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Захваљујем се Сањи и Влајку,
Фахрији и Садику Сарајлић, Олги Видовић,
Злаји, Реши и Здравку
Да вас благослови Господ
Посебно се захваљујем љубљеној Наташи на
подршци и разумевању
Само Богу слава

ПСИХОЛОГИЈА ПРЕЖИВЉАВАЊА
Био једном један 24-годишњи момак, са завршеним
факултетом, уписаним магистеријем и читавим богатством: имао је вољену девојку, хонорарно новинарство,
пса, пријатеље и довољно новца. То му је била садашњост.
И будућност му је била бајколика: живот без ломова,
изгледна академска каријера, лета на Хвару, зимовања на
Јахорини, викенди у Мостару... Међутим, Свевишњи је
имао сасвим друге планове с њим. Гурнуо га је у крвави
грађански рат и дао му задатак да проживи и преживи три
године у опседнутом Сарајеву. Је ли преживо? Јесте!
Књига коју имаш у рукама, драга читатељко (читаоче) је
његова прича како му је то пошло за руком, а моја је намера да психолошки одговорим на питање зашто му је то успело.
Често се може прочитати, чак и у стручној литератури, да увек неко преживи, да се људи могу прилагодити нељудским условима, а да је преживљавање појединца избор
стицајних случајности у времену и простору. Тачна су прва два става, али је глупост рећи да је преживљавање појединца коцка, срећа или случај. Ниједан живот није случајна појава већ читав низ узрочно-последичних ланаца који
га чине савршено разумљивим исходом.
Преживљавање рата такође није случајна појава. Људи иду у рат, убијају, а ако сами не буду убијени, настављају и после рата да живе – живот тече даље. На известан
начин, рат је згушњавање и сабијање општељудских искустава (смрти, страха, опасности, мржње, среће и радости) у
уже, чак врло уске временске, просторне и међуљудске
оквире. Ваљаност оваквог поимања рата може се поткрепити и из других извора: половина израелских ратних ветерана тврди да њихово ратно искуство није и најгоре животно, а трећина вели да их је рат, заувек научио како да се
носе са тешкоћама (Ердељан, 1993).
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Узрочно - последични ланац преживљавања Петра
Јекнића чине најмање три карике:
а) Рационализована, очовечена и испуњена религиозност;
б) Осмишљена и сврховита делатност и
ц) Прихваћена, овде и сада, датост.

РЕЛИГИОЗНОСТ
Није могуће живети живот само разумом, знањем, емпиријом и прагмом. Човек ПОНЕКАД размишља, а УВЕК
осећа (Фројд). Започињање било ког пројекта у животу
аутоматски активира две осећајне, а противуречне силе:
наду (у успех) и сумњу у сопствене снаге и моћи да се
успе. Вера увек прати наду, а супротставља се сумњи. Потпуно је контрапродуктивно сматрати религиозну свест и
праксу за грешку људског ума. Највећи број људи има потребу за једним системом универзалних вредности, вечних
и надличних, које тумаче, објашњавају, окрепљују и пружају наду у коначности спрам пролазности људског живота. Много је разлога да религија буде тај систем вредности:
разумљива је свим људима, витално траје у времену и
простору (од када тече историја цивилизације), прожима
све аспекте људског живота, укључује сва три нивоа људског искуства (емоционални, конативни и делатни), није
проверљива па је зато несумњива, не постоји никакав сложај околности којим би се било која религиозна догма могла оспорити. Ниједан други облик људске свести не поседује све ове атрибуте.
Искуства југословенског грађанско-верског рата још
више нагоне на размишљање о смислу религије. Од 1137
испитаних бораца, само 392 негира било какву религијску
праксу, своју и/или својих родитеља. У самртном страху
велики број људи обраћа се Богу, а будући да више од 95%
II

