког
другог свеца. Носе и парчетца гвожђа, уверавајући да су
од апостола Петра верига или од Христових ексера. Носе
и којекакво трње, ако би од Христова венца било. Што
ћеш више, носе грудве црне земље, издајући и заклињући
се да су помешане с крвљу тога и онога мученика. Јудеји
нам се смеју и ругају и веле да смо гори од старих идолопоклоника, јер они нису се клањали
костима, крпама, грудвама, гвожђу и трњу. А
Турци не остају само при подсмејавању, но гаде се, псују,
руже, пљују на калуђере и њихове сандучиће. Што ми
слиш, како је разумним Греком тај покор и срамоту гледа
ти, а наипаче архијерејем? Но шта ћеш да чине? Увео се
и укоренио тај стари обичај, прости народ неће
да остане без моштију и костију. Ко би се усудио
рећи да све те мошти и кости и зубове и парчета хаљине и
гвожђа и грудве у земљу ваља закопати? У земљу! Намах
би се прости народ заједно с калуђери, који с тима
стварма тргују и новце купе, на њега подигли, узбунили
и за јеретика прогласили. Ништа друго, дакле, раз
вје Бог да се смилује да се кад оне земље ослободе и да се
наука уведе, и тако шта се кад сујеверије и злоупотребље
нија истребе и искорене.“99
Изабрани списи, стр. 143. Завршавајући једно од својих мно
гобројних казивања о празноверју које се испољава приликом поштовања „светих“ реликвија, а у вези древног успостављања празника у
част кости Христовог магарца или Петрових верига, Доситеј је писао:
„Ми се смејемо онима који су негда магарцу, на ком је Христос јахао,
празник празновали, а сами се себи не смејемо вериге празнујући. Но
ово је природно нерасужденију; свак се туђој сујеверици посмејава,
а своју почитује и за свету држи. А ако ћемо по души право судити,
кад не пристоји Христово магаре празновати, много мање – апостола Петра вериге.“ Изабрани списи, стр. 127. „Блажен и преблажен
велики цар Петар росијски! И блажена утроба која га је носила! Јер
да не би њега, би се до данас и магарећим ногама клањали! Већ су
99
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После прочитаних Доситејевих закључака који се
односе на управо изложену тему, од којих је потпуно ис
тинит и најзначајнији онај да је поштовање моштију све
таца у потпуности небиблијско и равно сујеверју и идо
лопоклонству, прелазимо на ништа мање занимљиво
поглавље.

их почели били разносити, него њега просвети Бог те их покупова и
затрпа, да се тај покор и срамота христјанству не наноси и не чини.
Што се јоште никада на свету није чуло било ни видило, проклето
среброљубије то је већ наумило било учинити: да се христјани магарећим ногама клањају! Зашто ми, хвала Богу, добро знамо и видимо
да при простом народу почитовати једну вешт, клањати јој се и за
чудотворну је држати, то ни длаке не отличествује.“ Изабрани списи,
стр. 337.
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њиховим житијима
Настанак монаштва односно калуђерства у оквиру тради
ционалног хришћанства није утемељен на светим списи
ма Старога и Новога завета. Према изјавама историчара,
овај покрет се појавио због настојања појединаца за већим
духовним посвећењем (одлажењем на пуста места), на
основу уверења која нису произилазила из апостолских
списа већ из учења древних нехришћанских традиција.
И док богонадахнути библијски списи узвисују идеале
брачног живота (у складу са богомданом полношћу), мо
наштво тј. аскетизам, који је настао под утицајем много
божачког филозофског промишљања, узвисује уздржање
од брака и самотњаштво. 100 Свето писмо о Божијем наме
рењу за човека говори овако:
Доситеј је, бивајући упознат са историјом Цркве, изнео
исправан закључак о разлозима настанка монашког покрета (монастицизма) у оквиру хришћанства: „Неки су мудровали да је човек
само за тело и за ови времени свет создан и из тога су закључавали да
все благополучије и блаженство чловеково состоји се у задовољству
и наслажденију чувства. А други, хотећи ово мудрованије као лажно
да одметну упали су у овој подобну будалаштину, учећи сиреч да је
чловек сасвим за саму душу и за они свет создан, а да ови времени
свет мора сматрати као туђу и за ништа вешт. Многи су хотели ово
последње мудрованије с Светим писмом подупрети, пак сматрајући
ствар само с једне стране и накриво толкујући и пренадтолкивајући
се, поклизнули су у свакојака человеческому јестеству напреко противна мудрованија: и одавде су произашли постови, неженидбе, пустињичества и одрицанија мира.“ Изабрани списи, стр. 266.
100
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„И рече Господ Бог: Није добро да је човек сам;
да му начиним друга према њему. (...) И Господ Бог
пусти тврд сан на Адама, те заспа; па му узе једно ребро, и
место попуни месом. И Господ Бог створи жену од ребра,
које узе Адаму, и доведе је Адаму.“101
„И створи Бог човека по обличју свом, по обличју Бо
жијем створи га; мушко и женско створи их. И благосло
ви их Бог, и рече им Бог: Рађајте се и множите, и напуни
те земљу, и владајте њом...“102
Добри познаваоци хришћанске традиције, Милан
Вукомановић103 и Ернст Бенз104 сажели су изворе и поре
кло монашко-аскетске животне филозофије, истичући
да се ради о изразито небиблијским појавама. Из првог
навода сазнаћемо да се, супротно Писму, самотњаштво
заговара у гностичком тексту под називом „Еванђеље по
Томи“, које је било врло популарно међу неким дезорјен
тисаним црквеним групама на почетку хришћанске ере:
1. књига Мојсијева 2:18, 21-22.
1. књига Мојсијева 1: 27-28.
103
Милан Вукомановић је социолог религије и редовни професор на Филозофском факултету у Београду.
104
Ернст Бенз (1907-1978), истакнути немачки теолог и раније
водећи западни ауторитет на тему Православља. Био је професор
црквене историје и догматике на Универзитету у Марбургу. Објавио
је више од 50 књига и преко 500 чланака о различитим светским религијама. (Биографски подаци преузети са: http://library.syr.edu/digital/
guides/b/benz_e.htm, дана 8.4.2015. На енглеском: Ernst Benz (19071978) was an important contemporary German theologian and a leading
Western authority on Eastern Orthodoxy. He studied classical philology
and archaeology at Tübingen, earning his doctorate in 1929, and later
expanded his studies to Protestant theology and various esoteric forms of
Christianity. He became professor of ecclesiastical and dogmatic history at
the University of Marburg in 1935 and in 1946 was appointed director of its
Ecumenical Seminary; he retired as Professor Emeritus in 1973. He wrote
more than 50 books and 500 articles on topics ranging from Buddhism to
Stoicism to the Rosicrucians, including the well-known Beschreibung des
Christentums (Description of Christianity), published in 1975).
101
102
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О калуђерима и њиховим житијима
„У Јеванђељу по Томи доминантан је, такође и један
вид аскетизма (...) Видели смо, рецимо, да Томин Исус
препоручује својим ученицима буквални, као и симбо
лички „пост у односу на овај свет“ (лог. 27), живот у
целибату, усамљености, као и одрицање од бо
гатства и приватног власништва. Те особене карак
теристике аскетског и монашког става према животу на
воде нас на помисао да је и Томино заједништво у Египту
могло заступати некакав вид „прото-монастицизма“ као
идеолошки став који је био особен за хришћанске пропо
веднике у Египту још пре светог Антонија.“105
Ернст Бенз са своје стране износи податке о томе да
монашка аскеза (подвижништво) своје утемељење дугује
неоплатонском филозофском промишљању а не живот
ним смерницама које су дошле од Господа Христа:
„Унутар православног монаштва развила
се најзначајнија духовна снага источноцрквене побожности и духовности – мистика. Она
се овде развила на једном радикално аскетском темељу.
Традиције староцрквене аскезе, у којој се једна с другом
испреплићу еванђеоска и неоплатонска духовна
традиција а да једна другу не искључују, провођене
су у православном монаштву све до данашњих дана го
тово непромењено. Док је првобитну хришћанску аске
зу снажније одређивало ишчекивање непосредно пред
стојећег краја света и доласка краљевства Божјега, на
чији се долазак припремало борбом против власти овога
пролазног свијета, дотле се као темељ касније монашке аскезе мање истицало скоро ишчекивање краја,
већ много више неоплатонски дуализам.“106

Милан Вукомановић, Рано хришћанство од Исуса до Хри
ста, стр. 258.
106
Ернст Бенз, Дух и живот Источне цркве, стр. 93.
105
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Трагом просветитеља
И поред снажног црквеног заговарања монаштва
као узвишеног начина живота107, остаје чињеница да су
људи створени од Бога као полна бића која поседују јак
сексуални нагон. Доситеј је у својим делима истакао по
датак да је током свог живота упознао велико мноштво
калуђера (православних монаха), али да још није срео ни
једног који у потаји (или пак јавно) није маштао о жени:
„Ја сам остарио већ са многих народа и језика калуђе
ри (и сам, да која сам гуја него калуђер, кад овако сам жи
вим, разве што у црним хаљинам обучен не ходим), јо
ште, хвала Господу Богу, нисам ни у једном роду
и језику такове дрвене и нечувствене калуђере
нашао ни упознао који за женом не уздишу, не
чезну и не гину. Оним древним у непроходиним ли
вијским пустињама пустињиком (како житија њихова
гласе) воздушни, или боље да речем: чрез њихово вооз
браженије начињени духови у жене (и по свој прилици
лепе) су им се претварали, и како на сан тако и на јаве до
лазили.108 А да шта је друго ово разве непобједимаја воља
„Монаштво у Цркви Божјој било је и остало кроз векове (од
самог почетка хришћанства, па до данас) најзрелији и најбољи плод
хришћанског живота. У монаштву су достигнути најузвишенији врхови хришћанског савршенства. Монаштво је за Цркву кроз векове
било од непроцењивог значаја. Од броја и квалитета монаха зависила
је снага цркве, и светост једног народа.. Црква без монаштва била би
што и неплодна смоковница крај пута“. Свети кнез Лазар, часопис
Рашко-призренске епархије, бр. 2. 1993. год. стр. 181.
108
Проучавајући житија разних светитеља - монаха, проналазимо мноштво примера да су они, иако су напустили људско друштво
и отишли у осамљеност, исто тако људи попут свих других, имајући
исте телесне природне нагоне и прохтеве. Највећи део искушења о
којима ћемо говорити односи се испољавање полног нагона, тј. њихове борбе са посве природним осећањима који се находе код одраслих
људи. Православни монаси ову борбу против своје људске природе
називају борбом против „пустињских демона кушње“ сматрајући да
су пустиње места истинитог обитавања злих духова. Тако, дакле, у
Охридском прологу читамо и о следећим људима и догађајима:
107

„Преп. Мартинијан. Дивно је и предивно житије овога светитеља, и вреди га
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О калуђерима и њиховим житијима
прочитати у целини. (...) У 18. години удаљио се у планину, звану Ковчежна,
у Кападокији, и ту провео 25. год. у посту, бдењу, молитви, и борби са многим
искушењима. Кад је једна жена дошла да га куша, и он види да ће пасти у грех
с њом, скочи бос у огањ и постоји у огњу док му бол не нагна сузе на очи и
не убије у њему сваку пожуду. Кад су настала друга искушења, он побегне на
неку усамљену стену у мору, и ту је живео. Но кад, при неком бродолому, и
на ту стену исплива нека жена, он скочи у море да се удави...“ (13. фебруар);
„Преп. Бенедикт. (...) Побегне у неки манастир где га инок Роман замонаши,
после чега повуче се у једну врлетну гору где у пећини оста преко 3 године
на великом труду око своје душе. (...) Једном кад га нечисти бес телесне
похоти спопаде, он се скиде наг и ваљаше се по коприви и трњу, док не
одстрани од себе и сваку помисао о жени.“ (14. март);
„Св. Јаков Постник. Живео у VI веку. Толико се усавршио био у богоугодном
животу, да је лечио молитвом најтеже болеснике. Но непријатељ рода људског
наводио је на њега силна искушења. Тако једном од неких подсмешљиваца
буде послата к њему жена развратна. Претварала се пред њим и плакала но
навлачила га на грех. Видећи да ће пасти у грех, Јаков стави своју леву руку
у огањ и држаше дотле докле се сва не опрљи. (...) Али другом приликом он
не одоле искушењу него паде са једном девојком, коју беху родитељи довели
к њему као сумашедшу, да је исцели од лудила. Он је заиста исцели, но потом
згреши с њоме, и онда да би сакрио грех, уби је и баци у реку. (...) Десет
година потом проведе Јаков као покајник живећи у једноме гробу.“ (4. март);
А ево како је подвижничка житија неких од монаха описао познати историчар Вил Дјурант у свом делу „Историја цивилизације“:
„Записи тих испосника обилују сексуалним привиђењима и сновима; у ћелијама се чуло њихово јечање док су се борили са фантазмагоричним искушењима и еротским мислима; они су веровали да је ваздух око њих пун
демона који их нападају; изгледа да су монаси сматрали да је теже бити крепостан у осами него у живљењу усред свих згодних прилика у граду. Нису
били ретки случајеви да анкорити (тј. анахорете - монаси пустињаци,
прим. И. С.) полуде. Руфин прича о једном младом монаху у чију је ћелију
ушла нека лепа жена; он је попустио пред њеним чарима, после чега је она
нестала, како је он мислио, у ваздуху; тај монах је помахнитало одјурио
до најближег села и скочио у пећ у јавном купатилу да би расхладио своју
ватру. У једном другом случају, млада жена је молила да је приме у ћелију
неког монаха под изговором да је јуре дивље звери; монах је пристао да је
накратко прими, али у том тренутку она га је случајно додирнула, и у њему
се јавио пламен жеље коју све године строгог режима живота нису успеле
да угасе. Покушао је да је шчепа, али је она ишчезла из његовог загрљаја и из
видокруга. А хор демона, кажу, веселио се и грохотом исмејавао његово понижење. Тај монах, каже Руфин, није могао више да поднесе монашки живот;
као Пафнуције у Thais Анатола Франца, није био у стању да избаци визију
лепоте коју је замислио или видео; напустио је своју ћелију, уронио у живот
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Бога творца и непоколебими и во вјеки неподвижими јес
тества закон, који чини да човек без жене не може бити,
како год голуб без голубице, како риба без воде и како све
што живи и дише не може бити без воздуха.“109
Иако је у раној младости, имајући чврсту жељу да се
замонаши и буде „сличан анђелима“, мислио да је боље да
га каква свирепа лавица или медведица на парчета раски
не него да га најлепша српска кћи у свој загрљај прими, у
познијим годинама признао је да је морао у „такову кри
вопутицу и заблужденије упасти читајући књиге које нису
за њега биле, и хотећи да пре времена сврх дјевства и же
нидбе мудрује, не знајући ни што је једно ни друго.“110 По
тврђујући библијску истину о томе да „није добро да је чо
век сам“, Доситеј је то врло лепо исказао следећим речима:
„Прво милост Бог к човеку по створењу показа кад
му дарова жену, и први благослов што му изрече, ово је:
„Растите и множите се.“ Кад би дакле (сачувај Боже!) хо
тео Бог највећу немилост показати човеку, што би му учи
нио? Узео би му натраг жену, пак ето ти га. А кад би хтео
града и пратио ту визију коначно све до самог пакла.“ (Вил Дјурант, Историја
цивилизације, Доба вере – први део, стр. 81-82).
Из свих прочитаних приповести сазнајемо да су монаси, попут осталих световних људи, па можда и више од њих, склони еротским маштањима и фантазијама. Неки су ишли чак дотле, као што смо видели, да силују и убијају
девојке које су дошле да траже помоћ од ових „духовних стараца и подвижника“, а неки пак и да извршавају самоубиства. Све ове неприлике, нажалост, на ове сироте људе наметнуо је строги монашки систем утемељен на
небиблијском учењу. Апостол је наиме рекао:
„Али ако не могу да се уздржавају, нека ступе у брак, јер је боље ступати
у брак него распаљен патити. (...) Мисли ли ко да неприлично поступа са
својом девојком, ако је она зашла у године, и тако мора да буде, нека чини шта
хоће; не греши, нека ступају у брак.“ (1. Коринћанима 7: 9, 36).
Но, очигледно је да је у традиционалном хришћанству много важније оно
што су рекли и установили каснији црквени ауторитети (већ смо сазнали под
чијим утицајем), него Христови апостоли у складу са учењем свога Господа.
109
110
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Сабрана дела, стр. 609-610.
Види у: Изабрани списи, стр. 78.

О калуђерима и њиховим житијима
да га прокуне, шта би му рекао? „Не растио се ни пло
дио, но нек ти пропадне род и колено, и нек те нестане
на земљи“. Ко има мозак и памет, сам себи из овога може
прекрасне и преполезне науке давати; ко ли нејма, ил’
неће да има, њему се све залуду беседи.“111
И сам у младости монах, а потом самац до краја жи
вота, Доситеј је брачни живот сматрао великим Божијим
благословом, а са друге стране, начин живота калуђера
окарактерисао као онај који је установљен против Бо
жијег намерења, воље, као и човечје здраве памети. На
изградњу оваквог Доситејевог става, умногоме је утицао
и мудри православни епископ Георгије Поповић, који је,
како је то Доситеј описао у својим делима, у више наврата
говорио против монаштва и ондашњих монаха, иако је и
сам био монах. Ево неких његових речи:
„Познајте дрво од плода његова“, - говори свето Је
ванђелије – „неплодно дрво сече се и на ватру меће.“ Но
народ из своје простоте мисли ако нестане међу
њима калуђера, нестаће вере и закона. Што веле?
Моле се Богу за нас. Е моја браћо, тешко оном ко
хоће да се за њега други Богу моли! Да за тебе дру
ги једе и спава, ниси рад; а оно што ти је најполезније и
најпотребније, хоћеш да други за те ради. (...) Архиманд
рит бездински: „По вашем говорењу, господине, ваљало
би колико данас истребити све калуђере?“ Епископ: „По
мојем говорењу? Е мој брате, сами сте се давно и давно
истребили, нити сте чекали мога говорења. (...) Можеш
ли сад разумети шта ја мислим говорећи да су се сами
калуђери давно и предавно истребили?“ Архимандрит:
„Господине, на моју душу, имате право; Божија истина из
Ваших уста беседи. Камо срећа да сви архијереји тако ми
сле! Ја бих се намах женио.“112
111
112

Сабрана дела, стр. 660.
Изабрани списи, стр. 97-99.
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Из многих навода светачких житија, а посебно из
овог последњег признања архимандритовог, да би се и
он, само кад би смео - одмах оженио, можемо да закљу
чимо какве све невоље доносе себи они који крену за из
вршавањем религијских правила проистеклих из учења
противних хришћанству.113 Но, оно што представља још
већу опасност јесте могућност да неки од монаха сексуал
но застране, те да се међу њима појаве хомосексуализам
и педофилија. Да зло буде горе, очигледно је да овакав
противбиблијски систем може да доведе и до тога да мо
наси сматрају извором сексуалног искушења и присуство
женки животиња у свом присуству. Забрана ступања
свега што је женско у мушке манастире постоји и на Све
тој Гори у Грчкој, на којој се међу многима налази и срп
ски манастир Хиландар. Један новински извештај са Све
те Горе, тачније његов део који говори о идеалима живота
тамошњих монаха, гласи овако:
„Од оснивања „монашке републике“, 1054. године, на
Светој Гори забрањено је присуство жена, иако су
свих 20 манастира посвећени жени – Богородици. Шта
више, на ово полуострво, насељено монасима посебних
моралних начела и стремљења ка готово савршеном иде
алу духовног живота, забрањен је улаз и женкама
животињама. Нема крава, коза и оваца! Све
што је „женско“ сматра се могућим искушењем
за монахе заветоване на целибат.“114
Очевидно је, дакако, да је писац овог новинског из
вештаја био пристрасан и желео да постојеће забране прог
„Чловек који се одрекао свега света и шта год је на свету; који
ни за што друго нити мисли нити се стара, кромје да спасе душу своју.
(...) А од жене ваља да се чува као од живе ватре и да бежи од ње док
је год жив, без сваког обзира; име ни хаљина женска да му никад на
памет не дође. Ево, каква жестока правила они сами на себе налажу; и
овако су први монаси по египетским и по ливијским живили пустињама.“ Речи епископа Георгија Поповића; Види: Изабрани списи стр. 95.
114
Недељни телеграф, 5. фебруар 2003. год. стр. 11.
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ласи духовним. Међутим, сваки здравомислећи човек би
морао да се запита каква је то духовност светогорских мо
наха (и свих осталих) у питању када ни бесловесне живо
тиње нису мирне у њиховом присуству? Очигледно је да се
може очекивати да неки од њих, искушан (Боже сачувај!)
грешним искушењем јер је „нешто женско“ у близини, об
лежи неку женку животиње (краву, козу, овцу и сл.) и тако
учини нешто што му ни на памет не би пало да се није за
монашио115. Да није тако, не би ни било разлога за забра
ном држања женки животиња у мушким манастирима!
До сада поменути наводи само потврђују речи Светог
писма које говори да „није добро да је човек сам“, те да је
Божија воља да „због блуда свако има своју жену, и свака
жена свога мужа“.116

Уосталом, познато је да неки од људи који дуго бораве у затворима (а манастири су једна врста затвора) од природно настројених хетеросексуалаца постају хомосексуалци, или посежу за облежавањем животиња ради задовољавања полног нагона. Види код: Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 480. „Клостер“
(затвор, затворена кућа).
116
Прва посланица Коринћанима 7:2-4. „Муж да чини своју дужност жени, а исто тако и жена мужу. Жена не располаже својим телом
него муж; исто тако и муж не располаже својим телом него жена.“
115
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О епископима –
калуђерима
(Епископ Георгије Поповић)

„У време апостола и триста и више година
после њих епископи су били мирски поглавити
свештеници и имали су своје жене. Видимо да по
првом Никејском сабору отац светога Григорија Богосло
ва Назијанзина, у честном браку живећи, епископ је био
и синове и кћери изродио. Тако брат Великога Василија,
тако свети Спиридон и многи други. Апостол Павле јав
но сведочи да епископ, презвитер и дијакон мора бити
ожењен, и томе придодаје узрок говорећи: „Ко није ка
дар својим домом и фамилијом управљати, како ће он
бити вредан црквом и народом управљати?“ Види се да
су епископи први поглавити мирски свештеници. Епис
коп ништа друго не значи него надзиратељ; а архијереј
ће рећи начални јереј. А после, кад су се калуђери почели множити и архијерејска достоинства примати, мало-помало увео се обичај да
епископ мора бити монах, против јавне науке
апостолске, по којеј науци и по правој правици
и суду здравога разума епископ не може нипошто бити монах. Он није одређен да у пустињи живи,
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него у миру у градови и сели, међу људма и женама; и чо
век будући од тела и крви, како га је Бог створио, ако није
ожењен, у великом бједствованију находи се.“117
Епископ Георгије Поповић је био један од еванђел
ски најобразованијих људи свога доба. Казивања која
је записао Доситеј Обрадовић исказују његову духовну
просвећеност која је проистицала из правилног разуме
вања светописамског учења и чињеница везаних за наста
нак црквених догми. Управо прочитана казивања односе
се не само на епископово неслагање са аскетизмом (мо
нашким стилом живота), већ много више на чињеницу
да је постојање црквеног правила о обавези да епископи
буду неожењени (епископи - монаси) потпуно у супрот
ности учењу Светог писма. Ово црквено правило, против
но учењу апостолском, појавило се неколико векова на
кон Христовог вазнесења и успостављања Цркве, у којој
су све старешине тј. епископи, према Божијем уређењу,
требали да буду ожењени људи:
„Истинита је ова реч: ко жели епископство, лепу
службу жели. Епископ, дакле, треба да је непорочан,
једне жене муж, трезвен, разборит, пристојан, гос
тољубив, кадар поучити, не пијаница, не убојица, него
благ, не наклоњен свађи, не среброљубац, који добро уп
равља својим домом и има послушну децу са сваком чес
титошћу; јер ко не зна да управља својим домом како ће
се старати за Цркву Божију? – не новообраћени, да се не
надује и падне под ђаволску осуду. А треба да има и добро
сведочанство од оних који су ван Цркве, да не би пао у
погрду и замку ђавољу.“118
„Зато сам те оставио на Криту, да уредиш оно што
још недостаје и да поставиш презвитере по градовима –
117
118