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

људи једном или више пута пролази кроз такве опасности
у рату, није могуће оспорити (на нивоу рационалног) неделотворност таквог чинодејствовања. У нашем грађанском
рату прећутно, али несистемски, су прихваћени сви облици
религијске праксе читавих борбених јединица (крштења,
освешћења барјака, причешћа, молитве итд.). Емпиријски
подаци (Костић, 2000, с. 211) указују да бољи борци значајно чешће потврђују виши степен религиозности својих
родитеља, него слабији борци.
Петрова вера је засигурно кровни механизам његовог
преживљавања. Он није верник у баналном смислу речи:
особа која верује и моли се Богу, иде у цркву и практикује
радње и ритуале карактеристичне за припаднике његове,
православне, вероисповести. У његовој вери нема места за
слепо покоравање и пасивно предавање моћи надљудске
Силе. Његова је религиозност аргументована и разумна.
Он је претходно изучио и проучио све њему доступне форме и облике духовности: правио је наталне карте, читао
Алиастера Кролија, законе смрти, а видике своје религиозне духовности је безгранично проширио читањем Библије, Талмуда и Кур’ана пре него што је стекао свест о постојању нечега што је ту а што се не види.
Друга одлика његове религиозности је интимно, унутрашње испуњење које нема ничег заједничког са чулним
живљењем и примитивним, ускогрудим и испразно-ритуалним практиковањем вере. Утописта у мени није имао
ништа заједничког са логиком ’у себе, на себе, под себе’ а
примитивизма је бивало превише. Насупрот онима који у
чулном доживљају виде сврху свог постојања (и то не крију!) су ’чувари вере’. Већина ’чувара вере’ у народу не одустаје од необјашњених, застарелих и недовољно схваћених
недељних ритуала покушавајући да барем у цркви буду добри и скрушени док су осталих шест дана и 23 сата ко зна
какви (с. 22).
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Трећа одлика његове религиозности као највишег облика духовности, па самим тим и моћног генератора осмишљавања сопствене самосвојне егзистенције садржана је у
Петровом цитату једне Ајншатајнове мисли: Ова варка
(одвојености од осталих и других) је за нас врста затвора,
ограничава нас на наше властите жеље и наклоност (приврженост) за неколико нама најближих особа. Наш задатак мора да буде да се ослободимо из затвора ширењем
круга саосећања за сва жива бића и читаву природу у свој
својој лепоти (с. 21). Религиозна особа не сме да буде
ускогрудо индивидуално (егоистички) нити локално себична (моја породица, племе, народ...). Свако величање само
своје религије, а одбацивање свих других извор је мржње
која исходује потпуном негацијом религије као духовне
моћи појединаца и колективитета и њеним поистовећењем
са менталном опсесијом (опијум за народ, што би рекли
другови Маркс, Енгелс, Лењин, Стаљин и Тито). Мора се
имати на уму да је у свакој религији духовност неспорна
вертикала личности: само је грех противу Духа Светога
неопростив1 (Јекнић, с. 143).
Тек је та и таква религиозност могла да постане Петров генерализовани ресурс отпорности (Божин, 1994) и
механизам преживљавања ратне Босне и Сарајева.

СВРХОВИТА ДЕЛАТНОСТ
Религиозност, сама за себе, може и јесте смисао живота духовника, али није и не сме да буде Петров дефинитиван избор стила живљења, а још мање битисања и преМатеј 12,31-32: Зато вам кажем: сваки гријех и хула опростиће се
људима, а хула на Духа Светога неће се опростити; и ако рече ко ријеч против Сина Човјечијега опростиће му се; а који рече против Духа
Светога, неће му се опростити ни у овом вијеку ни у будућем.
1
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живљавања. Религија јесте моћно оружје у животу, али је
„мртав каптал“ ако је лишена практичне и сврховите делатности.2 Зато Петар заједно са својим социјалним окружењем (девојка и пријатељ) у Радићевој 7, општина Центар
у Сарајеву, предузима читав низ заштита и одбрана да би
њихово преживљавање било делотворно. Као прву меру заштите, у стану смо направили склониште испод кухињског стола ограђени тешким намештајем и ТА пећи. На
столу су биле столице и ако је ова заштита била обична
играчка, послужила је сврси утолико што је танко сунђерасто седиште задржало снајперски метак који је са положаја на Јеврејском гробљу долетео до нас. Одбрана као
фаза се у Сарајеву испољавала на разне начине од оних
потпуно пасивних (неизласка из затвореног простора) до
кретања утврђеним рутама на којима су постојале какве
– такве заштитне барикаде (Јекнић с. 178).
Друге и разноврсне заштите су биле потпуно сврховите и софицистиране, а усмерене на дневно преживљавање: грађење пластеника на шестом спрату, сађење блитве,
зелене салате и расада у пластенику, прављење два типа
пећи (од канте за кекс и од цигала), прилагођавање посуде
за вађење воде из Миљацке, увођење плина у њихову испосницу, довлачење сувих дрва из Великог парка...).

ПРИХВАЋЕНА ДАТОСТ РЕАЛНОГ СВЕТА
Већ су стари Грци изрекли истину да ничега нема у
нашем уму чега није било најпре у нашим чулима, а сваку чулну драж сва жива бића личносно интерпретирају.
У противном Петрова религиозност би била сведена на банални виц о
Пироћанцу! Свако јутро Пироћанац диже руке к неби и усредсређено
се моли Дај Боже да добијем Бинго, дај ми Боже… Једно јутро, отворише се небаса и Бог загрме: Уплати тикет Србине, уплати тикет!
2
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Погледајмо наредну слику једног те истог, шизофреног,
сликара.
Слика: Мачка као бесна животињица, лево
(ремисија) и као помахнитала звер, десно (у
психоточној фази)

Агностицистички посматрано ми видимо само појавну природу објективног света која, мање или више, корелира са стварном. У неким облицима сазнања (наука) та корелација се приближава јединици (или односу сазнато = реално), а у неким другим (уметност) та је релација сасвим
релативизирана, тако да је интерсубјективна сагласност
различитих посматрача једног те истог предмета (догађаја)
скоро потпуно немогућа. Однос између опаженог и стварног је у рату питање живота и смрти. Што је корелација
стварног и опаженог мања, вероватноћа погибије је већа.
Међутим, наша реакција у рату, ма шта да видимо и ма
шта да нам се дешава, мора да буде смирена. Психолошки
речено, у сваком тренутку особа у рату, да би вероватноћу
преживљавања учинила извесном, мора да буде потпуно
уклопљена у реалну „овде – сада“ констелацију односа.
Смиреност не значи само рационални избор ефикасаних
поступака практичног понашања већ и помиреност са извесношћу сопствене смрти (било да смо намерна мета противника или тек само колатерална штета).
Петар на више места наводи оба субјективна осећања
у вези са мирним прихватањем датости ратног времена:
мир у срцу (с. 9) и помиреност са смрћу. Тај мир у срцу или
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апсолутни мир је могуће постићи искључиво изнутра. Интелект, који је у директној вези са спознајом, не може да
омогући мир. Не може се разложним размишљањем доћи
до безбрижности у опасној ситуацији... Петрова Помиреност са смрћу (с. 184) је потпуно сагласна емпријским налазима (Костић, 2000). На питање „Ако би сте били погођени непријатељским зрном, какав исход би сте више желели: а) да преживите као 100% инвалид или б) да умрете“,
ратници су с обзиром на године живота, током теренских
испитивања на ратиштима Славоније, Далмације, Лике и
Космета одговорили као у доњој табели.
Године живота
31 и старији
30 и млађи
Тотал

Исход поготка
а) инвалидност
б) смрт
181
95
(65,6%)
(34,4%)
182
180
(50,3%)
(49,7%)
363
275
(56,9%)
(43,1%)

Тотал
276
362
638
(100,0%)

Табела нам недвосмислено говори да би старији борци (31 година и више) да живе „било како“, а млађи „само
тако“ – свим капацитетима живота.3 Петар (с. 199) се потпуно уклапа у ове налазе јер каже: Ово сазнање је у мени
изазвало потребу да се молим Богу да, уколико ми је граната ’суђена’, не останем инвалид него да ме убије.

Узгред буди речено, све самоубице-бомбаши у терористичким нападима су младе особе (далеко најчешће мушкарци, Вајт, 2004)
3

VII

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

ЗАКЉУЧАК
Прихватимо ли Кателову (1978) парадигму да је личност оно што омогућава предвиђање шта ће нека особа
учинити у одређеној ситуацији, тестови личности су психолошки релевантна средства која омогућавају предвиђање
понашања. Дакле, личност је оно што САДА можемо описати тестовима предвиђајући понашања у БУДУЋИМ ситуацијама. Овакво схватање јесте екстремно, али је и исход
прихватања чињенице да је психометрија венчала психологију са краљицом науке - математиком (статистиком),
(Кател, 1978).
Другим речима, а имајући на уму све претходно написано, Петар Јекнић није случајно преживео рат, већ је његово преживљавање логичан исход оланчавања три велике
карике: религиозности, делатности и реалистичности.
Штавише, речено речником науке о људском понашању,
да он, недајбоже, није преживео, то би био случајан исход.
Проф. др Петар Б. Костић
Београд, 7.1.2009. године
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1.
Непоновљиви доживљај живота је мистерија од његовог почетка до краја. Невидљиви и веома сложени „аутоматски“ животни процеси, од мејозе, дисања и уопште
функционисања тела, невероватно су сложени. Познавање
онога што се у чулном телу дешава је отишло далеко, али
је одвајкада напомињано да то није све, да човека не чине
само биохемијски процеси. Фасцинација мистеријама говори о људској знатижељи да проникне у дубине које наслућује како у далеким религијама и егзотичним крајевима,
4