Изабрани списи, стр. 84-85.
Апостол Павле, Прва Посланица Тимотеју 3:1-7.
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као што ти наредих; ако је ко беспрекоран, муж једне
жене, ако има децу која верују, коју не оптужују због рас
калашности или као непокорне. Јер епископ као домоу
правитељ Божији треба да је беспрекоран, не самољубив,
не осоран, не пијаница, не убојица, не лаком на сраман
добитак, него гостољубив, пријатељ добра, разборит, пра
ведан, душеван, уздржљив, који се држи поуздане речи
сагласне са науком, да буде кадар и опомињати у здравој
науци и изобличавати противнике.“119
Јевсевије Поповић је изнео податке о томе на који
начин је дошло до запостављања апостолског црквеног
устројства и увођења правила која су првој Цркви била
непозната. Као што ћемо се уверити у наредних неколи
ко реченица, монастицизам који је све више добијао на
популарности (а који је, као што смо раније истакли, про
истекао из утицаја нехришћанских традиција), постепено
је потискивао библијско правило о ожењености црквених
старешина - епископа:
„Та околност, што је монаштво добивало све јачи
утецај у цркви, учинила је, да су постепено највиша
црквена достојанства дошла у руке тако високо цењених
монаха, а свештенство, које је живело у браку,
поред монаха постепено је потискивано. Услед тога
су монахе, не само радо посвећивали за презвитере и ђа
коне (...) – него су њихови настојатељи добили места и у
синодима, наскоро и на епископским столицама на Исто
ку налазимо скоро само монахе, и ожењени епископи
већ су у почетку V. столећа у целој цркви велика реткост. Кад је 410. Синесије Киринејски изабран
за птолемаидског епископа, устезао се испрва да прими
избор, јер је био ожењен, а није се хтео растати са својом
женом; али је још посвећен за епископа, иако се није
119
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Апостол Павле, Посланица Титу 1:5-9.
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морао растати са женом. Кашње нема скоро ни говора о
епископима, који живе у браку. (...) У погледу епископа је Јустинијан I. (527-565) напослетку изричито наредио, да морају бити неожењени. И заиста
на Истоку већина епископа беху монаси.“120
Из Светог писма и црквене историје је познато да су
прве црквене старешине (презвитери тј. епископи) били
ожењени људи. Тек је популаризацијом монашког начи
на живота у каснијим вековима, постао устаљен обичај да
се епископи бирају из редова монаха121, а не оних који су
живели у браку.122 Тако се, потпуно супротно научавању
Христових апостола који у Писму заповедају да еписко
пи морају бити ожењени (1. Тим. 3:2; Титу 1:6-7), у кас
нијим вековима сматрало да епископ који након свога
постављења у ту службу и даље настави да живи са својом
законитом женом, представља саблазан – те да се са њом
мора обавезно растати. Ево како гласи 12. правило Шес
тог васељенског сабора, одржаног у Константинопољу
(Цариграду) крајем VII века после Христа:
Општа црквена историја, том први, стр. 490-491.
„Између првих калуђера многи, учени будући и доброга житија, изабирати су били на архијерејства како Василије Велики, којега је брат био епископ ожењен, како Григорије Богослов Назијанзин,
којега отац, епископ будући и ожењен, изродио је многе синове и кћери. Ови, велим, Василије Велики и Григорије, монаси будући, за њихову велику науку и добродјетељ, и други многи неожењени изабирати су били на архијерејства, и тако мало-помало сва ова достоинства
преузели су калуђери. И ево како ти се увео савршени и општи обичај,
док су се људи и народ обикли мислити да у неженидби стоји велика
светиња. И тако лишили су сасвим свештенике ожењене епископскога достоинства. И за учинити да ови обичај остане вечан, рекли су да
је тако Дух Свети чрез свете оце установио.“ Речи епископа Георгија;
Изабрани списи, стр. 92.
122
Детаљније о овој теми у поглављу: Православно монаштво, у
књизи „Православље обасјано еванђељем“.
120
121
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„Сазнали смо и ово: у Африци, Ливији и по неким
другим областима, неки од тамошњих богољубазних
предстојатеља (епископа; прим. И. С.) настављају да
живе заједно са својим женама и након што је над
њима обављено рукоположење, те на тај начин постају предмет саблазни и спотицања за народ.
Пошто наше настојање мора бити усмерено и на то да они
којима је дато старање о верницима буду беспрекорни у
сваком погледу, установљујемо да они више не чине
поменуто недело.“123
Наравно, „свети оци“ присутни на овом Сабору су вео
ма добро знали да Господња Реч учи да брак епископа не
представља недело већ управо богоугодно дело, па су по
кушали да за потпору свом „правилу“ пронађу оправдање
цитирајући друге библијске стихове, на тај начин супрот
стављајући Писмо само себи и исказујући потпуно погреш
но разумевање, са своје стране наведених, светих текстова.
Ево како гласи наставак претходно наведеног одломка:
„Ми ово казујемо не да би се укидало или изопача
вало оно што је установљено од Апостола, него
због тога што се старамо о спасењу и о напредовању на
рода у добру и врлинама, те да никаква љага не буде на
свештеничком чину. Јер, свети апостол каже: „Све чини
те на славу Божију; не будите на саблазан ни Јудејима,
ни Јелинима, ни Цркви Божијој, као што и ја у свачему
свима угађам, не тражећи своје користи, него многих, да
се спасу. Угледајте се на мене, као и ја на Христа“ (1. Кор.
10, 31-32; 11, 1). А за кога се дозна да чини оно шта
је поменуто, нека буде свргнут.“124
Судећи по претходном наводу, уколико се неком
појединцу или групи људи, још увек неутврђеним у
123
124
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вери и познању Божије воље, „не свиђа“ супруга дотич
ног епископа, њему треба наредити да се разведе након
свога рукоположења, да не би, тобоже, „верном народу“
био на „саблазан“?!? Апостол Павле у наведеним тексто
вима свакако није желео да каже како здраву, Духом на
дахнуту, Господњу науку треба прилагођавати незрелом
расуђивању духовних незналица! Насупрот томе, апос
тол се трудио да не буде на саблазан никоме по питању
вршења неких споредних радњи прописаних у Мојсије
вом закону, као што су обрезање, чиста и нечиста јела,
светковање одређених празника и томе слично. Из књиге
Дела апостолских, као и неких новозаветних посланица
сазнајемо да је Павле живео „као по закону“ док је био у
чисто јеврејском друштву (1. Кор. 9:19-20) док је „као без
закона“ живео међу хришћанима који су били пореклом
многобошци (ст. 21). Његово прилагођавање окружењу се
нипошто није односило на срозавање и мењање значења
вечитих Божијих заповести, као што је, између осталог и
учење о нераскидивости брака. Уосталом, апостол нас је
позвао да се угледамо на њега као и он на Христа, па и по
питању озбиљног Господњег упозорења које гласи: „Што
је дакле Бог саставио, човек нека не раставља.“
Ево како је Доситеј, који је добро познавао црквену
историју, прокоментарисао одбијање малочас помену
тог човека из V века, по имену Синесија, да напусти своју
жену зарад заузимања епископског положаја:
„У то исто време нахођаше се у Египту, у граду Ки
рини, један весма учен и добродјетељнога житија чловек,
зовоми Синесиј, којега сви церковни наши учитељи нари
чу (...) Премудри Синесиј. Овога задуго моле и принужда
вају да прими епископство града Кирине, но он ожењен
будући (а тада се већ био увео обичај да су епископи не
жењени), каже свима чисто да он неће нипошто прими
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ти епископства, за два узрока: прво, што жену своју
не би оставио за све епархије и за сва епископства и патријаршества на свету; а друго, што
он како учен човек, не може веровати све што
прости верују, нити пак лагати да каже да верује то
што за истинито не признаје. Све ти то овом човеку ни
длаке не помогне. Њему се дозволи да он верује како зна
да је боље, и жену своју да држи, и дечицу, ако му Бог да,
с њом да рађа, само нека буде епископ; и на ови начин
прими ову службу.“125
Ипак, иако је Синесију пошло за руком да буде епис
коп и да у исто време буде ожењен, нешто више од два
века касније, 680. године после Христа, на Сабору који је
и донео малочас наведено „правило“, оваква могућност
је забрањена, уз претњу свргнућем онога који остане не
послушан. У исто време, на поменутом Сабору је доне
то и „правило“ које регулише даљи начин живота бивше
супруге тек постављеног епископа. Ево како оно гласи:
„Жена онога који је узведен на епископско достојан
ство, пошто се претходно разлучи кроз заједничку са
гласност са својим мужем, нека након тога што јој је муж
постављен за епископа, приступи у манастир који је да
леко од епископије којом управља њен некадашњи муж,
а од епископа нека добија шта јој је потребно за издржа
вање.“126
На крају овог поглавља поменућемо и историјске
чињенице које је својим слушаоцима саопштио епископ
Георгије, а чије је речи Доситеј записао. Ради се о вековној
небиблијској пракси која је била веома честа у Средњем
веку, а која се односила на начин расподеле епархија,
125
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рукополагања епископа, као и веома скупо наплаћивање
црквених такси од стране православних свештеника. Об
ратимо добро пажњу на речник разборитог епископа,
који је енергично осудио ондашњу црквену праксу која
је била равна разбојништву и пљачкању обичног народа,
говорећи да таква злодела нису чинили чак ни они који
су Христа распели:
„Патријаршески престоли и епархије епископске,
једнако како год провинције и пашалуци почеше се про
давати; а епископи у својим бедним епархијама цркве,
парохије, литургије, исповед са свих страна калуђером
дозвољење да народ деру, и, што је најужасније, и
сама проклетства и анатеме таксираше, и почеше их про
давати (ваља знати да ту кад један хоће другога у цркви да
анатеми преда, од владике ваља да купи анатему).
Ево, браћо и народи, у каково срамотно и плачевно
состојаније чисту Христову церков доведоше и низрину
ше варварство, тамно невјежество и проклето неправед
но среброљубије. Епископи! Оци духовни! Пастири
Христова стада! Калуђери посници и богомољци! – сви су ту жестоки сурови крвопије волци,
који под извјетом вере и закона кров человеческу пију, гди варварство и мучителство влада. Серафим,
ових прошастих година цариградски патријарх, у време
свога митрополитства у великом Трнову, распродао је
четрдесет хиљада котлова и тенџера сиромашних, који
му нису могли димнице и подушја платити. Да добро ра
судимо, тога покора и сијасета они исти који су Христа
распели нити су чинили нити су за то знали.“127
Изабрани списи, стр. 317, 318. Објашњавајући на који је начин дошло до деградације првобитне идеје за духовним посвећењем
од стране људи који су се монашили, и довело до стања потпуног
духовног расула као и тога да су се преко мере осилили, епископ је рекао: „С временом, кад су постала царства христијанска, видећи погла127
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О монашењу
младих људи
(Епископ Георгије Поповић)

„Што ми можемо, ово је: мирске свештенике у мана
стире силом не гонити; не допуштати нипошто да
се млади људи калуђере. Мало ће се ко после дваде
сет година покалуђерити кад себе позна, а навластито кад
сазна шта је монах, шта ли се од њега изискује.“128
Казивање мудрог епископа Георгија, које се одно
си на охрабривање родитеља да одврате младе људе од
идеје о ступању међу монахе, веома је значајно. Помену
вари, колико мирски толико и црковни, да множество ових самаца,
живећи сваки о својој глави, не чине никакво добро но смушенија,
буне и кавге, стерали су их у манастире и убедили да и они између
себе у опшеству живу и да морају бити подложни једном игуману
или архимандриту. Различни цари и поглавари мислећи да у томе
некакову задужбину чине, саздали су им с великим трошком велике
манастире, дали су им из почетка њиве и винограде, а потом села и
људе да им работају. У овом зидању и обогаћивању манастира цари
и краљи један за другим су се надметавали ко ће лепше сазидати и
више дати, тако да ови самци и сиромаси нашли су се с временом у
толиком изобилију и богатству да цари и краљи у потребам помоћ су
од њих искали. Ево, дакле, моја децо, што учини мало-помало обичај.“ Изабрани списи, стр. 95, 96.
128
Изабрани списи, стр. 103.
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ти епископ који је и сам био у младости замонашен, ве
ома је добро знао са каквим искушењима се сусрећу они
који, противно природи, избегавају ступање у брачну
заједницу са особом супротног пола. Такође, овакав ње
гов став био је изграђен познавањем библијског учења
као и канона црквених отаца. Наиме, црквени канони
подразумевају веома строго поступање према ономе који
би се евентуално предомислио и пожелео да напусти мо
наштво и манастир. Из текстова преузетих из часописа
„Свети кнез Лазар“ упознаћемо се са црквеним правили
ма која се односе на монахе, и схватити зашто је епископ
Георгије био тако искључив у недопуштању даље праксе
монашења младих људи:
„Осим новим именом, ово бива запечаћено и постри
гом, унакрсним сечењем косе на глави. Иако се монашки
постриг не броји међу седам светих тајни, он је од Све
тих Отаца (Теодор Студит нпр.) сматран светом тајном,
најприближнијом светоме крштењу. Баш као и крштење,
и монашки постриг је вечан.“129
Замонашена особа, према црквеним канонима, нема
права да се врати у грађанско друштво и светован живот.
Она треба да живи у тишини, у посту и молитви, не учест
вујући ни у световним нити пак у црквеним пословима,
сем по посебном епископовом допуштењу. Свети оци
призивају анатему (проклетство) на сваког монаха који
би одлучио да напусти манастир и посвети се другачијем
начину живота:
„Који су једном ступили у клир, или су се калуђер
ству посветили, наређујемо, да не могу већ ступати ни
у војничку, ни у свјетску службу; а који се на ово усуде,
и не поврате се, покајавши се, к ономе што су ради Бога
129

Свети кнез Лазар, година шеста, бр. 2, 1998. год.
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изабрали, нека буду анатема. (7. канон IV Вас. Саб.)
(...) Напуштање манастира доноси анатему.“130
Што се тиче оних који су се замонашили а потом уви
дели да не могу да живе таквим начином живота, и поже
лели да заснују брак, ни они нису могли да се надају ис
казивању разумевања од својих претпостављених у вери.
Црквени канони налажу и у овом случају веома ригороз
не мере, које не само да угрожавају већ и бацају под ноге
достојанство човека као боголиког бића. На такве особе
се баца проклетство (тј. призива анатема), затварају се
под присилом у манастир све до смрти без икакве шансе
за задобијање спасења и вечног живота. Ево како гласи
пропис који су установили „свети оци“, а који се односи
на онога који је преступио „завет безбрачности“:
„Ако који калуђер напусти свети чин и буде јео меса и
жену узме, пак неће да се поврати, таквога треба подвр
гнути анатеми, те на силу га опет обући у калуђерско
одијело и затворити га у манастиру.“ (35. правило
Никифора Исп.). Ово правило се односи на монаха, који
сасвим напусти свети монашки чин, који, дакле, и меса
једе, и општи са женом, и оде бесповратно из манасти
ра. Правило таквога предаје анатеми. У овом оно
стоји у сагласју са наведеним 7. каноном IV Вас. Саб. који
анатемише монахе који бесповратно оду из манастира и
монашки подвиг замене световном службом. Правило
поред анатеме, налаже да се дотични, који не
жели да се поврати своме чину, на силу (упор. на
ведени Јустинијанов закон) обуче у калуђерско одело и затвори у манастиру. Зашто је ово Светитељ
одредио, ако је дотични већ анатемисан? Анатемисан
човек је избачен из Цркве за сва времена, и осим
тога он је и проклет, дакле, стран свима (в. Јован Зла
130
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тоусти Homel. XVI in. epist. ad Romanos). Такав не може
бити монах, али му се силом облачи монашко одело,
да би се показало да га и у пропасти анатеме, чак и
ту, прате завети, које је дао.“131
Управо због наведених нехуманих и изузетно сурових
правила која се поштују као део црквеног предања, и која
служе за уређење живота у манастирима, епископ Геор
гије је саветовао да они који су намерени да се замонаше
сачекају најмање до своје четрдесете године старости –
да би стекли довољно животне мудрости на основу које
би могли да донесу тако значајну одлуку. Обратимо сада
пажњу на последњи део навода у коме епископ казује да
је и сам искусио суровост монашког живота – те да се из
тог разлога труди да спречи друге да понове исту грешку:
„Пре тридесет година нека се нико за главу не калуђе
ри. А кад му буде толико, опет нек не нагли; нек причека
јоште десетак. Куд је прошло тридесет, нек прође и ово
десет; и нек се не боји да неће проћи; прошло би да их је
јошт толико. Ко се год опари, а не каже друштву да чорба
жеже, није добар за друштво; а кад он каже, после други
нек чине што им драго.“132
Непобитна је чињеница да је највећи број тзв. светих
отаца, који се као ауторитети поштују у традиционалним
црквама, био из редова монаха. Као такви, ови ауторите
ти су се залагали и установљавали правила која су ишла у
прилог њиховим схватањима, а која су брачно стање сма
трала много нижом лествицом духовности од безбрачја.
Епископ Георгије, као особа просвећена еванђељем, изнео
је правилан закључак када је рекао да би много боље било
да се монаси и пустињаци нису мешали у одлучивање о
ономе у чему нису имали никаквог знања ни искуства:
131
132

Свети кнез Лазар, година шеста, бр. 2, стр. 36. 1998. год.
Изабрани списи, стр. 202.
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„О људи, што вас је год на свету, докле ће се
којекакви пустиника и монаха закони за цркву
држати? (...) Али су свети оци тако узаконили. Ти исти
свети оци, који су то установили, били су пустиници и
калуђери, заклети непријатељи брака и чадородија; зато
да се они у туђе после нису мешали, хиљаду би
пута паметније учинили. Ово је посао мирских
људи, старешина и поглавара, који су не само словом него
самим делом прави свети оци. Ко је мени за Богом највећи
свети отац развје онај који ме је родио и отхранио? Да се
он, сачувај Боже, није оженио и мене с мојом слатком ро
дитељницом да није зачео, мене не би на свету било, нити
би ми милион светих отаца помогло. То је све залуду: пост
и молитве децу не рађају, него честни и свети закони брак,
јер тако хоће Бог и тако мора бити во веки вјеков.“133
Према речима Доситеја Обрадовића, један од главних
разлога због којих људи (а посебно млади) ступају у ре
дове монаха јесу непотпуна информисаност о монашком
начину живљења, или пак чежња за већим духовним пос
већењем о којој учи црквено предање. Посебну опасност
у овом смислу представља младалачка занесеност мисти
цизмом као и фантазирање о досезању посебних духов
них висина по угледу на светитеље из црквеног календа
ра. У наредном тексту уочићемо Доситејево казивање о
заблудама сопствене младости, као и детаље из разговора
са мудрим игуманом Теодором:
„Ја, напунивши моју главу детињску с казанијами и с пролози, а не будући нимало кадар сврх
чеса лобо како ваља мислити ни расуждавати, наумио
сам био савршено да се посветим. Размишљавајући
шта су страдали мученици, ја бих тешко жалио што и сад
не муче христјане, те бих се ја намах дао за закон испећи,
133
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а кад би ми пало на ум шта су пустиници радили и посло
вали, крепко бих желио да се намерим на ког пустини
ка да с њим одем у египетске и у арапске пустиње, гди
нема стопе човека жива. (...) Но ко ће мени извадити
из мозга пустиње и пустинике и све којекакве
ствари с којима сам ја био моју будаласту детињску главу напунио? Из овога нек свак позна
каква је ствар да дете чује и чита оно што није
за њега. Ја бих му одговорио да Евангелије учи: ко хоће
да угоди Богу и да се посвети, ваља да се одрече света,
рода и родитеља. Он би ми рекао да Евангелије што учи,
добро учи, но да моја детињска памет и глава није јошт
кадра разумети шта хоће Евангелије чрез те речи, и да
је мени потреба чекати савршена возраста и зреле паме
ти за моћи разумети силу евангелскога ученија. Ја бих
му онда почео казивати шта је учинио свети Антоније,
Јефтимије, Пахомије, Онуфрије и хиљаду других и свети
Сава српски; а он би онда, мицајући главом и уздишући,
одговорио: „Е мој синко, сад ја видим да би боље
било да ти те књиге ниси читао! (...) Свак ласно
може познати какав је ови савет био, како га и сам сад
познајем, но онда – ко ће луду памет дати? Моја глава,
напуњена будући пустињами непроходнимими и пеште
рами, ништа друго није могла у себе примати. (...) Ево
какову силу имају прве науке у којима се младо
срце напоји и напуни! Млад човек, не имајући ни
каква искуства, сам не могући право о стварима судити,
старије и искусније од себе не хотећи слушати, мора бити
задуго тврдоглав и упоран, док год не удари гди главом
о дувар, падне у несвест – „ха, ха, не тамо!“ – почне сам
себи говорити. Срећан, ако се то не случи касно, док се
јоште може вратити и на прави пут упутити; иначе, идући
куд не зна, мора у целом животу злополучан бити.“134
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„Воља и завети човека положени су пред Црквом.
У Цркви Бог светом тајном монашкога пострига човека
устројава, освећује га и телом и душом као монаха. Овај
савез се полаже у Цркву на чување, и заиста, мноштвом
канона Црква га чува према правилу: „Што је Бог
саставио човјек да не раставља“ (Матеј 19, 6.)“135
Као што смо у претходној целини, а и у управо наве
деном тексту могли да прочитамо, пропис да се монах
на силу мора да држи у манастиру (чак и против његове
воље), заснива се (по мишљењу идеолога монастицизма)
на изјави Господа Исуса Христа из ев. по Матеју 19:6.
Ради бољег разумевања ове Господње поуке, навешћемо
још неколико стихова, који са поменутим чине целокуп
ни контекст:
„И приступише му фарисеји кушајући га и говорећи:
да ли сме човек да отпусти своју жену за сваку кривицу?
А он одговори и рече: зар нисте читали да их је творац
од почетка створио као мушко и женско, и рече: »Зато
ће човек оставити оца и мајку и прионуће уз жену своју,
135

92

Свети кнез Лазар, година шеста, бр. 2, стр 40. 1998. год.

Поуке родитељима младих искушеника
и биће двоје једно тело«? Тако нису више два него једно
тело. Што је дакле Бог саставио, човек нека не
раставља.“ (Ев. по Матеју 19:3-6).
Могли бисмо са великим правом да се запитамо какве
везе има поменути Христов говор са малочас описаном ма
настирском присилом? Као што је очигледно, стих којим
се оправдава „стално трајање“ монашких завета, у смислу
непрестане везе монаха са манастиром и заветима које је
на монашењу положио, се заправо односи на нешто што
са усамљеничким животом нема никакве везе – а то је не
раскидивост брачне заједнице. Оно што јасно произилази
из многих текстова Светог писма (између осталих и 1. по
сланице Коринћанима 7. гл.), сваки брак склопљен према
важећим друштвеним прописима (без обзира што није
склопљен у верској заједници) је пуноважан пред Богом
и не сме бити раскидан од стране трећих лица. Очигледно
је да је стих из Ев. по Матеју 19:6 у потпуности истргнут
из контекста и његовог правог значења, да би доказао оно
што је на основу Писма недоказиво, а то је некаква богоуг
одна свеза монаха са његовим манастиром.
На крају желим да се упознамо са једним од мношт
ва примера негативног утицаја монашке животне фило
зофије на припаднике српског (и осталих православних)
народа. И овај пример би могао да покрене на размиш
љање читаоце у чијем се окружењу налазе особе које се
заносе мишљу о свом евентуалном будућем монашењу,
да би их на време спречили од те сулуде идеје.
Наиме, монашки завети подразумевају не само од
рицање од брака и личне имовине, већ и буквално на
пуштање своје породице и родбине као и одрицање од
државе у којој се до тада живело.136 Оно што је, наравно,
„Монах, да би изградио себе и задобио врлине, кида везе са
материјалним светом и живи страним животом, друкчијим од осталих
136
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највећи проблем јесте чињеница да неке традиционалне
цркве сматрају да су оваква изразито негативна пона
шања монаха – вредна похвале. Што је још горе, већи део
српског народа, не познајући природу монаштва нити
пак оно што се њиме подразумева, подржава без размиш
љања све што црква прописује, ма колико се то косило
са основним моралним нормама које важе у једном ци
вилизованом људском друштву. У исто време, борећи се
против сатаниста и других деструктивних култова за које
тврди да врше физичко и психичко отуђење појединаца
одвајајући их од својих породица и вршећи менталну ма
нипулацију, у оквиру традиционалне цркве се одиграва
готово истоветан сценарио. Зато молим своје читаоце да
врло пажљиво прочитају опис следећег догађаја:
„И тако, у тој причи, уз одличну кафу, све до посног
ручка, могло се много чега чудног и необичног чути.
Многим монасима светогорским још су живи родитељи.
Једном је хиландарском монаху дошао у посету отац. Он
је пошао пред њега у лиман Дафни. Видели се нису
двадесет пет година. Кад је данашњи хиландарски
монах, о коме говорим пошао од куће, био је дечак као и
сви дечаци и имао је девојчицу са голубовима у кошуљи,
а село је цветало, напамет.
Отац ко отац, прешао је толики пут да види сина. И
уместо дечака њега је дочекао монах зарастао у седу бра
ду до очију, са перчином и очима које су биле исте оне
очи, али друкчијег сјаја, другог изгледа.
Отац је побледео кад му овај монах рече:
- Оче!
- Јеси ли ти мој син!?!
по свему: по месту боравка, по одећи, по исхрани, по понашању (отуда:
ИНОК, инаковиј, друкчији). Бекством у пустињу он одбацује отаџбину,
сроднике, имовину.“ Св. кнез Лазар, бр. 2. 1993. год. стр. 186.
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- Јесам, оче, ја сам твој син!
Онда се стари изгубио. Поболео и почео да мре.
Монах се удаљио и сачекао, па опет пришао, а отац
опет упита:
- Јеси ли заиста, ти, мој син?!
Кад монах рече опет да је стварно његов син, стари
је потамнео као бор после грома. И, целим путем
на мулама јашући, викао је по гори неразговетне и
невезане реченице.
Остао је месец дана уз свог сина, ту, у манастиру.
Ноћу, дуго разговарали су о томе како му је он
био нада. Како је мислио да ће му довести младу, увече
кад се пале прве звезде, али монах му је говорио о томе
да га сматра мртвим и да разуме што он на челу лобања монашких у костурници, с вечери исписује имена
монаха. (Монах је у земљи три године а онда се преноси у
костурницу). Кад је одлазио, стално је викао по гори:
- Бојим се! Бојим се! Сине, свега се бојим!“
Син је такође понављао:
- Сматрај ме мртвим, и, пиши ми. Мене нема
више!
Било је то страшно, та старчева рана, тај не замирени
ожиљак. (Путовања грешног Елефтерија, „Слово Љубве“,
Београд 1971).“137
Оно што посебно запањује у овом тексту јесте чиње
ница да, судећи по строгоћи монашких завета, најверо
ватније сваки монах заступа истоветан став према својим
најближим крвним сродницима - попут овог светогор
Осам векова Хиландара, Нин, специјални додатак, 15. јануар
1998. год. стр. 28. Аутор текста „Дани и ноћи хиландарске“ - Слободан Марковић.
137
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ца. У наведеној истинитој причи, којом се њени идеоло
зи очигледно поносе, поменути сироти отац је у правом
смислу скренуо са ума, од бола, када је угледао свога сина
– испосника. Изрази као што су: „стари се изгубио“, „по
болео и почео да мре“, „потамнео као бор после грома“;
шта могу друго да означавају него дубоку душевну аго
нију кроз коју је пролазио? Као и сваки родитељ, сматрао
је да ће га син у своје време обрадовати женидбом и уну
цима која ће се седети у крилу свога срећног деде. Уместо
тога, противно вољи родитеља (што нам доказује реч да
је овај као дечак пошао од куће, насупрот очевом надању
синовљевој женидби) овај незрели младић је својим од
ласком у манастир родитељима приредио жалост какву
човек доживљава само приликом смрти најближе воље
не особе. И, којим је речима овај велики „духовник“ и
„подвижник“ са Свете Горе дочекао свога оца? Да ли са
речима покајања због очевидног бола и разочарења које
је видео на лицу свога родитеља? Нипошто! Речи које је
овај „светитељ“ нашао за сходно да после 25 година нај
више понавља љубављу и болом испуњеном очевом срцу
које је крварило, које су се као ножеви забијале и парале
његово биће и његов ум, биле су: „Сматрај ме мртвим...
мене више нема!“ Очево избезумљено викање по гори
док је одлазио својој, због синовљевог отуђења, опустелој
кући, је само још један доказ докле једну здраву породицу
могу довести небиблијска и нељудска монашка правила
произашла из религија супротних изворној хришћанској
науци. Готово да није ни потребно да истичем колико је
овакав однос „хришћанина“ према својим родитељима у
супротности са учењем Светог писма. Наиме, пета Божија
заповест гласи:
„Поштуј оца својега и матер своју, да ти се продуље дани
на земљи, коју ти да Господ Бог твој.“ (2. Мојсијева 20:12).
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Апостол Павле у Новом завету потврђује да прави
хришћани морају поштовати, волети и водити бригу о
својим родитељима увек, а поготово у њиховој старости:
„Ако (...) има децу или унучад, нека прво науче своју
кућу поштовати и родитељима уздарје узвраћати;
јер је то угодно пред Богом.“ (1. посланица Тимотеју 5:4).
„А ко не води бригу о својима, нарочито о домаћима,
одрекао се вере и гори је од онога који не верује.“
(1. посланица Тимотеју 5:8).
Но, очигледно је, да само још и то споменем, да је
наш безимени монах са Свете Горе сматрао да је од же
нидбе и даљег управљања домаћинством свога оца много
узвишеније ровање по гробовима, ископавање монашких
костију и писање по мртвачким лобањама. Уосталом, овај
„назови син“ је упутио свога оца да „разуме што он на челу
лобања монашких у костурници, с вечери исписује имена
монаха.“ Обичај да се три године након смрти хришћа
на ископавају њихови костури и да се пише по лобања
ма нипошто овај монах није могао да пронађе у Библији.
Овако нешто је монаштво могло да усвоји само из неког
незнабожачког култа (као што је и само из незнабоштва
проистекло).
Проф. др Веселин Илић, у својој књизи „Религија и
култура“, навео је између осталог и чињенице о томе да се
култ лобања очувао још из давних времена, када су људи
веровали да сачуване и у близини похрањене лобање ум
рлих обезбеђују присутност самих покојника у друштву
живих:
„У Хиландару се већ вековима чувају препариране лобање монаха. Извесно је да се један од
„скривених“ заборављених разлога може тражити и у ме

97

Трагом просветитеља
то-религијским слојевима друштвене свести из којих је
оформљен најпре култ лобање а потом култ претка.“138
Сигуран сам да ће се свака цивилизована и здраво
мислећа особа у нашем народу сложити са мном да је
пример који сам малочас споменуо (о сину који је за своју
породицу мртав те који се бави ископавањем костију и
писањем по лобањама, уместо да се жени и живи у окви
ру своје породице бивајући свима на благослов) за сваку
осуду.
У време када је млади Димитрије Обрадовић, касније
наречени Доситеј, ступао по први пут у манастир, са њиме
је у друштву био и један од његових другова по имену
Нико. Пошто је протекло више дана од њиховог доласка,
на манастирским вратима се појавила Никова мати, сва
зајапурена и веома љута. Пошто је син без њеног прис
танка отишао међу монахе, желела је пошто-пото да га
врати кући. Ево како је Доситеј доцније описао овај до
некле комичан али заправо веома озбиљан и исправан
потез дечакове мајке:
„Но пре него почнем мој начин житија у Хопову, нека
накратко јавим што се је с мојим Ником урадило.
Он је весма трудољубив био, цркву чистећи, свеће
и све што је у цркви намештајући, тако да његов старац
весма је с њим задовољан био. Но по месецу дана ето ти
његове матере, с мојим старијим братом Илијом, која,
како уђе у ограду манастирску, стане насред авлије, пак
почне псовати и ружити калуђере, вичући да ако јој
намах дете њено не даду, да ће тај час сажећи
манастир, цркву и калуђере, говорећи да ако су
калуђери ради децу имати, нек се жене ка и остали људи,
пак нек рађају и хране децу. Неки Дионисије Хорваћа
нин, из Гаревице родом, речит човек и одвећ дрзостан,
138
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Веселин Илић, на стр. 188.

Поуке родитељима младих искушеника
сиђе к њој да види што стоји вика и да вику с виком пре
дусретне; но нађе се у великом русвају и тако се смете да
није пред њом ни писнути умео. Такова је то Амазонка
била да би на сто Дионисија ударила. Кад ова своју вику
предвостручи и подигне, рекао би чисто да се упали ма
настир и планине наоколо затутњају. „Брже ми дете
на среду“ – викне са громовитим гласом на Дионисија
– „јер, ако те шчепам, сву ћу ти браду очупати
и очи ћу ти ископати! Не рађају се деца каоно
што ти мислиш, ниједна веро црна!“ Ови није
знао којим се је путем вратио. Брже – боље пошљу јој
сина, којега кад упази у мирски хаљина и види да се није
био јошт поцрнио утоли се.“139
Будући да је знала какав је био монашки живот у то
време у српским манастирима140, а у исто време бивајући
свесна да од њеног сина неће бити оно у шта је она пола
гала наде – уколико остане међу калуђерима – поступила
је управо онако како би требао да поступи и сваки други
српски родитељ када му дете (иако пунолетно) одлучи да
погази родитељску љубав монашећи се и полажући завете
који налажу да буде „мртво“ за своје најближе (а „живо“
за бављење којекаквим манастирским гробарским зана
Изабрани списи, стр. 121.
Према речима самога игумана манастира Хопово Теодора
Милутиновића изречених младоме Доситеју, тадашњи живот монаха
се сводио на испијање алкохолних пића (вина и ракије) а не на
духовном просвећивању народа: „Наш сав живот пролази у старању
и у говорењу за казане ракијске, за каце, бурад и обруче, наша је сва
наука у томе да познамо колико је ком вину и шљивовици година.“
Изабрани списи, стр. 131-132. А Милка Станковић у свом делу додаје:
„Доситеј је схватио, врло брзо, да је та иста неписмена „братија“
састављена од неуких, саможивих, простих, лакомих лењиваца и
пијанаца интриганата и сплеткароша који су једно проповедали, а
водили сасвим другачији, лицемеран и распусан живот, тонући до
дна најнижег морала, почев од крађа, па до злоупотреба и мита.“
Прометеј са Балкана, Кекец, 1989. стр. 34.
139
140
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тима и сл.). Пошто је монашки начин живота одувек под
разумевао, библијски гледано, чисто губљење времена за
онога који се замонашио, а пропаст за породицу из које је
отишао, мудри епископ Георгије Поповић је препоручио
веома добар лек против умножавања оваквог зла. Прочи
тајмо поново његове речи:
„Што ми можемо, ово је: мирске свештенике у мана
стире силом не гонити; не допуштати нипошто да
се млади људи калуђере. Мало ће се ко после дваде
сет година покалуђерити кад себе позна, а навластито кад
сазна шта је монах, шта ли се од њега изискује.“141

Изабрани списи стр. 103. „Пустиње, пештере и светињчење
извади из главе; јер томе се данас разумни људи ругају. У данашњи
дан ко се год за свеца издаје, или је каква лажа или фантазира“ – биле
су речи игумана Теодора упућене младом Доситеју. Изабрани списи,
стр. 131.
141
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У наредној целини, у којој ће бити наведени текстови пи
сани Доситејевим пером а који се односе на многобројна
светачка житија, уочићемо чврсту библијску утемељеност
закључака српског просветитеља. Наиме, ови маштовити
описи обилују казивањима која се у најмању руку могу
да назову бајкама, а не нечим што би иоле могло да буде
сматрано литературом на којој би хришћани требали да
темеље и изграђују своју духовност. Потпуно насупрот
традиционалном схватању, које се похвално изражава о
овим примерима, Доситеј је сматрао да је веровање у бо
гонадахнутост наредних казивања равно лудости и сује
верју. На теби је, поштовани читаоче, да просудиш да ли
је мудри Доситеј и у овоме био у праву.
„А ја седнем доле и почнем читати житије свете Јев
докије, први дан марта месеца. Према овима стварма,
које у овој књиги нађем, остану пролози за ништа. С как
вим усердијем и топлотом срца сам читао и све од речи до
речи упамтио! Камо тада књиге оне које су данас у рукам!
Е време златно, за вавек изгубљено! Из сциле
утечем, пак упаднем у Харивду – из пролога у
житија! Сирото дете, бедна младост, до смрти непрежаљена! Но онда ја сам мислио: ко је срећ

101

Трагом просветитеља
нији од мене? Житија читати, таке књиге велике! Нигде
тога на свету нејма!“142
„Ко не зна шта су житија, нека чује од хиљаде само
једну малену повјест, које сам ја не читао како се чита,
него са свим грлом гутао и прождирао, које сам веровао
како год Јевангелије, и над којим сам тако горко
плакао да сам вид очни покварио. Нек чује, велим,
пак ако има срце чловеческо, нек ме не жали и нек над
мојом бедном младостију не уздахне, ако може.
У житију преподобнога Пајсија стоји написано да је
Христос сишао са неба и дошао у пустињу да га посети.
П[реподобни] Пајсије опере Христу ноге. По млогом раз
говору отиде Христос; вода, с којом су ноге опрате остане
у леђену. Ето ти од некуда дође ученик Пајсијев, тражи
воде да пије. Нејма; похарчена вода. Вели му старац да
пије воду из леђена. Ови гледа воду; мутну и блатну види,
и која заудара на зној. Неће да пије, говорећи: „Како ћу ја
помије пити?“ говори му старац: „Бре, пиј, пиј, јер ћеш се
кајати“, и то много крат. Док му се додија, не толико од
жеђи колико да се не покаже сасвим непослушан, поми
сли у себи: затворићу очи пак ћу је пити, макар да бих се
знао отровати. Оде, гледа у леђен; хоћеш, нестало воде из
леђена. Виче старца: „Старче, нестаде воде; сад леђен пун
бијаше, пак у један мах остаде празан и сув као длан.“ „Ха,
одговара старац, нисам ли ти ја рекао: пиј, не накањуј се,
јер ћеш се кајати.“ А кад му каза каква је то вода била, и
прочаја.“143
„Тада му рече Преподобни: »Доживео си, о чедо, на
граду за своју непослушност, то јест, лишен си божанских
Изабрани списи, стр. 117-118. („Нећеш ти вавек житија читати – омразиће ти се једанпут – почећеш и друге, паметније књиге
читати.“ (игуман Теодор Милутиновић)“. Изабрани списи, стр. 123).
143
Изабрани списи, стр. 118.
142
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дарова«. Чувши то ученик, зажали много, па трчећи ка
умиваонику, ништа не нађе и рече старцу: »Не нала
зим, оче, воду у умиваонику да бих пио.« А божанстве
ни Пајсије му рече: »Па како је могуће да нађеш кад си
себе учинио недостојним, јер непослушност тера дар од
непослушног, док послушање га, наравно, доноси по
слушнику.« А ученик, ожалостивши се за ово што чу –
упита: »Који је био онај велики дар којег сам лишен? И
како нестаде из умиваоника?« А Преподобни му исприча
све што се збило, како смо напред навели, рекавши још и
ово: »Пошто си остао у непослушању и ниси пристао да
пијеш ону воду кад ти је трипут заповеђено, зато је с неба
сишао анђео Господњи и са великом побожношћу узев
у своје руке ону свештену употребљену воду, врати се на
небо.« И чувши то ученик, ужасну се и уплаши од кази
вања те дуго остаде без гласа; потом је, дошав к себи,
плакао и туговао због своје пропасти, ридајући:
»Тешко мени јаднику! Какву врсту великог добра изгу
бих! Који лукави демон не даде ми да у томе уживам!« И
пошто таквим речима оплака себе, и покаја се, са суза
ма је тражио да нађе милост.“144
Након што је, дакле, Пајсијев ученик сазнао каква
је то вода била у лавору и какву је велику благодат из
губио јер је није попио145, пао је у велико очајање. Није
Јеромонах Пајсије Хиландарац, „Преподобни Пајсије Велики“, Београд 1989. год. Издавач: Манастир светог архиђакона Стефана у Сланцима код Београда – метох манастира Хиландара.
145
Сличне заповести овој о испијању воде употребљене за
прање ногу, својим ученицима су издавали и остали свети пустињски
оци. Ево шта нам о томе укратко саопштава историчар Вил Дјурант:
„У манастирима је опат захтевао апсолутну дисциплину и новајлије
подвргавао пробама издајући им бизарна наређења. Један опат (каже
прича) наредио је неком новајлији да скочи у пламтећу пећ; новајлија
је послушао; пламен је устукнуо да би он могао да прође. Једном
другом монаху је речено да опатов штап забоде у земљу и залива га
144
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никако могао себи да опрости што је учинио грех непо
слушања наспрам заповести Пајсијеве. Пошто је увидео
сву неутешност свога ученика, преподобни га је охрабрио
да од сада буде послушан да не би поново био лишен бла
гослова. Иако је ученик за кратко добио утеху, после не
ког времена је почео поново да очајава због пропуштеног
небеског благослова, који се састојао у пијењу поменуте
прљаве воде. Зато је отишао поново свом учитељу и рекао
му да га пошаље неком другом, искуснијем старцу, да би
тамо пронашао утеху и олакшање:
„А божанствени Пајсије, узев мало хлеба, даде га уче
нику и рече му: »Узми овај хлеб и иди у онај град. Близу
зидине града, на десној страни, наћи ћеш сиромашног
човека који седи на ђубришту, каменован од деце и
исмејан, па му дај овај хлеб. Од њега ћеш боголепно чути
оно што је корисно.«146
Након што је ученик учинио онако како му је било за
повеђено и однео хлеб ономе који је седео крај градских
зидина, овај га је упитао за Пајсија и укорио због непо
слушања. „Иди дакле и потчини се своме старцу – вели
ком Пајсију“, рекао му је, „јер онај који се не покорава њему тај се не покорава ни наредбама Спаситеља нашег Христа.“147 Иако је овај укор деловао и
ученик Пајсијев се за кратко време примирио, његова са
вест га је поново почела да прогања. Плачући због штете
коју је претрпео због непослушања, поново је молио свога
учитеља да му допусти да иде светитељу који је седео на
ђубришту. Иако му је Пајсије говорио да не иде, ученик
све док овај не процвета; годинама је он, свакога дана, ишао на Нил,
удаљен две миље, и доносио воду да залије штап; треће године Бог се
сажалио на њега и штап је процветао.“ Историја цивилизације, Доба
вере, први део, стр. 80.
146
Преподобни Пајсије Велики, стр. 114.
147
Преподобни Пајсије Велики , стр. 115.
104

О житијима светих
се поново учини непослушним. После многог мољења,
преподобни му рече да се онај човек упокојио и то тако
што је, предвидевши своју смрт, са још двојицом светих
отишао и упао у некакву гробницу у којој су, потом, сва
тројица умрла. Пајсије рече ученику да оде до тог гроба
и васкрсне мртваца, да би му овај дао потребне савете.
Пошто је ученик отрчао и учинио што му је преподобни
заповедио, одмах устаде мртвац и каза му:
»Зашто ми се не покораваш кад сам ти рекао да се
потчиниш свом старцу? Иди, дакле, и потчини се њему
без двоумљења, и слушај речи његове ако хоћеш да се
спасеш, јер ко се не покорава његовим речима заиста
се противи Христовим заповестима.« То река
вши, покојник опет усну. А ученик дивећи се, врати се
блаженом Пајсију и исприча му све до детаља те се отада
и убудуће умирише његове мисли.“148
Ево, тако укратко гласи један део приповести из жи
тија преподобнога Пајсија. Из њега је најважније што
смо научили то да Господ одобрава монастицизам и мо
нашке завете, да благосиља монахе – пустињаке, лично
их посећује, оставља прљаву воду за пиће као благослов
и упућује ученике на беспоговорну послушност њихо
вом старешини. Такође, ту су и светитељи који живе на
ђубриштима, њихово васкрсавање из мртвих149 и упући
Преподобни Пајсије Велики, стр. 115-116.
Да ово васкрсење и није неко велико чудо, те да се у „Житијима“ може пронаћи помен много знаменитијих чудеса, сведочи и
пример буђења такозваних „спавача“, седморице младића (римских
војника) који су заспали у једној пећини на брду близу града Ефеса.
Наиме, пошто су одбили да послушају заповест цара Декија (249251. год) да убијају хришћане, ови младићи су се сакрили у поменуту
пећину да би избегли царев гнев.
„Кад то цар сазна, нареди, да се пећина зазида. Бог пак по далекосежном промислу Своме пусти на младиће један чудноват и дуготрајан
сан. Царски дворјани, Теодор и Руфин, потајни хришћани, дадоше
148
149
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вање на то да речи светитељеве вреде као и Спаситељеве,
те да онај који не слуша свете оце ни Христу није послу
шан! У претходним целинама смо аргументовано потвр
дили и установили да се науке, попут ових малочас по
бројаних, нимало не темеље на Библији, те да стога нису
Богу угодне. Традиционална црква, очигледно немајући
библијске аргументе за доказивање свога веровања, при
бегава измишљању а касније и веровању у разне леген
дарне приче. Ево како је мудри Доситеј прокоментарисао
ову приповест из Житија:
„Ево, браћо, с хиљаду хиљада оваквих басна пуна су
житија светих. Ово сам веровао и над овим горке сузе
проливао. Глупи и најсујевернији египетски дервиши би ли могли смешнију и луђу басну измислити? Срамота не само светога христијанскога имена
него целога человеческога рода да се овакве и овима по
добне бесловесне басне у христијанским књигам нахо
де, да се читају и да се верују.“150