Цртеж - дрво живота у цвету живота. За појашњење свих означених
термина и појмова у овом тексту сам користио Просветину Малу енциклопедију, Београд 1986. године; Речник симбола Плато, Београд
2004. године; Велику Совјетску Eнциклопедију, Москва 1971; Википедију, слободну Интернет енциклопедију; Лексикон страних речи и
израза Милан Вујаклија, Просвета, Београд 1961. године. Литература
је наведена на крају практикума.
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тако и у бескрајном космосу. Да ли је људски род данашњице способан да завири у себе?
Практикум као форма у којој ћу изложити текст наметнула се кроз след доживљених и дубоко проживљених искустава. Специфичности које носи окружење у којем је прича
настала свакако утичу на садржај али не на поруку. Порив
за писање овог текста је подстицај читаоцу, без обзира у којој се ситуацији налази, да се покрене, као и моја „обавеза“
да сведочим о једном времену. Сходно потреби остваривања користи читањем књига и психичким процесима који
прате овај чин, желим да испољим синтезу различитих искустава образлажући их мишљењем и ставом различитих
ауторитета приказаних у белешкама. Зато, препоручујем два
читања, прво у којем читамо само текст, прескачући белешке, и друго када текст прочитамо у целости.
Пред вама је једно искуство кроз које је отпочето размишљање о потреби спознаје непролазног. Део сваког бића
је непролазан али умногоме запостављен. Остваривање
личности и њеног интегритета је најважнија борба сваког
појединца.
Зашто би човек данашњице уопште желео да буде
личност, тежио пробуђењу, целовитости5 када важи неписано правило што мање знаш то си више безбрижан? Ако
осећамо тескобу или присуство нечега у себи што никако
да дефинишемо, ако желимо да проширимо знање и обогатимо размишљање, овај практикум може да заголица пажњу. Проблем оних који осећају да све што се види не
представља потпуност и да постоји чак и оно што не може
да се премери, је то што живе у рационалистичко време.
Желео бих да допрем до оних људи које нека унутрашња
снага тера на обликовање властите личности. Постоје два

5

Целовитост је нужни осећај психичке комплетности и интегритета
који се развија током читавог живота.
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смера. Хтели или не, морамо изабрати којем ћу се приволети царству? Који су то параметри, да ли је то интуиција? 6
Сумњам у масовно преобраћење, јер је људски род
отишао предубоко у рационализам па, зашто не рећи, и негацију свега, да бих сматрао успехом ако читаоца заинтригирам темом. Верујем да ће овај текст доћи до оних које
архетип нагони на истраживање у корист властите личности, тежећи ка Сопству или Јаству.
Да бих вас увео у причу морам да поставим основне
координате, три тачке између којих стоји време а у њему
људи и догађаји. То су религија, философија и психологија, ватрени и ваздушни троугао Соломоновог печата. Троугао смештам у блокирано Сарајево у период од 1992. до
1994. године користећи доживљено искуство рата тек као
пример којем је задатак да помогне праћењу преобликовања личности. Мотив за преношење искуства налазим у потреби упознавања са непролазним, које је већ у нама, без
потребе да се то чини у екстремним условима.
Напомињем да је искуствено потврђена основна премиса даљег текста, да се праћењем властитог размишљања
и, уз духовну помоћ која долази од нама блиског Ауторитета, мора тежити целовитости личности како би се постигао мир. Докле год је жив, човек не може да се осети сигурним, као да је стигао до краја пута. Личност о којој говорим се ствара до краја живота борећи се против колективног несвесног, тежећи индивидуацији. Да ли сте размишљали о својој личности?

6

Интуиција (лат. intuire - посматрати, имати пред очима; размишљати) у психологији значи предосећај, домишљај, инстинктивно схватање. У идеалистичкој философији интуиција је непосредно постизање
истине, директно сагледавање, увид. Савремени идеализам широко
примењује појам интуиције у борби против научног сазнања.
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2.
Ако би релативизам препознали као једини апсолут,
као једину константу на овој планети, онда не би требало да
трошим речи и време. Све је „релативно“, смислили смо као
добар изговор који нам допушта да и даље пливамо по колективној свести без жеље да доживимо властиту посебност. Верујем да није тако и да још увек Бог није подигао Свети Дух
са планете. Верујем да још увек постоје оне индивидуе које
се негде дубоко у себи боре да артикулишу себе.
Свакога тренутка имам прилику да видим да су „паметне реченице“, латинске и друге пословице тек ствар интелектуалног престижа а не примењена мудрост која одликује квалитетан живот обичног човека. Апатија и безнађе
су се у густом слоју наталожили на духовно биће па савест
цивилизације опстаје у траговима (иако многи и савест
схватају рационалистички).
Следећа константа важна за почетак пута је мир и то
свака могућа врста мира, мир међу народима, унутрашњи
мир, мирно време... Да ли је мир у ово време какво није било и никада неће бити идеал или га је заиста могуће остварити?
О томе бих да говорим из перспективе властите спознаје. Као што неко тврди да су синоптичка јеванђеља намењена духовно најнижој публици, оној којој не вреди говорити о дубини,7 да су се гностици8 обраћали публици ко7