узидати и један ковчежић од бакра са оловним плочама, на којима
беху исписана имена ових младића и њихова мученичка смрт у време
цара Декија. Прошло је од тада преко 200 година.“
За време хришћанског цара Теодосија Млађег (408-450) настао је
спор у „Цркви“ у вези васкрсења мртвих, у које неки нису веровали. Услишивши молитву овог побожног цара, у којој је вапио Богу
да на неки посебан начин увери у могућност васкрсења оне који су
сумњали, Господ је учинио да се „спавачи“ пробуде и пред свима дају
сведочанство о васкрсењу. Након што се за ово чудо свуда чуло и сам
цар са свитом са њима разговарао, младићи су, седам дана након свога ускрснућа, поново уснули „сном мртвим, да чекају опште васкрсење“. (Види: Пролог, 4. август). Пајсије Хиландарац вели да су ови
„спавачи“ били у стању сна преко триста година, што се очигледно не
поклапа чак ни са историјским подацима о временима владавине цара
Декија и Теодосија (Види: Преп. Пајсије Велики, стр. 74-75).
150
Изабрани списи, стр. 118.
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(још нешто из житија православних светаца)

Посебна посластица нашег проучавања светачких жи
тија биће излагање о нарочитој врсти православних све
титеља који се називају „јуродивима“. Ево на који начин
овај појам дефинише „Лексикон страних речи и израза“
Милана Вујаклије:
„Јуродив (рус. Юродивый; шашав, суманут) „будала
Христа ради“, назив апостола Павла и осталих апостола.
Руси сматрају да се на оваквим јуродивима, лудацима
од рођења, испољила воља божија, због чега их називају
„божијим људима“ и верују да имају моћ прорицања; у
V веку: они који су се излагали руглу и исмевању сма
трајући то моралним савршенством.“
Пре него што дамо библијски одговор на то шта је
апостол Павле мислио када је о себи (и другим апосто
лима) говорио као о „будалама Христа ради“, желим да
укратко погледамо житија ових светаца151 и сагледамо у
чему се састоји њихов светитељски подвиг:
„Преп. Максим Капсокалива. У XIV веку подви
зивао се као монах у Светој Гори на свој нарочити начин;
Наведени текстови који следе су из Охридског пролога владике Николаја. Нагласци курзивом су моји.
151
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наиме, правио се мало јуродив и стално је мењао своје
обиталиште. А његово обиталиште била је колиба од
грања. Једну за другом колибу он је подизао и палио, због
чега је и назват Капсокалива, тј. Паликолиба. Сматран је за лудака све док није у Свету Гору дошао св.
Григорије Синаит који у Максиму открије јединственог
подвижника, чудотворног молитвеника и „ангела у телу“.
Преставио се Господу 1320. год.“ (13. јануар);
„Блажени Теодор, Христа ради јуродиви Новго
родски. Пред смрт трчао улицама и викао свима и свако
ме: „Проштавајте, путујем далеко!“ умро 1392. год.“ (19.
јануар);
„Св. блажени Николај, јуродиви псовски. Жи
вео животом јурода и граду Пскову у време Цара Ивана
Грознога и упокојио се 28. фебр. 1576. год. (...) Ретком
неустрашивошћу одликовали су се јуродиви Христа
ради. Блажени Николај трчао је по улицама града Пскова
правећи се луд...“ (28. фебруар);
„Преп. Тома Јуродиви. Кад год по послу манастир
ском беше у граду Антиохији, овај Тома се прављаше
луд Христа ради.“ (24. април);
„Преп. Исидора Јуродива. Живела у IV столећу,
и била монахиња у женском манастиру у Тавенисиоту.
Правила се луда, да би скрила своју врлину и подвиг.
Радила је најпрљавије послове, хранила се сплачинама од судова, услуживала је све и свакога, и била пре
зирана од свију и свакога. У то време открије ангел Божји
великом подвижнику Питириму тајну о Исидори. Пити
рим дође у женски манастир, и кад види Исидору, он јој
се до земље поклони. Тако и она њему. Тада сестре кажу
Питириму, да је она луда. „Ви сте луде“, одговори Пити
рим, „а ова је већа пред Господом и од мене и од вас; ја
само молим Бога, да мени да оно што је њој намењено
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на Суду Страшном!“ Тада се сестре застидеше и умолише
и Питирима и Исидору за опроштај. Од тада сви почеше
указивати Исидори почаст. А она да би избегла почаст од
људи, одбеже из манастира, и умре незнано где око 365.
год.“ (10. мај);
„Блажени Исидор Јуродиви, Христа ради. Не
мац пореклом. Дошавши у Ростов заволи веру право
славну, па не само да постаде члан Православне Цркве
него узе на се тешки подвиг јуродства. Ноћеваше у
једној колиби од грања, што сам беше направио у неком
блатишту.“ (14. мај).
Ипак, јуродиви нису заслужили епитете светитеља
само због лудости коју су испољавали. Неки од њих су у
свој тешки светитељски подвиг укључивали и крајње не
долична понашања, за које је апостол Павле рекао да се
ни „не спомињу међу светима“.152 Ево шта о неморалности
јуродивих, који су оваквим и сличним подвизима у одсуд
ним тренуцима доприносили „тријумфу Православља“ и
у кризним временима „васпостављали нарушену духовну
равнотежу“, можемо да прочитамо у црквеној литератури:
„Многи су јуродиви у Русији ишли наги, али
су агиографи тежили да на њихову голотињу набаце по
кров црквеног сјаја. Читајући житија грчког јуродивог
Симеона, видимо да парадокс јуродивости не обухвата
само разумску, него и моралну сферу личности. Овде се
хришћанска светост не прикрива само обличјем безумља,
него и неморала. Свети све време врши недоличне поступке: чини оно што не доликује чинити у
храму, једе кобасицу на Велики Петак, игра са јавним
женама, уништава робу на пијаци и др. Руски агиогра
фи више воле да врше позајмице из житија св. Андреја, у
коме елемент неморалности није присутан. Само народна
152

Види у: Посл. Ефесцима 5:3-12.
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предања о Василију Блаженом, као и оскудне напомене
летописаца, показују да ни руским јуродивима није
била туђа афектација неморала. Њихова житија
чедно покривају читаву ову страну њиховог подвига сте
реотипном фразом: „Бестидно се понашао“. „Јурод“ и
„похаб“ (староруски: „бестидник“; прим. И. С.) – епитети,
коришћени подједнако у старој Русији – изражавају, из
гледа, две стране ругања „нормалној“ људској природи:
рационалној и моралној.“153
Доситеј Обрадовић, који је у манастиру Хопово про
читао сва житија и по неколико пута, добро је упознао
и житија јуродивих светаца. Говорећи о њима, српски
просветитељ је писао овако:
„Читајући шта су неки радили који су се Христа ради
будале чинили (нек свак ово добро забележи: Христа
ради будала), долазио бих у искушеније: а како би било
кад бих се и ја будалом учинио, па да људи не знаду да
сам ја светац, него да мисле да сам [ј]уродив? Турци су у
овом пункту одвећ ортодокси, јер они свакога ко је лишен
ума за свеца почитују; но да су христјани кад могли у ово
прелаштеније пасти, имајући у руку премудру и здраву
јевангелску науку, томе се није могуће довољно начуди
ти. Но по свој прилици преварили су се неки, наопако
разумевајући154 апостола Павла речи: „Ми уроди
Христа ради.“ А ко је гди читао да је благочини и све

Георгије Федотов, Светитељи старе Русије, стр. 171-172.
Но, традиционалисти сматрају да је јуродивост настала управо због исправног разумевања Светог писма. За свештеномученика
Александра, епископа команског, владика Николај овако казује: „И
Александар му рече, да је он био грчки филозоф, да је уживао високу
част и положај, но да је све одбацио, понизио се, направио се јурод
Христа ради од онда откад је прочитао и разумео Св. Писмо.“ (Пролог, 12. август).
153
154
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тонаравни апостол наг по сокаку трчао155, како су они чи
нили који су апостолске речи накриво и лудо толковали.
Но шта не учини глупо и нерасудно сујеверије!“156
По даној му великој мудрости, Доситеј је овакву ду
ховну науку – која је душевне болеснике (који би се данас
вероватно налазили на лечењу у психијатријским уста
новама) прогласила светитељима – назвао глупим и не
расудним сујеверјем. Овакав његов став се у потпуности
слаже са учењем Светог писма. Као доказ за ову тврдњу,
наравно, навешћемо „спорне“ речи апостола Павла и де
таљно образложити њихово значење:
„Сматрам, наиме, да је Бог нас апостоле као последње
поставио, као на смрт осуђене, да нас гледа свет, и анђели
и људи. Ми смо будале Христа ради, а ви сте мудри
у Христу; ми смо слаби, а ви јаки; ви сте славни, а ми пре
зрени. До овога часа и гладујемо, и жеднимо, и нисмо оде
вени, и туку нас, и потуцамо се, и трудимо се радећи својим
рукама. Кад нас руже – ми благосиљамо, кад нас гоне – ми
подносимо, кад нас грде – ми се благо обраћамо; постали
смо као неко смеће света; као отпад свију све до сада. (...)
Молим вас дакле угледајте се на мене.“157
Проучавајући живот православних јуродивих све
титеља, особа која не познаје добро науку Светог писма,
могла би да извуче више паралела између ових Павло
вих речи и житија светих. Но, са друге стране, нико од
оних који познају новозаветне текстове и упознати су са
начином живота апостола, никада неће ни помислити да
Доситеј вероватно мисли на блаженог Максима (и њему
сличне), за кога Пролог вели овако: „Блажени Максим, Христа ради
јуродиви, ходио је зими наг московским улицама. На савете људи да
се обуче и заштити од зиме, он је одговарао: „Јесте зима љута, али је
сладак Рај!“ (2. мај; расуђивање)
156
Изабрани списи, стр. 127.
157
1. Коринћанима 4:9-13, 16.
155
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су Павле и остали били јуродиви (тј. шашави и суманути)
попут оних из каснијих векова.
Према јасно изложеном Христовом и апостолском
учењу које је записано у Библији произилази да ће многи
људи одбацивати поруку еванђеља, због свог неверовања
у основне истине хришћанске вере. Апостолско пропове
дање је наилазило на позитиван одзив само код мањег
броја људи, док је светина остајала по страни, подсме
вајући се њиховим беседама. Ево једне од реакција та
дашњег света на речи еванђеља исказане кроз уста апос
тола:
„А кад су чули за васкрсење из мртвих, једни су се ругали, а други рекоше: чућемо те други пут о томе.“158
Управо из разлога што се највећи број људи који је
чуо апостолске проповеди исмејавао еванђељу, и сматрао
посве немогућом идеју о спасењу кроз веру у човека који
је био распет као злочинац, Павле је изјавио:
„Јер реч о крсту је лудост онима који пропадају, а
нама који се спасавамо – сила Божија. (...) Ми проповеда
мо Христа распетога – Јудејима саблазан, многобошцима
лудост, а самим позванима, како Јудејима тако и Грци
ма, Христа као силу Божију и мудрост Божију.“159
Сви који су постајали хришћани, прихватајући оно
што је „лудо“ пред светом, били су од стране неверујућих
сматрани лудацима тј. будалама (ради Христа), а пого
тово због тога што су одбацили своју прадедовску тра
диционалну религију због учења неке, како су мислили,
јеврејске секте. Свакако се, наравно, подразумева да се
првовековни хришћани нису понашали попут умоболни
ка и душевних болесника као што је то био случај са мно
158
159
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Дела апостолска 17:32.
1. Коринћанима 1:18, 23-24.
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гим каснијим „светитељима“, иако су због своје вере у Ис
уса били сматрани чудацима.
Међутим, постоји још једно дубље значење Павлових
речи у којима он себе и остале апостоле назива „будалама
Христа ради“. Наиме, неки од верника у Коринту, којима
је Павле упутио ово писмо, нису били баш најдисципли
нованији, тј. живели су супротно хришћанским морал
ним начелима. Неки су ишли и даље за ранијим начи
ном размишљања, какав је преовладавао у грчком свету
– што се тиче следбеништва различитих религијских и
филозофских праваца. Преневши овакве поделе у цркву,
коринтски верници су начинили неколико фракција:
„Обавештен сам о вама, наиме, браћо моја, од Хлоји
них домаћих, да су свађе међу вама. Мислим то што сваки
од вас говори: ја сам Павлов, а ја сам Аполосов, ја пак Ки
фин, а ја Христов.“160
Дакле, док су неки верници подржавали Павлов рад,
неки други су сматрали да он није вредан поштовања. Ти
други су више ценили Аполоса (вероватно због његове
речитости; види Дела ап. 18:24-28 и 2. Кор. 10:10-11; 11:6),
Петра (због тога што је био увек први међу дванаесто
рицом апостола – насупрот Павлу који за време Исусо
ве земаљске мисије уопште није био Његов следбеник),
а она четврта група која је учествовала у расколу нази
вала се поштоваоцима Христа. Иако је ситуација у тако
подељеној младој цркви била тешка, постојали су још
многи други проблеми који су били резултат телесности
(недуховности) тамошњих верника. Неки од њих су били
поносни због свог материјалног богатства и ниподашта
вали сиромашне (11:20-22), други су одбијали да учест
вују у потребама апостола тј. њихове мисијске службе
(9:1-15), трећи су још увек, по навици од раније, посећи
160

1. Коринћанима 1:11-12.
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вали и гостили се у идолским храмовима (8:10-12), чет
врти су се међусобно тужили и износили своје парнице
пред световне судове (6:1-9) итд. И поред свих проблема,
Павле је у својим обраћањима овој цркви одлучио да буде
снисходљив и понизан, иако је могао и имао право да
много одлучније и оштрије укори овакво њихово пона
шање. Следећи Христов пример, апостол Павле се одре
као самога себе и своје воље (не одговарајући на увреде и
омаловажавање од стране Коринћана) стрпљиво подно
сећи и поучавајући недуховне обраћенике у овом грчком
граду. Господ је наиме рекао:
„Но Исус их дозва и рече им: знате да они који важе
као владари народа господаре над њима и њихови вели
каши их тлаче. А међу вама није тако. Него ко хоће да
буде велик међу вама, нека буде слуга, и ко хоће да буде
први међу вама, нека буде свима слуга; јер и Син човечји
не дође да му служе, него да послужи и да даде свој живот
као откуп за многе.“161
Христови апостоли, бивајући послушни овој запо
вести свога Господа, не само да су, дакле, били омалова
жавани и одбацивани од стране неверујућих (безбожних)
људи, већ су слична ниподаштавања и оговарања до
живљавали и од верника око којих су се толико трудили
и залагали. Ово апостолско пожртвовање је било такво,
да су због своје службе црквама (и свим верницима пона
особ) много пута били у глади, жеђи и разним опасности
ма (Дела ап. 20:31; 2. Кор. 11:23-29).
Изговарајући ове речи прекора (односи се на текст
из 1. Кор. 4:6-16), а мислећи на себе и друге проповед
нике еванђеља које су људи омаловажавали, вређали и
прогонили – а да су они све то трпели и подносили без
жеље за остваривањем личних интереса и осветом због
161
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Јуродиви Христа ради
причињене штете (све ради добробити и спасења других)
– Павле казује да су они „будале Христа ради“. Једнос
тавно, такво понижење од верујућих и безбожних које су
апостоли подносили, не имајући притом од тога никакве
видљиве материјалне или неке друге користи, не би под
нео нико други а да убрзо не одустане од свог дела. Овако
пак, апостоли угледани на Господа, чинили су нешто што
не би нико други – чинећи себе будалама у очима разних
подсмевача.
Но, ни у једној јединој речи овог, малочас поменутог
Павловог говора, не можемо да препознамо „лудовање“
са каквим се сусрећемо у житијима оних који су тобоже,
својим јуродством, опонашали апостолски пример. Као
још један доказ за то да Павле никада није био „јуродив“
у буквалном смислу, навешћу један веома за ову прили
ку значајан пример. Наиме, приликом свога утамничења
које је доживео у Палестини и боравка у затвору за време
управитељства римских намесника Феликса и Феста, овај
апостол је имао прилике да изложи своју одбрану. Тако
је, пред Фестом и краљем Иродом Агрипом, наводећи
Господње речи и садржај своје небеске визије, Павле из
нео на чему заснива темеље своје мисије. Господ је Павлу
изрекао заповест коју је овај одмах послушао:
„Него устани и стани на своје ноге: јавио сам ти се,
наиме, за то да те одредим за служитеља и сведока свега
овога – како си ме видео и како ћу ти се још јављати. Ја
ћу те избављати од твога народа и од многобожаца, који
ма те шаљем, да им отвориш очи, да се обрате од таме
ка светлости и од сатанске власти к Богу, да верујући у
мене приме опроштај грехова и део међу онима који су
освећени. Стога, краљу Агрипа, нисам био непокоран не
беском виђењу, него сам прво онима у Дамаску, затим
у Јерусалиму, по свој јудејској земљи, и многобошцима
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проповедао да се кају и обраћају Богу чинећи дела дос
тојна покајања. Због тога Јудеји ме ухватише у храму и
покушаше да ме убију. Али добивши помоћ од Бога до
данашњег дана стојим и сведочим малом и великом не
казујући ништа друго сем онога што су пророци и Мојсије
рекли да ће се догодити, да ће Христос пострадати, да ће
као први из васкрсења мртвих објавити светлост нашем
народу и многобошцима.“162
Оно на шта треба да обратимо посебну пажњу јесте
Фестов одговор на ово Павлово излагање:
„А кад је у својој одбрани ово изнео, рече му Фест сас
вим гласно: ниси при чистој свести, Павле; велика уче
ност доводи те до маније.“163
Ипак, да ли је могуће да је Павле био манијак? Судећи
према овом Фестовом закључку, кога је изрекао гласно
пред свим присутнима, апостол је био једнак људима који
су сишли с ума – пошто и такви износе пред своје слу
шаоце - рационалисте различите фантазије о небеским
виђењима, ванземаљцима, вилама и слично. Но, Павле је
био далеко од лудила! Ево како је гласио његов одговор:
„На то ће Павле рећи: нисам луд, угледни Фесте,
него изговарам истините и разборите речи. Зна, нај
зад, све ово и краљ, коме слободно говорим; не верујем,
наиме, да му је ишта од овога непознато, јер се то није
догодило у неком углу.“164
Као што смо увидели из напред наведених текстова
Светога писма, Христови апостоли су се у своје време су
сретали са изругивањем и проглашавањем за оне који
су скренули с здраве памети, а управо због проповедања
162
163
164
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Дела апостолска 26:16-23.
Дела апостолска 26:24.
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Јуродиви Христа ради
еванђелских истина које су паганским Грцима и Римља
нима биле несхватљиве. Но, апостолске речи никада нису
биле налик ономе што су чинили и говорили јуродиви
светитељи. Апостолске речи су биле истините и разбори
те. Ниједан од апостола или њихових наследника никада
није лудовао пред окупљеном масом, хранио се сплачи
нама од судова или трчао наг по улицама – да би сакрио
своју „дубоку посвећеност“ Богу. Овакво лудовање јуро
дивих заиста нема ничег заједничког са Исусом Христом
и његовом трезвеном и светом науком коју треба да следе
Његови ученици кроз све векове.165

Једини пример „јуродивости“ неке од библијских личности,
са којим бисмо могли да упоредимо лудовање светаца, јесте пример
Јесејевог сина Давида, пре него што је постао цар над Израиљем. Наиме, бежећи од цара Саула да би сачувао свој живот, Давид је учинио
неколико грехова. Најпре је преварио свештеника Ахимелеха да га је
на пут послао сам цар Саул, потом је узео хлебове из Светиње које су
смели да једу само свештеници а затим побегао к филистејском цару
Ахису у Гат. Када је схватио да је био лакомислен, те да се сада налази у рукама крвних непријатеља против којих је ратовао и убио њиховог јунака Голијата, за Давида пише да је урадио следеће: „И Давид
метну ове ријечи у срце своје, и побоја се веома Ахиса цара Гатскога.
И претвори се пред њима и учини се луд у рукама њиховијем; и шараше по вратима, и бацаше пјену низ браду своју. А Ахис рече слугама
својим. Ето, видите да је човјек луд; што сте ми га довели? Зар немам
доста лудијех, него ми доведосте тога да лудује преда мном? зар ће
тај ући у кућу моју?“ (1. Самуилова 21:12-15). Очигледно је да Божија
Реч не хвали овакво Давидово понашање, већ га јасно означава као
сагрешење које Јесејевом сину ни мало није служило на част. Према
томе, и јуродиво понашање светитеља кроз векове, према Библији,
заслужује једино такву и нипошто другачију оцену. Јуродивост ових
људи а исто тако и њихово узвисивање и проглашавање за „одважне
светитеље“ у оквиру читаве Источне цркве само доказује колико се
поменута верска институција налази далеко од изворног Христовог
учења које су ширили апостоли у првом веку.
165
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О неопходности
преиспитивања религијских
учења и сопствених духовних
ставова
„Љубезни српски народе, немој ти мени за зло примити
што ја нека наша злоупотребљенија обличавам; време је
већ, за живога Бога време, да почнемо слободније и раз
умније мислити. Докле ћемо туђе погрешке осуждавати, а
наше скривати и оправдавати? Нико се неће ва вјек вјека
исправити и побољшати друге укоравајући. Разуман и
правдољубив чловек од себе најпре почиње: себе
испитује и сматра, себе суди и осуђује; нити
себи прашта ако у чем криво има. Ако ли ме ко из
своје просте ревности осуди и похули, време ће показати
да није имао право. Ништа ми на свету није милије ни
љубезније од мојега рода, но колико га више љубим, то
лико сам му више дужан правду и истину представљати и
говорити.“166
„Што мислиш, зашто су друго Христа распели и уби
ли? Низашто друго него зато што је хотео народу очи от
166
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О неопходности преиспитивања...
ворити и показати које је чисто правоверије, које ли сује
верије.“167
У управо прочитаним исказима српског просвети
теља сагледавамо његову жељу да се, по угледу на Спаси
теља Исуса, ухвати у коштац са великим проблемом који
вековима постоји унутар хришћанске цркве. Наиме, у
време док је Господ ходио израиљском земљом јеврејски
народ се налазио под вишеструком стегом. Једна од њих
односила се на проблеме које је са собом носила окупа
ција земље од стране Римљана, а друга је била духовне
природе и састојала се у погрешном схватању Бога и Ње
говог закона. Као што то често бива са људима, Јевреји су
врло реално осећали физичку и менталну тешкоћу коју
им је наносила неслобода и потчињеност Риму, док ду
ховне тешкоће која их је притискала готово да уопште
нису били свесни. Терет непознавања или погрешног раз
умевања Бога, будући да се тиче нематеријалне и чулима
неспознатљиве реалности, веома је тешко открити без
поседовања специјалног Божијег откривења односно
просветљења које Господ даје Светим Духом.
Једна од препознатљивих карактеристика религи
озног човека јесте настојање да тајанственост духовног
света опише и објасни на себи својствен начин, односно
уз помоћ обредних радњи и симбола који му помажу да
схвати несазнатљиво. Притом, верници посежу за смиш
љањем посебних објашњења духовне стварности која их
окружује, утискујући у већ постојеће божанско откривење
сопствени печат понекад недовољног разумевања истина
из света оностраног. Духовна ситуација у Израиљу у Хри
стово време, као и током векова пре његовог утеловљења,
била је управо таква и Господ је морао да на то упозора
ва свој народ. Народни учитељи су, наиме, уместо послу
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шања Божијег закона, осмислили читав низ правила и
прописа који су погрешно представљали свето откривење
записано кроз Мојсија и пророке. Господ Исус Христос
је, цитирајући упозоравајућу Божију поруку дошлу кроз
старозаветног пророка Исаију, обелоданио својим савре
меницима чињеницу да се налазе на истоветној духовној
странпутици на којој су се налазили и њихови древни
преци:
„А он им рече: добро пророкова Исаија за вас лице
мере, као што је написано: Овај народ ме поштује уснама,
а срце је њихово далеко од мене. Узалуд ме поштују
учећи науке које су људске заповести. Оставивши
Божију заповест држите људско предање [прања крчага и
чаша и друго много што шта такво чините]. И говораше
им; лепо укидате Божију заповест да сачувате
своје предање (...) укидајући Божију реч својим
предањем што сте га предали; и много што шта
тако чините.“168
Духовна странпутица о којој говоримо огледала се у
постојању људског предања којег су Израиљци сматрали
„светим“, а које је на погрешан начин представљало Бога
и Његову Реч. Господ Христос је својим навођењем ста
розаветног текста овом упозорењу дао додатну снагу, на
гласивши да је богослужење које се заснива на људском
предању узалудно поштовање - засновано на укидању а
не на држању Божије Речи.
Проблем постојања „предања“ постоји и у оквиру
многих хришћанских цркава. Управо она представљају
главну препреку у комуникацији између припадника
различитих хришћанских традиција, јер су настајала у
различитим временима и различитим поднебљима. Све
то писмо је свима заједничко, али оно што раздваја и раз
168
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ликује цркву од цркве јесте различитост предања однос
но верских традиција из ближе и даље прошлости.
Но, не само да људска предања раздвајају цркве а са
мим тим и људе односно народе који њима припадају,
већ на исти или још озбиљнији начин удаљавају људе
од јасне светописамске поруке односно од Бога самога.
Већ смо се у ранијим текстовима сусрели са чињеницом
о постојању многобројних верских учења на које су нас
упозорили епископ Георгије и Доситеј Обрадовић. Из
само кратко начињеног прегледа могли смо да уочимо
да набројана учења у вези иконопоштовања, поштовања
светитеља, њихових моштију и реликвија, монастицизма
и црквеног вођства не проистичу из Библије већ из њој
сасвим страних и у много чему супротстављених извора.
Ипак, сви ови извори део су такозваног светог предања
које се сматра једнако ауторитативним попут Светог пис
ма односно Христовог еванђеља.
Поштоваоци религиозног традиционализма који
се управљају према људском предању (а које очигледно
представља укидање речи Божије), нису ни свесни чиње
нице да се налазе у великом духовном проблему. Рели
гијска традиција која је настала кроз уплив многобожач
ких и паганско-филозофских вредносних система, а која
представља значајан део црквеног предања, до те мере
искривљује јасну еванђелску Христову науку – да је прак
тично доводи до нивоа непрепознатљивости.
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Да ли је Доситеј
био у праву?
На страницама ове књиге сусрели смо се са казивањима
једне од најзначајнијих личности у историји нашег наро
да. Такође, имали смо прилике да читамо текстове који су
записани у Књизи над књигама, која представља Божију
објаву људима. А исто тако и да се упознамо са провере
ним историјским подацима везаним за развој црквених
догми. Нажалост, већи део наведених изјава које смо по
менули биле су и остале непознате нашем српском на
роду. Народна религиозност већ вековима подразумева
само површно интересовање за основне истине хришћан
ске вере, те се углавном базира на обичајима и церемо
нијама које са еванђељем немају готово никакве везе.
Иако је религиозност међу Србима од почетка ‘90-тих
година прошлог века у порасту, као и број младих који се
интересују за студирање теологије, ове тенденције ипак
нису показатељ народног интересовања за светописамску
(библијску - новозаветну) веру по угледу на Доситеја и
остале еванђелски просвећене људе из наше прошлости,
већ још тврђег традиционализма.
Упитан како ће реаговати уколико буде проглашен
јеретиком, односно кривоверцем који српски народ заво
ди на странпутицу упозоравајући на погрешност верских
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учења које је проповедала и одобравала званична црква,
Доситеј је свом пријатељу одговорио у складу са својим
библијским уверењима:
„Добро, добро! Али ти знаш да твоји Србљи, који
нису научени слободно мислити, како те новине од тебе
чују, рећи ће да си јеретик.’
Нек реку што им драго. Ја се уздам да ће време пока
зати да нису право имали. А неће сви рећи, не бој се. (...)
А и време је да прости народ не варамо. Познајући чисту
истину, и не казујући ју, с каквом совестију мислимо пред
Бога доћи? Како би ко могао по правди рећи да сам
јеретик, видећи јасно да ја ништа друго не подврждавам развје чисту јевангелску и апостолску науку? Новине никакве не уводим, него и
оне које су против светога јевангелија уведене,
одмећем. „Никога не проклињите, но благосливљајте.
Ради человечески преданија не остављајте заповести Бо
жије.“ Ово је кротка и блага Христа Спаситеља
наука – ово ја мудрујем. Зашто ће, дакле, рећи да сам
јеретик? С моје стране ево шта ћу им ја рећи: „Поштени
роде српски, мила браћо, немојте ме укоравати ни осуж
давати. Расудите да ово што вам говорим, не говорим ни
за какав мој интерес; не иштем од вас никаква достоин
ства, не иштем богатство. Желим и иштем вашу ползу и
исправленије.“169
Доситејев одговор заслужује посебну пажњу. Не
марећи, наиме, за непријатности које су могле да дођу
од стране црквених великодостојника, храбри српски
просветитељ је, следећи свога Господа који је утеловљена
Истина, желео да своме роду објави благословено Хри
стово учење и то управо онакво како су веровали и ши
рили апостоли на почетку хришћанске ере. Доситеј је,
169

Изабрани списи, стр. 141.
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проучавајући еванђеље умом који је био неспутан тради
ционалистичким ограничењима, био у прилици да брзо
схвати да многобројна православна веровања заправо и
нису православна, односно у библијском смислу право
верна. Једино православном Доситеј је називао Христову
и апостолску науку170, док је сва остала учења настала то
ком векова, а која су своје извориште имала у многобо
штву или разним филозофским правцима, одбацивао као
примесе које утичу на онечишћење изворног хришћан
ства.
Духовност Срба у време пре два и по века, као и у вре
ме садашње, не разликује се много од оног у Израиљу за
време Господњег и апостолског деловања. Наиме, Исус
Христос кao и ученици у деценијама после Његовог ваз
несења сусретали су се са мноштвом превртљивих људи,
привремених следбеника, следбеника због материјал
не користи, као и оних који би после првих потешкоћа
одустајали и враћали се у пређашње стање религијског
традиционализма. Посебно у моментима након што би
чули проповеди које се њиховим ушима не би свиделе,
или које својим ограниченим умовима нису могли да сх
вате. Просветитељ је добро знао да су и Христос и његови
ученици, како у сопственој земљи, тако и од стране Грка,
Римљана и осталих народа међу којима су проповедали,
били углавном одбацивани и проглашавани неприја
„Нека дође највећи ревнитељ, и нека га не стоји вика с његовим анатемама, него ако је христијанин, нек ми каже: наука апостола
Павла није ли православна наука, да епископ, како год презвитер и
дијакон, не само може но да мора бити једне жене муж? (...) Која је наука православнија и благочестивија од јевангелија Спаситељева, која
обличава (осуђује; прим. И.С.) и укорава лицемерне и дуге молитве и
постове? Виче, виче благи и једини законодавац истинаго православија и благочестија, зашто људи ради человеческих преданија пренебрегавају и остављају заповеди Божије? Правда и истина може ли
православију бити противна?“ Изабрани списи, стр. 138-139.
170
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тељима државног устројства и традиционалних обичаја
на којима се градио национални идентитет.171 Само мали
број људи би постајао искреним Христовим следбеници
ма, док су остали остајали по страни или бивали отворе
ни противници новозаветне библијске вере.
У следећем Доситејевом наводу уочићемо исправан
закључак о томе да су проповедници еванђелске истине
увек представљали значајну мањину. Њихова настојања
да народ просвете спасоносном истином (у исто време
супротстављајући се верским кривотворинама које су
међу становништвом сматране исправном вером) углав
ном су се завршавала одбацивањем, па чак и физичким
прогонством. Разлог за тако нешто је, каже Доситеј, за
страшујућа чињеница да се широко прихваћена лаж сма
тра истином, а проповедање истине од стране неколици
не проглашава пропагирањем кривоверја:
„Сад, кад гди велико число људи неке ствари лажне
за истините почитују, ако се ко нађе да те вешти
како лажне изобличава, такови, чинећи се да
многе људе за преварене држи и да их сатерава
у лаж, мора бити зло гледат, почитује се за невјер
ника и често ограјише. Ево за такове су вешти сви
апостоли и сам Христос гоњени и убијени били,
зашто (то што је најгоре) по вишој части находе се међу
свима људма такoви који од оних превара свој прибитак
и корист имаду, и зато баш ако их они и не вјерују, ништа
мање хоћеду на сваки начин да их други вјерују, јер њима
се тако торна конат. Овакови су дакле први који, како се

Види у: Ев. по Јовану 6:66; 7:5; 8:48; 8:59; 9:16; 11:45-57;
Дела апостолска 4:1-3; 4:17-18; 5:27-33,40-41; 9:1-2; 13:50; 14:4-7;
14:19; 16:20-24; 17:6-8; 18:12-17; 19:23-29; 22:22-29; 23:2; 23:12-22;
24:1-9; 25:6-8; 25:24; 28:22.
171
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која истина њиховим интересом противна појави, намах:
„Црква и закон пропаде!“ вичу.“172
Исповедање као и излагање библијске вере која се
базирала искључиво на најстаријим хришћанским из
ворима (које називамо књигама Новога завета), и која
није подразумевала спровођење у дело религијских пра
вила насталих у вековима после апостола, показала се
као велики изазов за Доситеја Обрадовића. Због својих
иступања у којима је критиковао тадашње свештенство и
монаштво, као и високе црквене достојанственике - због
необјављивања еванђелске истине и држања народа у
мраку духовне непросвећености, Доситеј је поред сим
патија против себе навукао и мноштво критика.173 Као и
Сабрана дела, стр. 594.
„Високо су га ценили не само његови непосредни следбеници него и познији ствараоци, и врло различити ствараоци: Мушицки,
Стерија, Љ. Ненадовић, Милетић, Новаковић, Скерлић, Ђорђе Јовановић – између других. Имао је само два озбиљна противника међу
српским писцима, али два највећа: Његоша и Вука. Први је његове
списе (зато што су антикалуђерски) назвао „источницима... горким и
отровним“. Други га је порицао не само због манастира него и због
народних обичаја (јер Доситеј је, између осталог, у Баснама рекао
и ово: „Ко год одвећ фали једнога народа без разума простоту, или
мора бити сам простак, или је лукав и злохитар“, тј. поступа тако
да би могао с народом „чинити што ‘оће“. И тако – насупрот митрополитима Стратимировићу и Петру, и патријарху Рајачићу, који се
нису противили штампању Доситејевих дела – Његош и Вук нашли
су се у друштву горњокарловачког владике Евгенија и цариградског
патријарха Антима V, који су тражили забрану Доситејевих дела због
„мисли и дела скроз безбожних и јеретичких“. Изабрани списи, стр.
40-41 (предговор Војислава Ђурића).
У својој књизи „Светосавско просветно предање и просвећеност
Доситеја Обрадовића“, митрополит Амфилохије Радовић, као представник модерне критике, истакао је своје виђење личности Светог
Саве и Доситеја, као народних просветитеља из два посве различита
времена: „Доситеј и Свети Сава су, и поред извесних сличности, два
различита света, који се уистину, суштински разликују у ономе што
је најбитније и најпресудније за човеков живот у времену и у вечно172
173
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у ондашње време, за његовог живота, тако и у садашње,
његови верски неистомишљеници пребацивали су му
да је потпао под утицај неправославних идеја са којима
се сусретао током боравка у Европи. Идеолози источног
традиционалног хришћанства, не желећи да се одрекну
вековног предања, сваки позив за усвајањем чисте вере
еванђеља без многобожачких примеса називају отпадом
од православља.
Одговарајући на питање да ли је он, који је најпре био
монах а потом примио и чин православног свештеника,
променио веру па због тога тако наступа, Доситеј је изја
вио:
„Еда ли сам закон мој и веру изменио? Нисам, нити
ћу док сам год жив. Но научио сам боље и разумније сврх
мојега закона и вере мислити и судити. Књиге учених
људи дале су ми способ, правоверије од сујеверија
распознати и чисто евангелско ученије од человеческих свакојаких преданија и придодаванија...“174
Читаоци Светог писма веома добро знају да су се
Христос и апостоли сусретали са великим противљењем
од стране религиозних људи. Њихови противници су
сти. Доситеј је у бити трагична личност, као што је трагична и наша
модерна култура и просвета чији је он био „први попечитељ“. Отуда,
на њему зидати будућност значи одрећи се свог историјског континуитета и идентитета, одрећи се Светог Саве и светосавског Предања. Његови противници, још за његовог живота, нису само били
горњокарловачки владика Евгеније и цариградски патријарх Антим V
који су тражили чак и забрану Доситејевих дела, због мисли и одељака скроз безбожних и јеретичких“. Електронско издање: Са благословом митрополита Црногорског-приморског, зетско-брдског и скендеријског Амфилохија, интегрално електронско издање на Интернету
објављено 9. марта 2000. године (преузето са сајта: http://www.rastko.
rs/bogoslovlje/m-amfilohije-prosvetno_predanje_c.html).
174
Изабрани списи, стр. 258.
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биле народне верске старешине, књижевници и рабини,
који су важили за ауторитете у тумачењу светих тексто
ва. Са друге стране, Исус из Назарета и његови ученици
представљали су групу младих људи која није похађала
високе теолошке школе а која се и поред тога усудила да
противречи званичним верским властима и оптужи их за
лицемерје и вођење народа погрешним путем.
Размишљајући о тешкоћама на које просветитељи на
илазе желећи да из народа искорене старинске наопаке
обичаје и веровања, као и одговарајући на питање како је
могуће да у тим истим народима постоје учени људи, који
верске књиге познају изузетно добро па ипак остају при
својим најранијим становиштима и постају љути проти
вници проповедања истините поруке еванђеља, Доситеј
је писао:
„Боље је што не знати него наопако и зло
знати. Сви учени људи врло добро знаду колико је мука,
и да се на стотине година време изискује за искоренити из
једнога целога народа нека луда сујеверна и человеческому роду вредителна мудрованија, којима
су се материним млеком задојили и напунили,
и која су им се у крв и у мозак замесила и претворила. Ласно би било научити људе оном што не знаду,
али декдер се нађе ко ће их одучити од онога што знаду.
То није могуће, ван да би Свемогући Бог чудо хотео учи
нити. Зато од деце ваља добро почињати. (...) Ево, браћо
моја, јошт једна ствар; не знам да ли је чуда или сијасета
достојна. Међу исти просвештени народи има људи који
сав живот свој с књигами проводе, пак се од неких њих
находе такови да оно што су најпре научили и себи јед
ном здраво у главу завртили, ако ће бити и криво,
мрачно, неразумитељно, очевиднога противречја пуно и, на кратко рећи, сасвим absurdum, то јест
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бесловесно, они се тога држе као слепац плота.
А зашто? Низашто друго него само зато јер су
то најпре чули и примили. Предлаже им се друго,
чисто, јасно и незлобиву детету ласно разумително, које
да хоћеду могли би опипати и познати: нећеду, него
стоји их вика на све што је ново, горе него на
бесна курјака.“175
Један од најважнијих Божијих дарова датих чове
ку јесте могућност избора и критичког преиспитивања
примљених информација. Са друге стране, карактеристи
ка многих религија јесте узурпирање права на поседовање
и познавање божанског откривења. Многе нехришћанске
религије, али и многи правци у оквиру хришћанства су
за себе узели право да тврде како представљају једину
богомдану веру коју човечанство треба да следи, и то без
и мало сумње. Сваки нови поклоник неке од религија од
самога почетка бива учен да је самим приступом верској
групи постао део „изабраног Божијег народа“ или „пра
вог Божијег пута“. Тумачење верског учења које је у до
тичној групи разрађено изгледа савршено складно, јасно
и логично, а било каква сумња разгони се страхом од бо
гоотпаднућа, Божије казне због маловерја или потпуног
губитка спасења. Управо из овог разлога, према Доси
тејевим речима, чак и добри познаваоци еванђеља међу
вођама различитих традиционалних али и новонасталих
хришћанских цркава, избегавају било какву сумњу у ис
правност сопствене црквене традиције. Пошто су у њој
живеле и умирале генерације њихових предака, чини им
се неразумном и сама помисао да би они требали да ту
традицију напусте или макар само нешто у њој промене.
Наш српски народ и његове верске вође ни мало не
заостају за осталима у оваквом религиозном схватању.
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Широко је раширена свест о томе да Православље пред
ставља веру наших отаца, иако је заправо чињеница да су
Срби вековима најпре били многобошци а не хришћани,
а да су касније били како под папским (римокатоличким)
тако и под византијским утицајем. Опредељење већег
дела српског народа за византијско православље је наста
ло због наклоности владара, као и осталих политичких
и историјских околности, а не само из духовног разлога
тобожњег распознавања „правоверја од латинског кри
воверја“.176 Наравно, одређени број Срба је кроз историју
био и остао у римокатоличкој вери,177 док се они који
се позивају искључиво на Христа и апостоле, а не и на
црквене оце и саборе, од стране верске већине сматрају
протестантима (који су познати по начелу „Sola Scriptura“
тј „само Свето писмо“). Једна од познатих протестантских
група се назива лутеранима (по немачком реформатору
Стефан Немања је, на пример, најпре био крштен у римокатоличкој цркви, као и његов син Вукан који је владао Зетом у којој
је римокатоличка вера имала доминантан утицај. Вукан (Немањић) је
око 1200. године покушао да од папе Иноћентија III добије за себе
краљевску круну, али у томе није успео. (http://sr.wikipedia.org/wiki/
Вукан_Немањић). Са друге стране Вуканов брат Стефан (Немањић)
је 1217. године звање „првовенчаног“, односно првог српског краља,
добио тако што је био крунисан од стране посланика римског папе
Хонорија III (http://sr.wikipedia.org/wiki/Стефан_Првовенчани). Ово се
десило непуна два века након раскола Источне и Западне цркве и међусобне екскомуникације, што ће рећи да је Стефан Немањић „овенчан“
краљевском круном од стране – према православном тумачењу – анатемисане (проклете) римокатоличке цркве и њеног поглавара.
177
Неки од најпознатијих Срба римокатоличке вере у XIX и XX
веку били су историчар права, министар правде Црне Горе др Валтазар Богишић (http://sr.wikipedia.org/wiki/Валтазар_Богишић); потом
правник, преводилац и дипломата краљевине СХС др Лујо Бакотић,
који је сачинио превод Светог Писма на коме је радио пуних двадесет
година (http://sh.wikipedia.org/wiki/Lujo_Bakotić); и добитник нобелове награде за књижевност, академик и дипломата Краљевине Југославије Иво Андрић (http://sr.wikipedia.org/wiki/Иво_Андрић).
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Мартину Лутеру са почетка XVI века), а са примедбом
да је „лутеран“ се сусрео и Доситеј пре више од два века.
Један од његових познаника који га је критиковао због
поседовања еванђеоске вере неоптерећене традицијом,
монах Серафим, у свом писму оптужио је Доситеја за лу
теранство. Овај није био изненађен таквом опаском, ипак
додајући да, уколико се он - који указује на Христа про
зива лутераном, онда тај назив приличи и Христу и апос
толима:
„Али ко сме сад апостола Павла или самога Христа
за свидјетелство примити? Намах истом чујеш ни пет ни
девет него: луторан! Какви смо људи, Серафиме, помагај!
Христа преблагога Спаситеља и апостола Павла на очиг
ледце полуторанисмо!“178
Једна од главних оптужби коју је на његов рачун
упућивао монах Серафим била је да он, Доситеј, борећи
се против сујеверја заправо поткопава хришћанску веру
српског народа. По Серафимовом мишљењу, Доситејево
настојање да народ одврати од небиблијске и противбиб
лијске вере, представљало је опасност да народ изгуби
веру какву је поседовао. Наиме, у овој књизи смо устано
вили да се Доситеј противио поштовању светаца, њихових
икона и моштију, начину живота калуђера и црквеним
постовима као тобож обавези коју Бог прописује. Такође,
противио се сујеверјима, попут оног које се данас везује
за „црвено слово“ у црквеном календару - за које народ
сматра да ће га стићи Божија казна уколико на тај дан
буде нешто радио, као и многим другим празноверјима.
Будући да се религиозност српског народа одвијала
око напред наведених веровања, Серафим је био вео
ма близу истине када је сматрао да ће „народ да остане
без вере“ уколико Доситеја буде послушао. Ипак, мудри
178

Изабрани списи, стр. 270.
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просветитељ није имао жељу да српски народ остави без
вере, већ да из ње искорени оно што не почива на Све
том писму, те да уведе и установи оно што је Христово
и апостолско – а што у народном вероисповедању није
било присутно. Доситеј је желео да народ своју нерасуд
ну и на Библији незасновану црквену традицију замени
светим Христовим еванђељем, те на тај начин постане
баштиник много узвишенијег и благословенијег испове
дања. Наравно, највећа препрека која се нашла пред Дос
итејем се састојала баш у томе што су црква и народ своју
небиблијску традицију прогласили управо оригиналном
хришћанском вером, па нису сматрали да је борба про
тив дугих постова, икона и моштију борба против празно
верја већ против праве вере.
Ипак, на библијски правилан начин дефинишући
разлику између правоверја и кривоверја, као и чињеницу
да ће укидање кривоверја бити од велике користи за на
предовање вере еванђеља, Доситеј је одговарао:
„Велиш ми да пазим добро да поткопавајући
сујеверије не обалим правоверије. Не бој се тога,
Серафиме нимало! Може се сујеверије поткопавати и
искоренити не само без најмањег правоверију притрун
ка и убитка, него јоште на велики успех и ползу истинога
правоверија и благочестија. (...) Што ће мрак с сунцем,
што ли ће лажа са истином? Правоверије је за истинито и извесно свето евангелије држати и
ништа не примити што није евангелију, здравоме разуму и ползи општеј согласно.“179
Поред борбе против у народу присутног сујеверја и
заосталог паганизма обученог у хришћанске обичаје, До
ситеј је врло добро приметио да су многе одлуке црквених
сабора као и учења појединих отаца такође биле погреш
179
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не, те да одударају од учења која су објављена у Библији.
Наглашавајући да је само Бог савршен и без греха, Доси
теј је приметио:
„Време је већ да народ позна да су црковни
оци људи били и да су у многима стварма погрешили. И није се чудити; људи никад до века, ако ће и
свети бити, не могу бити безгрешни. То је све залуду; сам
је једини Бог совершен и без греха.“180
Иако није био црквени великодостојник (епископ)
који би у народним очима поседовао ауторитет да поу
чава о духовним темама, већ особа која се сусретала са
противљењима (међу противницима је било и епископа),
Доситеј је сматрао да знање и духовно искуство, које је до
тада стекао, представља благослов који треба да пренесе
на друге. На приговоре да нема права да врши утицај који
подразумева „поткопавање“ званичног црквеног учења,
Доситеј је одговарао да је сам Бог тај који му је поверио
одговорност духовног просвећивања српског народа:
„Питаш ме: ко сам ја, и ко ми је дао власт
учитељски тон узимати! Између толиког множе
ства Србаља хотео је Бог да се и ја родим; словесни човек
будући, имам богодану и природну власт другима мисли
моје сприопштавати, и што сам добро и паметно од дру
гих чуо и научио другима казивати. (...) Ето ко ми је
дао власт: Бог, који ми заповеда да моју дужност чиним.“181
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Изабрани списи, стр. 139.
Изабрани списи, стр 260.
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Доситејевим трагом
У претпоследњем поглављу ове студије упознаћемо се са
савременим духовним поукама упућеним српском пра
вославном народу. Извор којим ћемо се користити у њи
ховом сагледавању биће књига „Посаветујте ме оче“, која
представља одговоре свештеника-духовника на уобичаје
на питања и недоумице из хришћанске свакодневице и
црквеног живота. У тексту који нам предстоји, цитираће
мо многе наводе из поменуте књиге, али и из Библије и
дела црквене историје. На крају крајева, мораћемо да за
кључимо да се данашњи духовни савети не разликују пре
више од оних из Доситејевог времена, те да на исти начин
одступају од здраве науке еванђеља као и ондашњи. Наг
лашавамо, наравно, да се сви они препоручују од стране
духовника као значајни и важни за задобијање спасења
од Бога и улазак у небеско царство.
А да су многи од њих невероватни, и пре наликују на
богословље мрачног средњег века него на еванђеље које
доноси просвећеност, моћи ћемо да заједно уочимо на на
редним страницама.