Марко 4,11
Гностицизам (грчки: γνώσις гносис-знање) је синкретички верски
покрет који се развијао у раним вековима хришћанства, док није потиснут у IV веку, када је хришћанство постало званична религија Римског царства. Гностици су тврдили да Исус није патио на крсту већ да
је тада ослобођен његов Дух. Настојали су да самоспознајом и откривањем скривеног знања постигну унутрашње просветљење и тим путем божански део бића ослободе погубне материје (материја је по гно4
8
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ја је имала ту дубину и да је у њима то семе које је бачено
на плодну земљу, тако је и појам „мир“ неприменљив у
идентичном садржају за свакога од нас. У ствари, ако је од
Исуса вера, односно поверење, потпуно индивидуализовано и ако је од тада престало да буде важно ком народу припадамо, већ да ли прихватамо или одбијамо Његово учење, онда је разумљиво зашто је све ово могуће посматрати
и доживљавати из различитих аспеката. По једном од могућих мишљења, ја сам потпуни лаик који испразно говори
тек да би нешто говорио. По другима, изузетно сам надарен и искуствено веома богат човек. Ја себе видим као особу која је стекла одређено животно искуство али недовољно да бих рекао да сам „остварена личност“. Могуће је да
сам на добром путу, као што је могуће да са пута скренем
или да убрзам пут ка Сопству али сам само једна жива душа која има потребу да иде напред. Свако има abstinendi
ius.9 Разлог писања је подршка онима који још нису развили своју личност и став, мање на основу знања, више на
стицима зло, дух добро). Материја је, по њима, створена од стране несавршеног или злог бића, Демијурга, који се често поистовећује са Богом Старог завета, насупрот Богу Новог завета. Гностици зло поистовећују с материјалним, а добро с духовним светом. Они сматрају да се
човек мора окренути себи и посветити мудрости (софији) да би спознао свет и ослободио се његових окова. У оно време, у свим религијама, као и у јудејским сектама есена и фарисеја, доктрина и пракса су се
иницијацијом, тајним ритуалом, преносиле одређеном броју одабраних
посвећеника, који су се при том заклињали на чување тајне. Поред тога
унутар хришћанске заједнице од настанка Цркве постојала је разлика
имеђу три категорије иницираних: почетника, напредних и савршених.
Најзад, знало се и за сведочанства Оригена да су као тајну јеванђелисти чували Исусово тумачење парабола. Од Климента Александријског
сазнајемо да су његови учитељи сачували истинско учење апостола
Петра, Јакова, Јована и Павла преносећи га са оца на сина као што је
Варнава сачувао гнозу коју је Исус после васкрснућа пренео Јакову,
Јовану и Петру а они потом пренели осталим апостолима и на крају
сви заједно седамдесеторици ученика међу којима је био и он.
9
Право одбијања
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основу вере, како би знали да сте живи у време поводљивих људи без властитог мишљења (става).
Није упитна чињеница да се човек састоји од тела, душе и духа. Са схватањем прва два данашњи човек углавном нема проблема, са телом и душом, али порекло трећег,
шта се са њим догађа након смрти и од чега се састоји, тема је бројних књига, филмова и дискусија. Преведено са
грчког језика, појам „психа“ значи „душа“ а психичке болести су исто што и душевне. Ако на здравље физичког тела углавном можемо да утичемо, онда би могли и на душевно па и на духовно како би постигли мир као средишњи мотив. То није лак пут, савремена психоанализа сведочи о томе, али и „пут од сто миља почиње првим кораком“. У 92. псалму је записано: Развеселио си ме Господе
делима својим, дела руку твојих радосно ја певам! Велика
су твоја дела Господе и дубоке су помисли твоје. Безумник
у њима ништа не познаје а лакомислени не пази.
У даљем тексту ћу обратити пажњу на супротстављеност вере и знања као међусобно посвађаних чинилаца који
имају исти корен мада бих се на самом почетку позабавио
наизглед безначајним примером неразумевања који је произвео озбиљне последице по данашње схватање духовности.
Ма како било тешко време, без обзира на искушења
која се свакодневно догађају, човек мора мислити на разлог властитог постојања. То ће му помоћи да живи „сваког
дана“.

6
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3.
Појам „Пистис“ (Πιστις) који се преводи са веровање или поверење направио је дар-мар. Данас се углавном
преводи са веровање, па се тако сада у време веома развијене технологије, наводим као пример, питамо да ли верујеш у Бога мада би требало да питамо да ли верујеш Богу.10
Богатство језика некада може да изазове велику забуну.
Јер, ако је у Богу мир, а јесте, онда би лаганом интелектуалном гимнастиком могли ово питање да преточимо са да
ли верујеш у Онога који може да ти да мир у да ли имаш
поверење да ће ти Онај који то може дати мир.11 При томе је битно подсетити да је Исус рекао како ће нам Отац
дати све што тражимо ако не посумњамо. Дакле, уколико
не сумњамо приликом тражења мира – добићемо га. Да ли
имамо поверења у Исусове речи и да ли верујемо да је
Исус Божји Син? Ово су две теме а не једно једноставно
питање мада се и за поверење и веровање користи појам
Πιστις.

Човека данашњице углавном разједају материјални и
најчешће банални душевни проблеми који нарастају због
небриге за душевно и духовно здравље. Самим тим, егзистенцијалиста у свима нама је доживео да се брине због нечега што у суштини не може да реши12 - мислимо да може-

10

Карл Густав Јунг, Архетипови и развој личности: „Способност веровања данас је постала толика уметност да је образованом делу човечанства скоро неприступачна“, страна 40, Просвета, 2006.
11
Јован 20.19 „У вече тог дана који беше први дан недеље, и врата места где се ученици беху сабрали беху затворена, због страха што они
имаху од Јудеја, дође Исус, појави се усред њих и рече им: Мир с вама.“
12
Жан Пол Сартр Мучнина: „Имам право да постојим, дакле, имам право да не мислим. Или Слободан сам: не остаје ми више ниједан разлог
7
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мо да предвидимо и уредимо властиту будућност због чега
је на сцени поплава различитих астролога, магова, бајача и
ко зна каквих још опсенара. Чак и они који се озбиљно баве окултизмом и астрологијом баратају стварима које не
воде у средиште него се баве појавама а парадоксална
истина је да им друштво даје поверење! Заузврат, друштво
добија мистичну бајковиту причу која је на тренутке, својом неразумљивошћу, додатно заголицала знатижељу.
Материјално се бави материјом, али од када смо духовно занемарили а душевно упрегли у службу материје,
бојим се да смо изгубили и дух и душу и тело. Да ли се такво биће назива „зомби“ или „робот“, сада није толико битно, али се нешто у сваком случају десило. Нека Светлост
заблиста у тами (Јован 1,5)13 и тама ће нестати. Сврха светлости није да забавља чулног човека показивањем чуда,14
већ да му осветли пут и да води човека тамо где припада. А
шта ако светлост потамни? Шта ће остати иза?
Ништа ново нећемо рећи ако констатујемо да је стање
духа народа у тзв. развијеном свету, јадно. Од тога нико
нема користи а генерализација може само да увреди некога
ко би можда кренуо на пут пробуђења. Никада мање духовности и никада више душебрижника, рекло би се.
И шта сад’,15 изгубили смо дух, душа је отупела, чему
служи правдање?! Можда зато да умиримо савест, ако већ
не можемо да је умртвимо и убијемо и потпуно се претворимо у демоне који живе а мртви су. И на крају крајева, чему све то? Нада увек постоји, вероватно зато што се негде
у дубини бића надамо да ће овај свет постати боље место
да живим, сви разлози које сам покушао да пронађем пропали су, а ја
више не могу да измислим друге.“ Матица хрватска, Загреб, 1983.
13
Lux (lucet) in tenebris
14
Марко 8,11; Лука 23,8.
15
Карл Густав Јунг, Аион, “Нама је потребан повратак изворном, живом духу, који је управо захваљујући својој амбивалентности посредник и ујединитељ супротности.“ Пасус 141.
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за живот?! Уместо тога увек изнова пролазимо кроз непријатности и невоље опирући се благотворној светлости промене. Како доћи до излечења уколико не желимо да променимо стање? А стање ћемо да променимо ако прихватимо
промену која неретко долази са невољом.
Највеће, по живот опасне невоље покрећу механизме
самоодбране, па се свако од нас нашао у ситуацији да реторички моли имагинарног Бога за помоћ. Оно што је идеја је
да се осећа мир у срцу без обзира на спољашња догађања,
да се има перманентни осећај пунине и задовољства животом. Ту психологију, психологију преживљавања, желим
на длану да понудим читаоцу.
Мир у срцу није безлична равнодушност (апатија). То
није она празна равнодушност изазвана замрлошћу, опијатима или неком другом хемијом или дезоријентисаношћу,
већ је основа тог мира поверење (које се не може речима
изразити) да ће све ипак бити добро. То свакако није бесциљно ритуално понављање речи „свакога тренутка у сваком погледу све више напредујем“! То стање није могуће
продужити у недоглед, то је тренутак који потискује све
проблеме. Тачно је да ће се можда у следећем тренутку сви
ти проблеми одмах вратити али се мир уселио и они се ломе као таласи о обалу. Колико пута сам тонуо борећи се за
ваздух да бих касније спознао како сам копрцањем само
губио снагу, да је „дно“ близу! Што мање снаге сам губио
у борби за останак на површини, више ми је остајало да се
одгурнем од дна и изроним. Неактивност је често најбоља активност.16 Сагледавање властите плиме и осеке и
њихово прихватање су увод у овај практикум.
У гордости савременог човека треба тражити кривца.
Није ли истина да је гордост сигуран знак пада личности?
Није ли истина да је престиж добар све док се препреке не
прескоче да би одмах затим, док си на врхунцу задовољ16