Поуке о исхрани
У вези исхране, књига духовних савета препоручује да се
све намирнице обавезно пре употребе закрсте (осене зна
134
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ком крста) јер могу да буду не само загађене материјал
ним агенсима, већ и неким духовним онечишћењима
(тзв. „духовним бактеријама“):
„Све намирнице увек треба прекрстити, а
било би добро и покропити их светом водом. Веома је ва
жно данас не јести никакву храну без молитве, закрста и
благослова, јер многа храна данас може бити загађена у
материјалном, па чак и духовном смислу.“182
„Када се са пијаце донесу намирнице, пре него што
их опере, домаћица мора да их прекрсти и да их
тако очисти од духовних микроба и бацила. Крст
може да уништи, чак, и снагу отрова.“183
На савет који прописује закрштавање хране, могли
бисмо да одговоримо двојако. Најпре, овакав пропис није
установљен апостолским новозаветним текстовима. Они
не познају тзв. „реалност“ духовног онечишћења хране,
као ни праксу закрштавања, које је осмишљено вековима
после Христа. Хришћани апостолског времена а и они у
каснијим столећима живели су и испољавали побожност
без практиковања обичаја који се овде помињу, што само
по себи показује излишност ове црквене праксе.
Једно од питања у књизи обрађује и поступање не
ухрањених особа које имају проблема са апетитом или
убрзаним метаболизмом због хормоналних поремећаја.
На питање како се односити према саветима које добијају
од својих добронамерних рођака и пријатеља, а који саве
тују повећано уношење хране зарад стабилизације здрав
ственог стања, духовник одговара да овакве савете не тре
ба послушати:
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Посаветујте ме оче; стр. 25.
Наведено дело, стр. 170.
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„Често ми саветују да више једем. Како да се односим према таквим саветима?
Код Св. Јефрема читамо: „Не слушај савете људи који
сами себи угађају, који су себе учинили робовима стомака
и телесних страсти“. Уопште, бој се злих савета више него
непријатеља“.184
Као што је из самог питања јасно, савети да „више
једе“ поменутој особи нису упућени од особа које је на
воде на задовољавање телесних страсти (на преједање
или преждеравање), већ због бриге о њеном телесном
здрављу. Но, као што уочавамо, духовни саветник упућује
потпуно погрешан одговор, који у случају послушања
може да доведе до озбиљнијих здравствених комплика
ција код особе која је ово питање поставила. Савет који
смо прочитали можда би и могао да буде исправан (ако
би се упутио изелицама и пијаницама), али се свакако
не односи на особе којима се саветује повећано уношење
хране зарад побољшања здравственог стања (као што из
питања закључујемо).
Духовни саветник такође упозорава да велики грех
представља чак и пробање мале количине укусне хране
(грех неумерености), упоређујући га са грехом Адама и
Еве који су због једног залогаја укусног воћа истерани из
рајског врта:
„Да ли се може назвати неумереношћу у јелу кад
пожелиш да поједеш нешто укусно па узмеш мало?
Да, неумереност је и ако узмеш мало кад пожелиш
нешто укусно. Како је то јак отров види се и по томе што
је то први узрок зала (Свети Василије Велики).“185
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Невероватно је али истинито да се овакав савет нала
зи међу духовним упутствима према којима би требали
да се управљају хришћански верници. Уколико је истина
оно што се овде казује, остаје да се питамо да ли овај при
ручник препоручује искључиво конзумирање неукусне и
бљутаве хране, да би се Богу удовољило? Да ли је могуће
здравим размишљањем закључити да овај савет поседује
било какву вредност, осим да се у потпуности одбаци као
нелогичан и у сваком смислу некористан?

Поуке о крсту и крсном знамењу
Сви знају да је крст веома важан хришћански симбол.
Пре свега из разлога што је на мучилачкој справи таквог
изгледа распет Господ Исус Христос - да би постао Спа
ситељ свих оних који у Њега верују. Међутим, из црквене
историје је познато да се апостоли и први хришћани, у
прва два века хришћанства, нису осењивали крсним зна
ком.186 Стога се поставља питање: како је могуће да првим
„Развитак форми култа у другом перијоду (од 312. - 622. год.
после Христа; прим. И. С.) стоји у вези са спољашњим развитком
цркве и црквеног устројства или јерархије као увет са оним што је
уветовано. (...) Неки символички хришћански обреди се тек сада
јављају, или бар тек сада постају опћенитим, тако символичко употребљавање кађења и осветљења при богослужењу, дакле символична употреба тамјана, кандила и свећа; неке друге форме култа пак,
које постојаху већ у првом перијоду, тек сада добише развијенији облик, тако осењивање знаком крста, које се дотле вршило, колико нам
је – свакако само из африканске цркве – познато, само тако, што се
цртао знак крста на челу једним прстом, а сад се све више развијало,
док није достигло најпотпунију форму, наиме тако, да је ишло са чела
на прса и са једног рамена на друго, на Западу са левог на десно, на
Истоку са десног на лево, и то на Западу са целом шаком, на Истоку
са три прва прста ради символисања Свете Тројице, која се при томе
обично призивље. Тако и символизирање благосиљања, које се вршило полагањем знака крста над другим лицем или над множином лица
или ствари или само у правцу према истима.“
186

137

Трагом просветитеља
хришћанима није било битно да се осењују знаком крста
(да се прекрсте), када данас то (посебно у традиционал
ним црквама – православној и римокатоличкој) предста
вља значајно правило? Наравно, одговор је сличан онима
које смо дали и у ранијим деловима књиге. Овај обичај је
настао у послеапостолском периоду, и постепено се раз
вијао до садашњег облика. Сам помен чињенице да као
такав није постојао у првом веку – те да апостоли нису
били његови установитељи, довољно нам говори о ње
говој непотребности у животу правих хришћана који се
држе еванђеља. Ипак, у књизи духовних савета коју про
учавамо, налазимо сасвим другачија упутства. Упутства
која, наиме, прописују веома строго придржавање оби
чаја осењивања крстом, као и ношење крста на ланчићу
око врата. Као што ћемо видети, православни свештеник
казује да је непрекидно ношење крста око врата од непро
цењиве вредности, јер штити од злих сила и магије:
„Да ли при купању треба скидати крст или се треба купати заједно с њим?
Не саветује се скидање крста, пошто у то време може
и да се умре, а човек може да буде и замађијан (пошто у то
време није заштићен). Да ланчић не би гребао тело, треба
га поквасити хладном водом.“187
Да је осењивање крсним знаком настало у оквиру цркава на афричком
континенту, а да у другим крајевима оно још увек није било познато
у II и III веку после Христа (а поготово у време апостола), Јевсевије
потврђује и следећим исказом:
„‘При почетку и свршетку сваке важније радње ушао је код Хришћана побожан обичај осењивати се знаком спасоноснога крста у знак
примања, усвајања спасења. По сведочанству Тертулијанову у Африци се знак крста метао на чело. Како се у то доба на Истоку метао
знак крста, није нам познато.“ Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 638-639.
187
Посаветујте ме оче, стр. 29.
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Пракса Христових апостола, као и многобројних Гос
подњих ученика са почетка хришћанске ере није подразу
мевала ношење крста на ланчићу око врата. Они се нису
бојали да читав свој живот проведу без овакве „заштите“,
из разлога што су веровали у Господа који је обећао да ће
бити са својим ученицима „у све дане до свршетка света“
(Ев. по Матеју 28:20). Према учењу Светог писма, сваки
прави хришћанин представља станиште Духа Светог који
пребива у нутрини његовог бића (његовом срцу).188 Апос
тол Павле је у својој посланици верницима у Риму јасно
исказао духовну чињеницу да онај који верује у Господа
на својој страни има Најјачег, и да никаква сила не може
да му науди, а посебно не којекаква бајања и зле магије
које би неко могао да „баци“ на њега.189 Стога, јасно је да
савет о нескидању крста за време купања нема никакву
библијску подлогу, као ни онај о квашењу хладном водом
да не би гребао тело. Први од ова два би могли да сврста
мо у празноверје, а други у групу потпуно непрактичних
савета.
Ипак, овде није крај поукама о крсту и његовом чудо
творном дејству. Књига духовних савета наставља у истом
тону:
„Зашто је важно закрштавати се крсним знаком?
Хришћанин без крста је исто што и војник
без оружја. Њиме непријатељ управља како му
се хоће. (...) Крстом се освећују све Свете тајне, њиме се
освећује и сваки предмет, неопходан у животу. Пре и по
сле сваког посла човек треба да се прекрсти, када леже да
спава и када устаје од постеље, када је срећан и када је жа
лостан, у опасности и невољи, када крене на пут и када се
Види у: Ев. по Јовану 14:17, 23; Римљанима 8:14-17; Прва
Коринћанима 6:19-20; Ефесцима 1:13-14.
189
Види у: Посланица Римљанима 8:28-39.
188

139

Трагом просветитеља
са њега враћа, једном речју свагда, јер се тиме освештава
читав његов живот.“190
Најзначајнија тврдња православног духовника из
претходног текста јесте да је ‘хришћанин без крста беспо
моћан и потпуно у власти нечастивог’. Колико је ово ка
зивање погрешно готово да није потребно ни разматрати.
Наиме, према учењу Светог писма, особа која се назива
хришћанином јесте препорођено биће у коме пребива сам
Господ својим Светим Духом. Хришћанин је дете Божије,
једном заувек спасено вером у Исуса Христа Спаситеља,
коме су греси опроштени, и који живи у духовној заједни
ци са Богом свакодневно.191 Господњи апостоли, а ни сам
Христос, ни у једном свом говору ни изблиза нису изрек
ли нешто слично изјави да ланчић са крстом око врата,
или пак ритуално осењивање знаком крста, представља
онај кључни елемент духовног живота који је свакоме
потребан. Овакви обичаји, настали након што су живе
ле и умрле генерације хришћана које за њих нису знале,
очигледно нису били потребни да би се живело светим и
богоугодним животом.
Колико је ритуална употреба крста и крсног знамења
преувеличана у своме значењу, показује и правило које
важи за опраштање грехова приликом исповести. Наиме,
у казивању које се односи на ту тему, истиче се да се гре
си особе могу да разреше тј. отпусте (у хитним случајеви
ма - када свештеник код себе нема крст и епитрахиљ) и
употребом „закрштеног“ пешкира, појаса или конопца.192
Подразумева се да овакво правило потиче од црквених
учитеља који се у формирању своје верске праксе нису
Посаветујте ме оче, стр. 63-64.
Види у апостолским посланицама: Римљанима 8:14-16;
Галатима 4:4-7; Ефесцима 1: 3-14; 2:4-10, 19-21; Колошанима 3:1-4;
Прва Јованова 3:1-3; 4:9-10; 5:11-13.
192
Посаветујте ме оче, стр. 50.
190
191
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позивали на Христово еванђеље. А како то закрштени
пешкир, конопац или каиш од панталона могу да буду
корисни за опроштење грехова, остаје нам само да се пи
тамо и да нагађамо.

Поуке о браку и животу супружника
Поуке са којима ћемо се даље срести такође нису повези
ве са науком еванђеља, али зато јесу са монашком живот
ном филозофијом за коју смо већ раније утврдили да по
седује нехришћанске корене.
Најпре, у односу на закључење брака, традиционална
српска црква стоји на становишту да они, који су венча
ни само општинским венчањем, и даље живе ванбрачно,
јер на њих није изручен црквени благослов. Шта више, на
питање о томе како црква гледа на брак који је други по
реду, али и једини који је склопљен у цркви, за разлику
од претходног који је склопљен (па разведен) „само“ пред
званичним државним органима, духовни саветник одго
вара да је први брак представљао блудну свезу за коју се
треба исповедити свештенику:
„Ако живим у другом браку у коме сам и венчан у
цркви (а први грађански брак у коме сам био није био освећен венчањем у цркви, већ само регистрован у општини), каквим се онда, по црквеном уставу, сматра брак у
коме се налазим – првим или другим?
Сматра се да је то први брак, а за онај грађански
„брак“ треба да се покајете и исповедите свеште
нику, јер сте, и поред „регистрације“ код државе, уствари
живели невенчано и у греху.“193
Након што смо прочитали мишљење православног
духовника које се односи на највећи број људи (јер од
193

На страни 37-38.
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њих преко седам милијарди, и од стотина милиона брач
них парова, он сматра да само мање од 5% људи на пла
нети (православаца) венчаних у цркви живе у браку; а
да сви остали (неправославни) представљају блуднике),
упознаћемо се какви савети следе у наставку.
Најпре, сазнајемо да ће стављање парфема и лепо об
лачење (дакле: посећивање фризера, коришћење козме
тике и лепе гардеробе) све уредне и лепо дотеране муш
карце и жене послати у пакао (ад):
„Да ли је грех стављати парфем, колоњску воду?
Како уопште треба гледати на лепо облачење и украшавање тела?
‘У ад ће стићи људи који су уживали да на
себе стављају свакакве миришљаве парфеме’ –
писао је Свети Димитрије Ростовски.“194
У прошлости Православне цркве, многобројни
црквени оци су заступали ставове сличне напред наведе
ном, из разлога што обичним људима нису била доступна
ни основна хигијенска средства. У та „бедна и заостала
времена“ људи су се купали веома ретко а поседовање ку
патила је био „луксуз“ резервисан само за богате који су
сматрани уживатељима грешних страсти и порока. Уз то,
монашка неоплатонистичка филозофија, која је уздиза
ла „духовни живот“ над овоземаљским – материјалним,
само је потпомогла да се оваква учења у цркви искрис
талишу и установе.195 Ево између осталог о каквим све
На страни 131.
Разлог изграђивања оваквих ставова је био у тежњи да се
на сваки начин „победи грех“. Стога, православни духовник препоручује да се телесне потребе сведу на минимум, што укључује и вршење личне хигијене. Купање се препоручује само у случају болести,
као и што ређе пресвлачење одеће: „Такође Свети Атанасије Велики
је писао: ‘Немој се скидати до гола: нека одећа покрива плот твоју
дан и ноћ, чак немој сам ни да гледаш своју наготу телесну. Кад си
194
195
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титељским примерима можемо да читамо код црквених
историчара:
„Многи од њих (светитеља – монаха и монахиња;
прим. И.С.) сматрали су да је телесна чистоћа препрека
за побожност; девица Силвија је одбијала да пере
било који део тела сем прстију; у једном самостану од 130 монахиња ниједна се није никада
окупала, или опрала ноге. Међутим, пред крај четвр
тог века монаси су се препустили води, а опат Александар
је презирао ту декаденцију и са носталгијом се сећао
времена када монаси „никада нису умивали лице“.196
У наставку разматрања упознаћемо се и са саветима
духовника који се односе на интимни живот двоје људи
који се налазе у браку. Према претходно реченом, само
православни брак,197 који је освештан у цркви представља
праву брачну заједницу, те се стога и наредне поуке одно
се на супружнике који исповедају православну веру (сви

здрав, немој ићи у бању ако није нужда. Немој тело своје мазати мастима, нити одећу мирисима.’ Наведено дело, стр. 127.
196
Вил Дјурант, Историја цивилизације, Доба вере – први део,
стр. 80.
197
На овом месту морамо да додамо да се овде подразумева
брак који је склопљен у Православној цркви која је канонски призната. Наиме, у свету постоје многе Православне цркве и групације које
нису канонски признате, као на пример: Македонска и Црногорска
православна црква, па потом многобројни паралелни синоди различитих зилотских и осталих фракција. Све оне укупно окупљају стотине хиљада па и милионе следбеника. Према ставовима које заступају
канонски признате цркве, ове друге не поседују светодуховску силу у
својим светим тајнама. Наравно, „неканонске“ цркве са своје стране
одричу благодатност светих тајни званичних православних цркава,
оптужујући их за издају православног светоотачког предања, екуменизам итд.
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остали живе у ванбрачним заједницама, односно у свеза
ма блуда198).
Према књизи духовних савета, коришћење контра
цептивних средстава је забрањено:
„Да ли је грех користити контрацептивна средства (презерватив, спиралу, антибеби пилуле и друга
средства против зачећа) и колико је то озбиљан грех?
У Библији читамо да је то веома озбиљан грех, јер на
мерно спречавање зачећа представља противљење вољи
Божијој, Који је заповедио људима „множите се и рађајте
се“. Овај грех треба обавезно да се исповеди пред свеште
ником.“199
Иако се духовник на овом месту позива на Библију,
говорећи да у њој можемо да читамо о томе да је ко
ришћење контрацептивних средстава забрањено, истина
је заправо да Библија ништа не говори о контрацепцији.
Малочас побројана средства су осмишљена много на
кон настанка Библије, и људи у древна времена о њима
ништа нису знали. Коришћење контрацептивних сред
става у данашње време треба користити уз консултације
са лекаром (посебно ако се ради о хемијским средствима
или механичким који се користе у унутрашњим полним
органима жене), и о њиховом коришћењу треба да од
лучују супружници, а не свештена лица.
На страни 67. књиге духовних савета дословно стоји да је
брак склопљен само грађанским прописима једнак блудном односу,
тј. да представља један од смртних грехова, те да је раван врачарству и окултизму: „После заједничке исповести могу да се причесте они који немају смртне грехе, тј. грех абортуса, прељубе, блуда
(укључујући ту и супружнички живот без црквеног венчања), сваку
врсту полних изопачености, крађе, пијанства, врачања (укључујући
ту и бављење спиритизмом, видовњаштвом, врачањем, астрологијом,
јогом и уопште окултизмом).“
199
Посаветујте ме оче, стр. 28.
198

144

Доситејевим трагом
Духовни саветник, настављајући у истом тону, говори
да се полни односи треба да обављају зарад умножавања
породице тј. добијања деце, а не због уживања у међусоб
ном телесном сједињењу двеју особа које се воле. За оне
православне вернике који се превише препусте страсти
ма, каже се, обезбеђено је место у паклу у коме ће веч
но да буду мучени. Обратимо пажњу на следећи навод, и
кога јасно произилази схватање да је страст међу супруж
ницима у браку равна разврату:
„Да ли је у црквеном браку све међу супружницима
дозвољено (у полном смислу)?
Црква благосиља брак и умножавање породице, али
се у аду муче и они који су били у браку, а живели похотно и развратно (архимандрит Методије
Пешошски). Св. Јован Златоусти учи: „Тамо где је (ис
тинска брачна) љубав, тамо нема разврата, а тамо где је
разврат, тамо нема љубави“, па макар то био и брак.
Дух Свети и хришћанска савест непогрешиво брачнике
уче честитости и целомудрености брачнога живота.“200
Пре него што погледамо шта Библија учи о овоме,
прочитаћемо још један савет који се односи на тему пол
них односа у браку:
„Како може тачно да се зна кад је дозвољено супружничко општење, а када није?
То се зна по црквеном календару, треба избегавати супружничко општење у посне дане кад
није дозвољено ни венчање: у време четири поста (Бо
жићног, Васкршњег, Петровског и Госпојинског), средом и петком, на Крстовдан уочи Богојављења, Воз
движеније часног крста и Усековање Св. Јована Претече,
као и ноћ уочи Св. Причешћа. Ово треба чинити у
200
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послушности Цркви и духовнику, а по заједничком
договору супружника.“201
Насупрот претходно прочитаним саветима право
славног мислиоца, по којима је секс из страсти међу
супружницима раван греху похоте због којег се завршава
у паклу, као и да приликом одласка у кревет стално треба
завиривати у црквени календар, Свето писмо учи попри
лично другачије.
Наиме, Бог као Створитељ, саздао је човекову сексу
алност са намером да полно сједињење супружника ре
зултује њиховом што чвршћом емотивном повезаношћу,
која има за циљ међусобну верност и оданост. Подразу
мева се да полним сједињењем може доћи до зачећа но
вих људских бића, али према Светом писму то није и је
дини разлог за ступање у полне односе. Уколико би прет
ходни савети православног духовника били исправни, то
би значило да особе, за које је медицински утврђено да
не могу да добију децу, не би никада требале да ступају у
полне односе. Но, колико су ови савети заправо погреш
ни, увидећемо из наредних библијских текстова.
У Песми над песмама, која описује љубав и страст,
узбуђено ишчекивање сједињења заљубљеног пара, мо
жемо да уочимо значајне еротске сцене, односно опчиње
ност физичким изгледом младића и девојке, као и ужи
Исто, стр. 36, 37. Духовни саветник, нешто даље овако казује:
„Црква има правило да побожни супруг (супруга) учини уступак маловерујућој (или неверујућој) страни у том питању, али ипак, верник
(верница) је обавезан (обавезна) да се покаје за учињени грех неуздржања и да се исповеди. Треба се трудити да ни у ком случају нема
супружанског општења за време прве – Чисте и последње Страсне
Седмице Великог Поста, уочи великих црквених празника и три дана
пре примања Светога Причешћа.“ На страни 67. Остаје дакако отворено питање усаглашености ове две поуке, јер се у првој саветује
уздржавање од секса једну ноћ пред причешће, док се у другој казује
да се уздржавање мора да врши три дана пред причешће.
201
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вање у међусобној телесној љубави. Послушајмо дакле
наводе из Библије, и упоредимо их са „духовним“ савети
ма о којима смо малочас читали:
„Да ме хоће пољубити пољупцем усана својих! Јер је
твоја љубав боља од вина.“202
„Драги ми је мој кита смирне, која међу дојкама
мојим почива. (...) Лијепа си ти, драга моја, лијепа си
ти! Очи су ти као у голубице. Лијеп си ти, драги мој, и љу
бак! И постеља наша зелени се.“203
„Лијепа си ти, драга моја, лијепа си ти; очи су ти као у
голубице између витица твојих; коса ти је као стадо коза
које се виде на гори Галаду. (...) Двије су ти дојке као
два ланета близанца, који пасу међу љиљанима. (...) Отела си ми срце, сестро моја невјесто, отела си
ми срце једнијем оком својим и једним ланчићем с грла
својега. Лијепа ли је љубав твоја, сестро моја
невјесто, боља је од вина љубав твоја, и мирис уља
твојих од свијех мириснијех ствари. С усана ти капље
сат, невјесто, под језиком ти је мед и млијеко,
и мирис хаљина твојих као мирис Ливански. (...) Устани
сјевере, и ходи јуже, и дуни по врту мом да капљу мири
си његови; нека дође драги мој у врт свој, и једе
красно воће своје.“204
„Ја спавам, а срце је моје будно: ето гласа драгога моје
га, који куца: отвори ми сестро моја, драга моја, голуби
це моја, безазлена моја (...) Драги мој промоли руку своју
кроз рупу, а што је у мени устрепта од њега. (...)
Бијах изван себе кад он проговори. (...) Заклињем
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Песма над песмама 1:13, 15-16.
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вас, кћери Јерусалимске, ако нађете драгога мојега, шта
ћете му казати? Да сам болна од љубави.“205
„Ја сам драгога својега, и мој је драги мој, који пасе
међу љиљанима.“206
„Како су лијепе ноге твоје у обући, кћери кне
жевска; саставци су бедара твојих као гривне,
дјело руку уметничких. (...) Двије дојке твоје као два
близанца срнчета. (...) Како си лијепа и како си љупка,
о љубави у милинама! (...) Ја сам драгога својега, и
њега је жеља за мном. Ходи, драги мој, да идемо у
поље, да ноћујемо у селима (...) ондје ћу ти дати љубав своју. (...) Лијева је рука његова мени под главом а десном ме грли.“207
Уочавајући јасну слику благослова телесне љубави
којом је Бог обдарио људе, и Његове намере да уживају у
физичкој блискости (о којима читамо у овој старозаветној
књизи), сада ћемо се окренути и поукама Новог завета.
Апостол Павле је, реагујући на погрешно размиш
љање неких у вези брака, поучавао првовековне хришћа
не духовној истини о природи човековог бића и његове
сексуалности. Као Христов слуга и Божији пророк, који
је примио многобројна Господња откривења, Павле је
заступао оно што је у потпуном складу са закључцима
истраживања савремених научних области попут био
логије, медицине и психологије. А то је чињеница да је
човек створен као полно биће, коме је потребно блиско
интимно заједништво особе супротног пола, зарад задо
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Доситејевим трагом
вољења психо-физичких законитости које су му Богом
дароване.208
„...али због блуда сваки нека има своју жену, и сва
ка жена свога мужа. Муж да чини своју дужност
жени, а исто тако и жена мужу. Жена не распо
лаже својим телом него муж; исто тако и муж не распо
лаже својим телом него жена. Не ускраћујте се једно
другом, сем по договору на извесно време, да се предате
молитви, а затим да се опет састанете, да вас сатана не ис
куша због ваше неуздржљивости. (...) А неожењенима и
удовицама велим: добро им је ако остану као што сам и ја.
Али ако не могу да се уздржавају, нека ступе у
брак, јер је боље ступати у брак него распаљен
патити.“209
Из управо наведеног текста схватамо да је библијско
учење у приличној мери различито од онога што смо раније
прочитали из књиге духовних савета. Апостол Павле под
разумева да људска сексуалност спада у један од најјачих
Да се као људи разликујемо од животиња и у томе што наше
испољавање сексуалности није усмерено само на продужетак врсте
(као код нпр. сисара за време сезоне парења), говоре и медицински
стручњаци: „У брачном животу обнављање врсте је по правилу повезано са сексуалним животом. Породица настаје из саме природе
сексуалности људске врсте и то је разлика која карактерише људску
врсту у односу на друге сисаре. (...) Код сисара полно приближавање и
спајање настаје само у одређеном тзв. „топлом“ периоду или еструсу,
када су услови нормални. У људској врсти сексуални живот је међутим
потпуно одвојен од тог биохемијског детерминизма и покренут је и
условљен психолошким факторима. Поред тога, сексуална активност
и фреквенција једног пара у нормалној еротској ситуацији јавља се са
варијацијама које се могу кретати од неколико полних односа дневно
до једног недељно или месечно, зависно од животне доби партнера,
од различитих фактора физичког, психичког и друштвеног окружења
и сл.“ Цитат из: „Увод у основе сексуалности човека и планирања породице“, Медицински факултет Нови Сад, година 1992. стр. 11.
209
Прва посланица Коринћанима 7:2-5,8-9.
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природних нагона, те да она на правилан начин треба да
буде задовољена. А то подразумева успостављање интимне
телесне комуникације између две зреле сексуалне јединке
(у овом случају мужа и жене) које се зближавају и несебич
но дају једно другом зарад уживања у сладострашћу полног
чина који обнавља снагу њихове супружничке повезаности.
Учествовање у сексуалном чину је дар Божији, и брачни
партнери (као и свему другом) морају да буду маштовити
и увек изнова обрадују свога супружника нечим новим и
интересантним - и не дозволе упадање у стање досаде и мо
нотоније. Поуку Павловог казивања, као и стихове Песме
над песмама, могли бисмо да схватимо и овако:
„Сексуални однос не треба да се дефинитивно за
врши оствареним оргазмом. Период опуштања, који га
прати, значајан је тренутак међусобне комуникације у коме се физички и ментални однос веома интимно наставља. Када је оргазам био изузет
но снажан, однос се наставља и у краћим интервалима у
окрепљујућем сну. Увек се може неким гестом или
нежном и потврдном речју исказати срећа која
је управо заједнички доживљена. Сексуална актив
ност испољава се између, а не сучељавањем две лично
сти. Она чини основу односа између партнера, јер заиста
може испунити све психичке и физичке потребе оба парт
нера и чинилац је који зауставља настанак досаде међу
партнерима, али и старост и старење. Нису мушкарац
и жена само због настављања врсте (репродук
тивне функције) или каснијег развоја човечанства, привлачни једно другом, већ због радости да се буде
удвоје, да се постане једно и пре свега да се изрази и доживи љубав, радост, срећа у свим својим
појавним облицима.“210
210
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Доситејевим трагом
Завршавајући преглед духовних савета који се одно
се на брачни живот и библијских одговора на њих, поме
нућемо још само и то да се особама које имају проблема
са стерилитетом много пре саветују молитве свецима и
целивање њихових моштију, него посета лекару.211

Остала правила и забране
У последњем делу ове књиге направићемо преглед и ос
талих врлих духовних савета по којима би требали да се
управљају православни хришћани, уколико желе да јед
нога дана изађу чисти пред Бога.
На страни 7 књиге, на питање „Да ли постоје грешни
послови?“ између осталог се наводи да по неки послови
могу да изгледају на први поглед исправни, а да ипак буду
грешни. Један од наведених послова је библиотекарство,
којe се сматра исправним уколико се ради о хришћан
ској литератури. Међутим, уколико су књиге које се из
најмљују или продају нехришћанске (или антихришћан
ске) – попут највећег броја данашњих у библиотекама и
књижарама, овај посао се сматра грешним и треба га за
менити за неки други. Наравно, поставља се питање ко би
у том случају требао да преузме рад у књижари? Уколико
нам је познато да све особе које су крштене у православ
ној цркви представљају православне вернике, то би зна
„Да ли Хришћанин треба да се обрати лекару ако здравствених разлога није у стању да испуни своју супружничку дужност – да
подари потомство (тј. у случају стерилитета, неплодности)? Да ли се
у оваквим случајевима треба лечити хормонским препаратима? Не
би требало пропустити да се брачници, који не могу да имају деце,
најпре за помоћ молитвом обрате Светима који помажу код неплодности, тј. да оду на поклоњење и целивање њихових Светих Моштију.
Увек је боље уздати се са вером и надом у вољу и свемоћ Божју, него у
људско знање, али у сваком случају треба поступити у зависности од
конкретне ситуације и савета свештеника духовника.“ На страни 54.
књиге „Посаветујте ме оче.“
211
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чило да у овим установама треба да раде само некрштене
душе или пак припадници нехришћанских религија?
Даље, на питање какво је духовно поступање адекват
но у случају да деци у школи буду прописана за читање
дела коју су писали „јеретици“ попут Лава Николаевича
Толстоја, савет је следећи:
„Ако школски наставници приморавају децу да уче и
чине богопротивне ствари, родитељи имају хришћанску
обавезу да се томе супротставе и да то спрече.“ (на стр. 11).
Наравно, у вези управо постављеног исказа, морали
бисмо да додамо да Лав Толстој није једини писац чија
се дела налазе у школској лектири, а који није био пра
вославне вере.212 Велики број аутора, чије се књиге нала
зе у школским програмима, исповедао је (или још увек
исповеда) атеизам или пак друге видове неправославне
религиозности. По нешто од њихових религиозних про
мишљања налази се, у мањој или већој мери, описано у
њиховим књижевним остварењима. Поставља се питање
којим правилима би родитељи требали да се руководе да
би своју децу „заштитили“ од тзв. неправославног утицаја
из школске библиотеке? И да ли то значи да би треба
ла да буде установљена посебна (православна) комисија
која би вршила детаљну проверу (цензуру) књижевних
дела – а потом образовала јединствени списак књига које
се препоручују, односно не препоручују за читање?
Након савета (на стр. 20) да хришћани добро морају
да пазе приликом куповине обуће – да не би којим слу
На заседању Сабора Руске православне цркве крајем фебруара
1901. године, Лав Николаевич Толстој (1828. - 1910.) је искључен из
чланства цркве због неслагања са православним верским учењем, као
и због оштре критике коју је упућивао на рачун православља уопште
(преузето 14. фебруара 2015. године са сајта Новости: http://www.
novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:279596-Grobno-mesto-bezkrsta).
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чајем купили ону која има знак крста на ђону, као и саве
та да не треба посећивати позоришта, биоскопе и опере,
јер је ту реч о „ђавољим школама“ (на стр. 28), долазимо
до још два веома интересантна. Наиме, по питању посе
довања ТВ-а и гледања телевизијског програма, духовни
саветник препоручује да се овај уређај прода „уколико
се користи у грешне сврхе“ (стр. 35), а не препоручује се
ни посећивање спортских манифестација нити било как
вих других јавних забавних окупљања (стр. 53). Исти је
случај и са обележавањем односно прослављањем доче
ка Нове године у кругу породице или пријатеља (по но
вом календару), за који се каже да пада у дане строгог
предбожићног поста. Стога се православним верницима
не препоручује учествовање на оваквим скуповима (стр
53-54), а такође ни на рођенданским прославама, јер „по
православном обичају, верници не славе свој рођендан,
него славе имендан – Дан светога по коме носи име...“
(стр. 143). Према управо прочитаном, ниједан крштени
члан Православне цркве не би смео да приређује дочеке
Нове године са својим најмилијима (онако како је то оби
чај и у српском народу), а нити пак да организује рођен
данске прославе својој деци. Имендани свакако нису што
и рођендани, нити се обавезно поклапају са датумима
рођења, а чињеница је да међу српском децом има и мно
го оне која носе имена каквих нема међу светитељским.
Дакле, у преводу, црквена традиција забрањује мно
го од онога што се данас сматра нормалним и културним
понашањем као и исказивањем брижности и поштовања
према својим најближим сродницима и пријатељима.
Уосталом, на питање „са ким се не треба дружити?“, ду
ховник одговара да међу пријатељима не смемо да имамо
људе који су другачије вере (треба се дружити искључиво
са крштеним члановима признатих – канонских право
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славних цркава), као и оне који не посте онако како је то
Православна црква прописала.213
Још један од ставова који се заступа у духовној читан
ци чије савете проучавамо, везан је за одређене сегмен
те живота свештених лица. Наиме, на питање: „Може ли
свештеник да седи за воланом аутомобила, да вози ауто?“,
духовни саветник одговара:
„Нема црквеног правила о томе, али ипак то је
грех; то је неоправдани ризик јер, ако свештеник нехоти
це згази човека, морао би му се одузети свештенички чин
зато што не може да служи ако је убио човека, хотимице
или из нехата.“214
Из овог савета веома лако извлачимо закључак да би
најисправније било да свештеници имају личне возаче,
или пак да свуда иду пешице, аутобусом или таксијем, да
не би учинили грех покретањем мотора свога аутомобила.
И на самом крају, два последња савета. Они се односе
на питања која су у вези са загробним животом, односно
„Не склапај пријатељства и не прави савезе са непријатељима Христове Цркве, са јеретицима, са расколницима, са онима који не
поштују свете постове, заповедио је Преподобни Серафим Саровски.
Треба се клонити људи који се не боје Бога и не поштују Га.“ Посаветујте ме оче, стр. 114. (Под појмом „јеретици“ свакако могу да се
подведу сви неправославни хришћани, као и нехришћани; а под термином „расколници“ се подразумевају чланови расколничких тј. непризнатих православних цркава, каквих у свету има поприличан број.
Нама најближи „расколници“ (по дефиницији СПЦ) су свакако припадници Македонске и Црногорске православне цркве, потом следбеници рашчињеног епископа рашко-призренског Артемија, присталице Српске Истински Православне цркве (зилоти) итд. Као да ово
није довољно, православним хришћанима се забрањује и дружење
са људима који се не придржавају свих прописа везаних за постове.
Наравно, треба искрено одговорити и на питање: Колики је број Срба
који уопште мари за прописе о обдржавању црквених постова?
214
Наведено дело, стр. 57.
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у вези са обичајима купања и везивања покојника. Пре
поруке и духовни разлози за такво поступање не само да
нису у сагласности са библијским учењем, већ превазила
зе и све оквире здраворазумског размишљања. Прочитај
мо их заједно:
„Зашто се мртвац „купа“ и облачи и од када је овај
обичај?“
Купање и облачење има практичан значај, знак по
штовања покојника, али има и дубљи смисао. Тиме се
покојник припрема да изађе чист пред лице Живога Бога. А пред Бога треба изаћи не само чисте душе
него и тела.“ (на страни 175).
„Зашто се мртвацу одвезују руке и брада пред сахрану?
Смисао одвезивања је да не остане свезан ни
у гробу јер је човек биће створено за слободу, и
кад је жив и кад је мртав. То је знак вере у бесмрт
ност човекову и сведочења да је Бог човека створио не за
ропство него – за слободу, и у овом и у оном свету.“ (на
страни 175).
Иако смо из претходних савета сазнали да се мртвац
купа да би „чист изашао пред Бога“, јасно је да се покој
никово тело смешта у сандук а потом полаже у гробницу
– а не упућује као такво у царство небеско где би сам Гос
под имао прилику да га види нечистог. Са друге стране,
за казивање да се покојнику одвезују руке и брада пред
спуштање у гроб да би он био слободан а не свезан на
ономе свету, можемо да кажемо да је у потпуности нетач
но са библијског становишта. Овакво веровање осликава
средњевековно сујеверје које очигледно још увек провеја
ва умовима неких тзв. хришћанских духовника.215
215

А ево шта је записано у тексту владике Николаја Вели
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Сагледавајући свеукупну поуку текстова о којима
смо говорили у овој књизи, стигли смо и до последњег
поглавља. Његов наслов позајмићемо из Доситејевог
дела. Као и до сада – нећемо узмицати пред празно
верјем, већ као и његов аутор, настојати да се у наш народ
„уведе вера Светог писма“, и искорени све оно што њој
стоји насупрот.

мировића, који описује већ помињано загробно искуство девојке
Милке Чаировић. Наиме, у њему се казује да је Милка у рају Божијем
видела своју преминулу баку, која већ два месеца тражи свог покојног супруга желећи да му преда каиш од панталона (пошто га је сахранила без њега): „Идосмо тако, док стигосмо до једног дрвета на
коме има три врсте лишћа: златно, зелено и црно. Објасни ми о томе
дрвету моја водитељка са леве стране: „То је дрво на сред Раја Божјег,
и зове се дрво живота. Од њега свет постаје. Златно лишће представља угоднике Божје на земљи. Зелено лишће представља средње побожне људе. А црно лишће означује несретне људе који псују Бога“.
Прођосмо поред дрвета живота и наиђосмо на стари народ, седи за
асталима. Обучени у кадифу, зелену и кавену. Све бруји од њиховог
разговора. Пред њима стоји свега и свачега: разна јела и пића. Ја помислих у себи: зашто онај народ не једе кад има свега и свачега. А
моја водитељка осети моју помисао, па ми рече: „Овај народ само
три пута у години једе, на Божић, на Васкрс, и на свете Тројице.“
Прођосмо дубоко поред тих столова, кад ја познадох моје мајке мајку,
која је била умрла пре два месеца. Име јој је Живана. Погледа ме,
познаде ме, и рече: „Ево ћерке моје Милке!“ Видех око ње неки појас
а она рече: Овај појас носим и тражим Максима. Он је сахрањен без
појаса.“ У ствари, на земљи, тако је и било. Мајка моје мајке увек је
жалила што је човека распојасана спремила на онај свет.“ Да ли душа
постоји, Светило, стр. 8-9.
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У одговору монаху Серафиму, који му је упутио писмо
пуно „добронамерних“ критика, односно „пуно вике и
укора, и што је јошт смешније, претње!216“, Доситеј је од
говорио да једином својом грешком сматра то што није
„млого више против ових ствари против којих говорим
говорио.“217 Иако нам је и до сада постало јасно да је
највеће Доситејево настојање било да међу људима зав
лада искрено братољубље, уз поштовање еванђеља које
подразумева веру у Господа Исуса Христа, ову тежњу по
тврдићемо и другим његовим исказима. Наиме, пишући
да су религијска (црквена) предања главни узрок многих
проблема који настају у људском друштву, као и да њихо
ви заблудели пропагатори испољавају „ревност“ коју Бог
од њих не захтева (јер уместо да изграђују хришћанску
духовност код себе и других они је, не бивајући свесни,
руше), Доситеј је писао да би најбоље било да се сва пре
дања оставе по страни, и прихвати чиста Христова наука:
„У сваком роду и језику они су људи ужасни
који хоћеду за Бога више да ревнују и да се ста216
217

Изабрани списи, стр. 253.
Исто, на стр. 253.
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рају него што сам милостиви изискује Бог, и
који мисле: да њих нема, сва би Божија слава
пропала. Нико није тако славу истинаго Бога искао као
Исус Христос, но он у свему Евангелију показује да сва
слава од стране људи к Богу у томе се состоји да верују у
Бога и да га љубе, да живу праведно и поштено. И ни на
што преблагослени син и слово Божије није викао него
на злобу, на неправду и на притворно лукавство. А да кад
је ово овако бивало, како се из овога што смо рекли види,
од Адама и до данас, може ли ово, и хоће ли кадгод прес
тати? Може врло ласно и хоће тада кад сви оставимо
преданија человеческа на страну, из којих се
ништа не рађа него кавга и мрзост, а примимо
чисту Христову науку, из које би се родио свети мир
и слатка свеопшта љубов и свака правда и добродјетељ.“218
Иако је ова Доситејева препорука потпуно исправна,
а то смо доказали многобројним текстовима из Светог
писма и црквене историје, до њеног усвајања није лако
доћи. Наиме, непобитна је чињеница да традиционалне
цркве највећи број својих догми базирају не на Библији
већ на сопственој традицији, односно учењима тзв. све
тих отаца и сабора, који су довели до уобличавања цркве
них предања каква данас постоје. У исто време, ревнујући
за управо такву црквену традицију, њени заступници не
дозвољавају да се у њиховим умовима зачне чак и поми
сао о њеној погрешности. То наравно из разлога што би
на тај начин исказали „маловерје“ према „божанским ис
тинама“ које се заступају у баш њиховој религијској орга
низацији – и у ни једној другој. У исто време, све ове „рев
нитеље“ веома мало занима што иста таква уверења про
вејавају умовима и људи на другим меридијанима, који
захваљујући својој необјективности (односно субјективи
зму), и своје верске традиције сматрају непогрешивим,
218
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Исто, стр. 333.
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иако су можда потпуно опречне традицијама оних првих.
Не треба ни помињати да је управо овакво „ревновање“
током историје, баш како је и Доситеј приметио, дове
ло до небројених сукоба међу племенима или народима
који су бранили „праву веру“ од „кривовераца“. Ипак, све
ово није чудно када знамо да се верници традиционал
них цркава углавном не охрабрују да самостално читају и
проучавају Свето писмо, већ их се упућује да се за спорна
питања вере обрате својим духовницима. А ти духовници
ће их, наравно, усмерити да се чврсто држе вере својих
отаца, која подразумева многобројне чинове, радње и ве
ровања којима у Светом писму нема ни трага. Ево какав
савет даје православни духовник на питање како треба
читати религијску литературу:
„Како је разумно читати божанске књиге?
За почетнике је најбоље да читају Житија
Светих; дела Светих Отаца – за средње; Божију
Реч – за савршене. Пре читања треба душу ослободити
од свега што је привезује за овај свет, Богу се треба обра
тити кроз молитву. Оно што се чита треба пажљиво да
се чита и да се слаже у срце. Што није дошло до срца, на
томе треба стати, док у срце не уђе. Читати треба веома
полако. Читање треба прекинути кад душа више не жели
да се храни читањем – значи да је сита.“219
Као што можемо да запазимо, почетницима у вери
(новокрштеним припадницима традиционалне цркве) се
не препоручује читање Светог писма, већ Житија Светих.
Наравно, стање „почетништва“ траје дуго, од неколико
месеци до неколико година, тако да су поменуте особе
препуштене читању литературе која обилује различи
тим примерима (која смо поменули раније), а која имају
за циљ постављање темеља на коме треба касније да се
219