Кинеска пословица
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ства собом, уследио пад како би процес могао да почне изнова? Све су то неки тренуци које је, овако написане, тешко пратити иако се свакога дана догађају.
По данашњим назорима, који нису добили психолошко ни теолошко оправдање, мир је остварив у случају материјалне безбрижности. Прихватам да се креативност испољава тек након задовољавања основних претпоставки
живота, тек као завршна степеница испољавања. Како је
рекао Аулус Персиус Флакус, римски поета и сатиричар,
magister artis venter.17
Међутим, мир није креативност! Осећај мира може да
се постигне на свим нивоима било угрожених или сигурних основних постулата биолошког живота. Тај мир у срцу
или апсолутни мир је могуће постићи искључиво изнутра.
Интелект, који је у директној вези са спознајом, не може да
омогући мир. Не може се разложним размишљањем доћи
до безбрижности у опасној ситуацији па се питам како је
могуће да материјализам оволико овлада над спиритуализмом и да прети потпуном уништењу унутрашњих процеса
који воде ка индивидуацији и постизању Сопства. По
марксистима, материјализам није ништа друго до научно
објашњење света.18
Тражио сам свећом, нигде нема људи, максима је коју
савремени човек не доживљава као нешто алармантно зато
што чула не опомињу на угроженост умртвљеног социјалног бића јер су, самим тим, и чула замрла. Ово није идеја
која ми се у тренутку појавила пред очима, са њом живим
већ готово две деценије. Раније нисам могао да артикулишем мисли на реторички прихватљив начин. Дистанцирао
сам се од тог социјалног бића, с једне, а с друге стране, властиту судбину, која због природе посла није стизала да се
17

Учитељ уметности је желудац - А. Персиус Флакус
Жорж Полицер, Основни принципи философије, Просвета, Београд,
1951. године.
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скраси, прихватао сам као мени додељену. Константни боравак на кризним подручјима ме је начинио хладним. Први
трагови смисленог објашњења потребе да замрлом социјалном бићу образложим идеје које имам се јављају када сам
осетио одговорност за средину у којој живим.19 Ја сам одговоран за ближњег јер му морам рећи ако нешто знам како се не би поново догодило да неко каиновски пита да ли
сам ја чувар брата својега? Да, јеси!