Посаветујте ме оче, стр. 118.
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зида. Када је почетник стекао поверење у истинитост ка
зивања из Житија, према саветима духовника, треба да
настави са дуготрајним проучавањем и усвајањем учења
црквених отаца – односно црквене традиције. Ово се пре
поручује особи која се налази на „средњем“ стадијуму ду
ховног развоја. Наравно, треба се осврнути и на потпуно
препознатљиву и уочљиву ситуацију да међу припадни
цима српског и околних православних народа, највећи
део никада не превазиђе ни онај „почетнички ниво“. Међу
Србима једва да је коме познат појам „Житија Светих“, а
вера се своди на обдржавање религијских обичаја и цере
монија – без дубљег расуђивања чак и о њиховом право
славном значењу. Уколико је већ чињеница оно што смо
управо истакли, поставља се питање када ће уопште „об
ични верници“ доћи на ред да читају и проучавају Свето
писмо – будући да је оно препоручено само „савршени
ма“ у вери? Очигледно никад, као што се обично и деша
ва. Читање Светог писма, уколико се оно уопште и посе
дује, углавном није присутно код највећег дела српског
народа, а ако би се ко и усудио да отвори његове странице
– од свештеника је упозорен да не сме да расуђује слобо
доумно, већ да се стриктно држи предањског тумачења
своје верске традиције. Свако преиспитивање црквених
догми, и „запиткивање“ у потрази за можда другачијим
одговорима, сматра се грехом. Одговарајући на питање:
„Шта је то грех непримерене љубопитљивости?“, ду
ховни саветник казује:
„То је кад човека интересује оно што је изнад његовог
ума и што Бог од њега захтева. На пример, где се налази
ад (а не како се од њега покајањем и праведним живо
том избавити)? Како благодат делује преко Св. Икона? Ко
је то Мелхиседек? Како се вино и хлеб при Претварању
претварају у Тело и Крв Христову и слично.“220
220
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Насупрот претходном савету који се налази у књизи
упућеној православним верницима XXI столећа, епис
коп Георгије Поповић је пре више од двеста година сас
вим другачије говорио својим савременицима. Он их је
упућивао да ничему не приступају слепом вером, већ да
сваку религијску науку добро преиспитају у светлу Бо
жије речи, односно Христовог еванђеља:
„Но веле нам: ваља веровати слепо. Чудновито за
ктевање! Бог ми је дао очи телесне да с њима гледам и
видим, и душевне, разум, да с њим судим и расуждавам.
Христос је дошао и по себи апостоле по свету
разаслао да свет од слепоте избаве, а не у слепоту доведу. Зашто, дакле, да слепо верујем? ‘Ја сам свет
света, говори Спаситељ, ко за мном ходи, неће се наћи у
тами.’ Свака правда и истина свет221 љуби и свет иште.“222
Ходећи истим богомудрим стопама епископовим, де
ценијама касније, Доситеј је своје читаоце саветовао на
исти начин:
„Зашто смо друго примили од Бога разум и
словесност, развје да се њима служимо, всегда
мислећи и расуждавајући? Што ја могу мислити од
једног човека који ми вели: теби није допуштено ни ми
слити ни расуждавати, или: ако се кад усудиш што ми
слити, да не дрзнеш што другојаче помислити него како
су они и они мислили? Што ли од другога, који ме дру
гојачије совјетује: ‘Истинити поклоници клањаће се оцу
небесноме духом и истиноју’, духом, сирјеч: памећу, раз
умом и словесностију, то јест знаће ком ће се клањати и
зашто. Неће се клањати нити као бесловесна животнаја
нити као робови, но духом као разумни, словесни, сво
Под појмом „свет“ у наведеном цитату епископ подразумева
„светлост“ истине.
222
Изабрани списи, стр. 93.
221
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бодни и као синови, духом и истиноју, сирјеч тражиће и
познаваће истину; неће се бојати ни страшити
истине. Бог је истина!“223
Дакле, преиспитивање информација а посебно вер
ских учења којима смо запљуснути од малих ногу је више
него потребно уколико желимо да на разуман начин са
гледамо своје право стање пред Богом, и избегнемо опас
ност да будемо заведени а да тога уопште и нисмо свесни.
Неоспорно је да међу верским ауторитетима тради
ционалних цркава има много интелигентних, високооб
разованих људи. Њихова расуђивања у односу на многа
животна питања могу да буду веома рационална и при
хватљива за поучавање народних маса. Међутим, као
што је то случај и са свима осталима, ни ове особе нису
ослобођене доношења погрешних закључака, а посебно
уколико су од ране младости биле под утицајем искључи
во једне и то доминантне верске струје. Доситеј је у своје
време писао баш о томе, казујући да један те исти човек
у неким стварима може да заступа потпуно исправне ста
вове, док у неким другим може да буде у заблуди:
„Но ово је природно нерасужденију; свак се туђој сује
верици посмејава, а своју почитује и за свету држи.“224
„Губимо се по странпутицама, а чини нам се да смо на
правом великом путу – ко нам сме рећи да нисмо? Гото
ви смо намах на кавгу. Свак се себи чини на правом
путу, а другога суди за изгубљена. Ко год не види,
не може управ ходити, а ко год не уме мислити и судити,
не може ни своја дела како ваља управити. Може један
исти човек у једном послу право мислити, а у
другом врло криво.“225
223
224
225
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„Ми смо људи подобни птицама, које се све једнаким
мрежама хватају и опет неће да се чувају. Од истих по
грешака од којих су не само наши стари страдали, но и
ми богзна колико смо пута чрез њих злопатили, и опет
нећемо да их се чувамо. Прасету одрежи реп и уши у лу
беница; нек’ оно сутра само место нађе куд ће се провући,
опет ћеш га ти онде наћи. Но птичице и прасе без разума
су, није им се чудити; али ми, с разумом будући, право
би било да смо много паметнији. Но наука је зла мука, и
млого гора него ко мисли! Чему смо привикли и што
смо из детињства научили, то и тако хоћемо
да буде и да остане, ако ће и свет пропасти, и
ми с њим. „Video meliora proboque, deteriora sequor: Ви
дим што је боље и припознајем, а за горим идем“ – вели
бедна Медеја. Такову ужасну силу има над човеком наука
и обичаји. Ми се чудимо другима што неће да се освете226,
а они са своје стране не могу да се довољно начуде нами,
а себи неће нико да се чуди. Како се гди састанемо,
другима кукуље кројимо и свакоме ману находимо и парчета којекаква пришивамо, и што њему није ни
на ум пало, то смо кадри измислити, а сами смо себи
чисти и непорочни колик’ да смо данас од мајке
рођени.“227
Сваки здравомислећи човек ће се сложити са овим
што смо управо прочитали. То наравно из разлога што
такав здраворазумски приступ свеукупном животном
промишљању доводи до све веће мудрости и спознања
сопствене погрешивости и несавршенства. Ипак, као и у
древним временима, у сваком народу под небом – па и
оквиру Божијег народа Израиља, тако и данас, значајан
број људи није спреман да мирно и сталожено сагле
да чињенице које се тичу различитих сфера сопственог
226
227

Односно „освесте“.
Изабрани списи 297, 298.
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интересовања. Уместо тога, такви људи су спремни да се
вербално сукобљавају а неретко и физички разрачунавају
са идеолошким или верским опонентима – чврсто засту
пајући своје ставове као једино ваљане. Епископ Георгије
Поповић је исправно приметио да „стари обичаји наро
да имаду силу вере и закона, и како ко почне у њихове
обичаје дирати, чини му се да му у веру и закон дира;
мисли да му се неправда и сила чини, пак се противи и
буни.“228 А Доситеј у истом стилу казује да је у својим де
лима „неке прикладе напоменуо за представити какову
силу стари обичаји имаду; и много се крат нађе човек на
белају против њих говорећи. Што је год ново, чини
се простим људма необично, ако ће и најпаметније бити. Ако ли се то јошт савише неких обичаја који
се за свете почитују тиче, онда већ нити чекај нити се об
зири, јер си им живац дирнуо!“229 Како древна тако и но
вија историја пуне су примера испољавања фанатизма од
стране ревнитеља различитих идеолошких или верских
праваца који су својим неистомишљеницима наносили
велики бол и патњу.230 Доситејев пријатељ, кога је проз
Исто, стр. 102.
Исто, стр. 255.
230
Доситеј Обрадовић и Владета Јеротић спомињу неке од примера који су се одиграли након што је хришћанска црква добила превласт у Римском цартву, и од прогоњене постала прогонитељ других:
„У то време (како иста церковна историја сведочи) највећи мудраци
царства греческога долазили би ове жене науку слушати, која јоште је
славнија била за своје целомудрије и непорочност житија (телом прекрасна будући) нежели за науку. На ову исту жену свети Ћирил весма
мржаше: прво, зато што она није била христјанка него Јелинка, како
јој је и отац и сав род био; а фторо, што у толикој чести и слави, као
некакова богиња, бијаше. Петар, анагност светога Ћирила, ревњив и
ужежен у вери к богу и к светом Ћирилу, сабере многе себи подобне
православне; оду у једну ноћ пак шчепају Ипатију, довуку је к цркви,
свуку је голу нагу, пак је почну са шкољкама парати, и с ње живе месо
на парчета кидати, док је тако уморе, пак онда с њом на ватру. Ко не
228
229
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вао Зилотије (ревнитељ), подсетио га је на чињеницу да
су у више наврата неки уважени људи покушавали да из
врше реформу верских обреда и обичаја, али не само да
у томе нису имали великог успеха, већ су и сами доспева
ли у велике проблеме навукавши против себе побеснелу
масу бранитеља старинског поретка:
„Теби је добро познато прикљученије које се је пре
неколико година једном цариградском патријарху
признаје овака дела за безбожна, погана и проклета? Ово, браћо моја,
у церковној историји овако од слова до слова стоји. Сада сравнимо
оваквих светаца дела са пресветом евангелском науком, пак ћемо
ласно видити како стоје. (...) Они који целомудрено и живо Ипатијино тело на парчета кидају, – шта су друго него, под лажним именем
христјана, пустињика и светаца, бесни пси, љути убице и демони?“
Сабрана дела, стр. 656-657.
„Човек би најрадије прећутао историјске податке о свирепим прогонима многобожаца од стране хришћанског цара Теодосија (346-395),
као и таквих безазлених обичаја међу њима, као што су украшавање
куће цвећем, да не говоримо о астрологији и другим прорицањима у
разним пророчиштима, када фанатичан дух не би и данас владао светом као и пре толико векова. Варварско убијање противника од стране
Теодосијевог претходника, хришћанског цара Валенса, што подсећа
на Иродово убијање деце у време рођења Исуса Христа, било је усмерено на све људе чија су имена почињала са Теод, а после јавног
изрицања пророштва Плотиновог учитеља философа Јамблиха, да ће
цар Валенс погинути, а на његово место доћи цар чије име почиње са
Теод. Јамблих је извршио самоубиство, да не би пао у руке суровог
цара Валенса; а да иронија буде већа, Валенса је заиста наследио споменути Теодосије, назван Велики, после Валенсове погибије у рату.
Ваља се још подсетити, да је, усред ове немилосрдне борбе младог
хришћанства против паганизма, у IV веку после Христа, најмлађа од
свих магијских вештина, алхемија, доживела свој процват (апологет
ове вештине био је Зосимос из Панополиса), иако је, или баш зато, већ
спомињани Теодосије прогањао и алхемичаре, наређујући спаљивање
њихових књига и тражећи да се оно обави увек у присуству једног
хришћанског епископа. Историја спаљивања књига, која се вероватно
неће завршити у Хитлеровој Немачкој и Стаљиновој Русији, почела је,
као што видимо, рано, и то усред новонастале хришћанске државе.“
Старо и ново у хришћанству, стр. 37-38.
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случило, који је хотео пост Петров и рождества Христова
од седам дана учинити, како су и из почетка били, како
се је народ против њега узбунтовао и мал’га
није убио.“231
„Ми данас имадемо архијереја учених и разумних,
свободних сваке сујеверице и фанатичества. Но да пра
во речемо: незнање и простота народа свему је
узрок. (...) Казивао сам ти пре неколико дана што се је
једном нашем епископу у Вршцу случило пре три или че
тири године; пак сад суди, ко би био рад да га пијани и
разјарени људи чупају и газе.“232
„Све ја то знам, брате Зилотије, и све то што кажеш
очима мојима сам гледао на калавритском и триполиц
ком пазару у Мореји. Познавао сам и једног учитеља,
именем Партенија, у Триполици, који би горко жалио
против ових бедних обичаја, против којих и књигу је јед
ну на простом греческом језику издао био. Но погоди шта
је било. Све су му књиге сажегли, и за малим је остало да нису и њега заједно с књигама спалили,
и да су смели од Турака, заисто би га сажегли жива, јер се
усудио био против сабора, дугих постова и мртвих костију
писати.“233
Доситеј је био свестан тога да ће и његова писања бити
различито схватана од стране читалаца, те да ће имати
значајан број противника међу онима који неће желети
Исто, стр. 135.
Исто, стр. 142.
233
Исто, стр. 143, 144. Описујући на какву је опозицију од стране
„православног“ народа наишао епископ темишварски Георгије, који
је желео да укине разна сујеверја, Доситеј је испричао следеће: „Блажене памети господин Георгије Попович, епископ темишварски,
имао је посла док је ове игре истребио. А шта су говорили о њему?
„Наш је владика гори од Турчина: не да нам коледа играти, ни вампире ископавати.“ (Изабрани списи, стр. 254, 255).
231
232
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да се одрекну небиблијских веровања и обичаја који су се
вековима укорењивали у народу:
„Ако ли се ко нађе ко буде моје простосердечно намје
реније и беспристрасно писање на зло толмачити, при
мајући за обиду и обличеније обичаја у којима је воспи
тан и који се њему добри чине, знам да ће ме осудити и о
мени зло говорити. Ја сам и то предвидио и нисам се томе
не надао. Ко може свим и толико различним људма уго
дити! Ја ћу се само старати ништа против мојеј совјести
и против правилам здраваго разума не писати. Ко се задовољава само као овца ићи за другим овцама,
правда да њему није потреба ни мислити ни
расуждавати. Укорењеније старих обичаја подобно
је корењу великих дрва – за колико година су се углубљавала далеко у земљу, толико потребују да се осуше.234
Епископ Георгије, који је Доситеју у великој мери пос
лужио као узор за изградњу духовних ставова, ревновао
је да се обичаји који нису утемељени на еванђељу прог
нају не само из народа, већ и из цркве – која је осмислила
и озаконила читав низ правила која нису била у сагласју
са апостолском науком:
„При концу и ово је била доброга архијереја реч:
‘Чада моја, немојте помислити да ја из некакве мрзости
(...) ово говорим; ја на зле обичаје мрзим и рад бих да се
не само из народа, колико је могуће, него и из саме цркве
и алтара истребљавају.“235
Изабрани списи, стр. 63.
Исто, стр. 103. Говорећи о таквим црквеним обичајима и
учењима, Доситеј је писао: „Тако су свети оци установили. Иди ти
збогом! То није нимало паметно. Да наши архијереји што таково данас
установе, кажи по души, би ли им ко рекао да су паметни? А што год
данас не може бити праведно, паметно и разумно, то није могло ни пре
нас нити може после нас бити.“ Изабрани списи, стр. 142.
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Позив српским епископима и
свештеницима
На самом крају описа духовних поука Доситеја Обрадо
вића и његовог учитеља у вери епископа темишварског
Георгија Поповића, сусрешћемо се и за завршним напо
менама које су такође од велике важности.
Иако је знао да пре њега међу Србима није било мно
го оних који су на отворен начин упућивали народ на по
штовање Бога у складу са еванђељем, Доситеј је сматрао
да неко ипак мора да буде први и отпочне борбу са не
чим што у духовном и у материјалном смислу није било
ни од какве користи. Црквена и народна религиозност,
односно читав сплет изокренутог еванђеља, празноверја,
сујеверја као и нескривених паганштина били су елемен
ти који су дубоко ухватили корене у народном начину
размишљања, и као такви били препрека како духовном
тако и материјалном благостању. Доситеј је стално имао
на уму да су реформатори старих обичаја и веровања, који
су доносили просвећеност, и у другим земљама углавном
посматрани са неповерењем, а на њихова дела се гледало
као на непознате новине које би најбоље било без раз
мишљања одбацити:
„Ја сам чисто пред очима имао какву су буру и метави
цу на себе сви они привлачили који су се усудили најпре и
најпре подобна представљенија народу чинити. Но мора
се кадгод ко једанпут наћи. Ајде, у име Божије, нек се по
чне! (...) Знам да ће нерасудни и невјеже псовати
и ружити, неразумни ревнитељи проклињаће и
претити.“236
Ипак, без обзира на то што је очекивао велика про
тивљења, Доситеј је током свог боравка у Немачкој, где
236
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Изабрани списи, стр. 218.

Право реци, па гледај те утеци!
је прионуо на студије природних и друштвених наука,
као и теологије, отпочео са штампањем својих дела. У
њима је, како сам каже, имао две основне намере. Прва
је била да обзнани како постојање манастира и живота
у њима не доприноси развоју људског друштва, „а фторо
– велику нужду науке, самога способнејшега средства за
избавити људе од сујеверија и привести их правом богопочитанију, ка разумном благочестију и к
просвештеној добродјетељи, чрез коју словесни чловек
на прави пут својега временога и вечнога благосостојан
ства долази.“237
Одговарајући на писмо монаха Серафима, који му је
упутио критике због јавних иступања и примедби упуће
них против традиционалне српске религиозности, Доси
теј је одговарао да би на њему био велики грех уколико не
би свим силама настојао да своју браћу, односно сународ
нике, извуче из духовног мрака у коме се налазе:
„Али сам расуди“ – писао је Доситеј Серафиму – „по
штено, разумно и полезно мислити, пак за атар глупо
му незнанству и слепом сујевјерију не говорити; брата и
ближњега свога моћи из мрачнога невјеженства извести
и просветити, а не хотети, - ово је против љубови не
само евангелске него и опште человеческе!“238
Управо из разлога свог чврстог уверења да следбе
ништво Господа Исуса Христа и његове благословене
науке представља кључ народног духовног препорода,
насупрот традиционалистичком ставу (који се и данас
заступа) да прави благослов лежи у очувању вековних
предањских веровања и обичаја, Доситеј је упутио позив
српским епископима и свештеницима. Оне људе, чија је
и иначе дужност да се старају о народној духовној добро
237
238

Наведено дело. стр. 219.
Исто, стр. 257.
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бити, изазвао је да снажно приону на благословени рад,
који би резултовао просвећењем Срба еванђељем Хрис
товим. Говорећи о томе да ће Бог народу који је у незнању
можда и опростити, Доситеј је снажно нагласио да по
стоји и група људи којој неће бити опроштено. Ту групу,
коју по његовом мишљењу сачињавају свештена лица,
Бог ће осудити због греха против Светог Духа, уколико и
поред познавања Библије оставе народ у мраку непозна
вања Божије речи:
„Но они који знаду, а не вичу колико год са свим грлом
могу, пред Богом и пред људма, да се то не трпи, онима
неће се опростити, јер је ово грех против Светога духа. Ар
хијереји Божији, свештеници мирски, који читате свето
Јевангелије, вичите, вичите к народу; то је ваша дужност;
зато сте оци и пастири. Не издајте чисто Христово
ученије! Благи Спаситељ ни на што тако није се срдио,
кротки Божији агнец ни на што тако није се гњевио ко
лико на сујеверије, на лицемерије и на лажљиву и прит
ворну светињу. Не бојте се народа; милији ћете, дражи и
честнији народу бити кад му отворите очи ума и кад га
просветлите. Добар је народ и благ; ако ли у чему погре
шава, не чини из зла срца него из незнања. О црковни
предстајатељи, немојте сакривати јевангелску истину.“239
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Исто, стр. 119.

Закључна реч
На завршетку ове студије о мислима и делу Доситеја Об
радовића, за поучење српског народа и усмерење на Хри
ста и његову благословену науку, осврнућемо се поново
на једну, раније препознату, чињеницу.
Наиме, као и у оно доба – пре више од два века, тако и
у садашње време, у оквиру нашег српског али и у околним
народима постоје снаге које желе да људе задрже у стању
непросвећености. Овакво стање, ношено многовековним
традиционализмом, огледа се у настојању да се заустави
напредовање прогресивних духовних идеја, зарад исти
цања „старих, задртих и плесњивих обичаја“. Ипак, поме
нуте „прогресивне“ идеје нису продукт савременог света
и либералног рационалистичког промишљања (како би
то волели да кажу традиционалисти), већ представљају
здраворазумско и право духовно расуђивање о небеском
Божијем промислу и његовој светописамској објави.
У овој књизи смо се сусрели са великим бројем при
мера из религиозног живота. Ови примери, удружени са
недвосмисленим порукама Светог писма, као и подацима
из црквене историје, јасно су нам дочарали истинитост
Доситејевих закључака о томе да највећи део веровања
као и богослужбених и обредних пракси традиционалног
хришћанства не одговарају библијској новозаветној објави.
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Сасвим је могуће да ћу, од стране једног дела пого
тово црквене јавности, допасти критика као и мој слав
ни претходник, чији траг у односу на народно духовно
просвећење настојим да следим. Наиме, препричавајући
садржај писма које му је упутио, Доситеј је изложио да
је порука монаха Серафима гласила „да и осим мене у
нацији нашој има учених људи, који кад шчепају
против мене перо, угријаће ми уши. Најпосле за
кључава писмо придодавајући да залуду арчим новце: да
ако ћу пући као неначет кестен у жеравици, нећу ни једну
једину баку на моју страну придобити.“240
Као аутор ове студије свестан сам чињенице да у на
шем народу постоји мноштво образованих, интелигент
них и речитих људи. Како међу секуларним тако и међу
религиозним светом. Насупрот мноштву оних који ће са
одобравањем а можда и нескривеним одушевљењем поз
дравити објављивање овог дела, сигурно ће се наћи и они
који се готово ни у чему неће сложити са изнесеним за
кључцима, без обзира што су поткрепљени свим потреб
ним чињеницама.
Ипак, не обазирући се превише на могуће критике
и знајући да истина није увек на страни већине, следећи
преблагословену науку Спаситеља Христа и ходећи До
ситејевим стопама, овом књигом желео сам да Србима
скренем пажњу да у новом светлу размотре поуке славног
просветитеља. Поуке човека који је много чиме задужио
наш народ, радећи увек на његову добробит, и чије име
носе многе улице, школе, тргови и културне установе –
који је пре свега и изнад свега био искрени хришћански
верник и настављач дела Господњих апостола. Много
бројне студије написане о Доситејевом стваралаштву
углавном су мањим делом посвећене његовом стриктно
240
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Изабрани списи, стр. 253.

Закључна реч
еванђелском промишљању и настојању за увођењем вер
ске реформе – односно за суштинским народним духов
ним препородом.
Бивајући сигуран да је његова вера била у потпуности
сагласна са Христовим еванђељем, Доситеј је закључио:
„При том молим богољубиве архијереје и
проче свештенике и дијаконе мирске да по души
и по совјести својеј кажу народу јесам ли сљедујући чистој јевангелској науци писао. А сврх све
га, Бог преблаги и милостиви, који је сам вечна правда и
истина, да се смилује на све нас, да нам отвори очи ума да
познамо шта је полезно и потребно нашему благополу
чију временому и вечному.“241
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Наведено дело, стр. 144.
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„Мени ће преко мере плаћено бити кад
когод од мога рода рекне кад нада мном
зелена трава нарасте: ‘Овде леже његове
српске кости! Он је љубио свој род.
Вечна му памет!“
Доситеј Обрадовић

Изабрани списи, стр. 52
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