19

Џорџ Орвел, Животињска фарма: „Целе те године животиње су радиле као робови. Али у свом послу су биле срећне, нису зазирале ни од
каквог напора или жртве, свесне да је све што раде за њихово добро и
за добробит оних који ће доћи после њих, а не за гомилу лењих и покварених људских створења.“ Библиотека Новости, 2006. године.
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4.
Однос према властитој личности и њеном садржају
почео сам да мењам практично пре него што је та личност
стигла да се формира. Све је почело средином осамдесетих
година XX века, када ни о једној од раније поменутих ствари нисам размишљао онако како сада мислим. Заправо, ако
ћемо поштено, не могу да кажем да сам дубоко размишљао
о било чему, осим о дневним ’од данас до сутра’ потребама, нафиловано памећу прочитаних али, сада знам, недоживљених књига. Ушао сам међу одрасли свет по томе
што сам имао личну карту и мало шта друго је било озбиљно. Читао сам да бих читао и питање је да ли сам имао икакве вајде од свега тога. Да, у друштву је то било престижно, био сам прилично добар саговорник поготово на теме
које су објашњавале и нагађале о „оностраном“ али нисам
отишао дубље од изазова. Прву прилику да продубим властиту спознају сам пропустио ставивши на полицу све Кастанедине књиге,20 Тибетанску и Египатску книгу мртвих
и друге наслове, од Славинског до Шримад Багаватама.
Било ми је довољно сазнање да „има нечега“ али уместо да
ми ствари буду јасније настао је још већи галиматијас. Збрку речи али и сазнајну збрку су покривали дневни догађаји, пре свих школа и младалачке љубави. Нажалост, све
моје симпатије и девојке са којима сам се забављао су биле
веома далеко од ових тема. А мени је било важно да сам
осећао присуство нечега што се не може очима видети а
20

У доста реченица Кастанедине приче са Дон Хуан Матусом сам проналазио себе, али сада бих издвојио пасус из Одвојене стварности, који дословно каже оно о чему сам у тексту писао: „Твој живот је прилично густо сплетен. Гушћи је уствари од живота Паблита и Нестора
али они ипак виде док ти не видиш. Твој живот је гушћи и од
Eлихијевог а он ће, вероватно, ипак видети пре тебе...“, БИГЗ, 1988.
године.
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што сам доживљавао као свакодневног партнера, некога
себи равног. Испоставиће се да сам на самом почетку трагања био тако близу али је та спознаја била као одразу у
огледалу. Живот напољу није примећивао ништа осим гужве. А ја сам, дошавши из малог града у Сарајево средином ’80-тих, живео живот пуним плућима опчињен могућностима, и много спорије. Нисам размишљао о темељима
на којем стоје све те силне могућности и напредак.
Пуно тога је указивало на ћорсокак, да се друштво
креће несигурним стазама. Не недостаје идеја, мотивације,
науке, напретка и свега другог што поносно називамо тековинама XX века али све мање је имало живота а све више
преживљавања! Сада смо окупирани геномом и летом на
Марс! Па ко би нама оваквима дозволио да загадимо још
који комад свемира када ни овако малу планетицу не можемо да сачувамо нити знамо шта све на њој живи?!
Не треба бити много паметан и закључити да ће људска врста живети у тешким мукама неизвесне будућности
уколико настави да глумата господара планете. Оптимистичније ми делује откриће потпуно нове матрице живота
на дну мора уз Атлантски гребен који постоји захваљујући
сумпорним бактеријама, него што је Хабл видео планету
сличну нашој ко зна колико светлосних година одавде. Чини ми се да је Бог закључао клицу живота и ма шта се на
површини догађало, живот не може да буде тако лако уништен. Но, да се ипак вратим у ово време.
Да бих илустровао спознајну слепу улицу у којој сам
био, навешћу да сам у пубертету читао књиге као обавезну
„лектиру“ друштва у којем сам се кретао, и да сам више
пажње код нпр. Кастанеде придавао пејотлу него већини
онога што је Дон Хенаро говорио неуком и невештом Кастанеди. Двадесет година касније сам се срео са архетиповима и, парафразираћу Јунгову мисао, немогућношћу потпуног прихватања архетипа једног народа од стране другог због специфичности сваког народа (немогуће је Евро13

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

пљанину да промени властити архетип без обзира на то колико дуго боравио у егзотичним пределима Африке или
Азије). Иако се са осмехом сетим тих ветропирастих година, јасно ми је да су први кораци које сам направио са нпр.
Степским вуком и Сидартом у ствари били кораци од седам миља јер је за ту генерацију било карактеристичније да
склизне у Загор-Те-Неј или Блек стена стрипове. Први сусрет са другачијом стварношћу је оставио трага иако је жеља за трагањем потиснута да би касније никла и дала род.
Као да је неко прадавно знање, које се испољавало попут
инстинкта, проклијало почетком деведесетих година XX
века. Као да сам из себе ископао библиотеку односно неко
знање које изворно није припадало мени али је живело и
ћутало у мени, слично ономе што се средином XX века догађало код Наг Хамадија и Кумрана. Ко зна колико још
има Наг Хамадија и Кумрана које појединац треба да открије у себи (без очекивања да дође до помаме у потрази за
правом „суштином живота“ док још има времена).21
Пошто је знатно лакше испитати материју него дух,
доживљавам властито одрастање као планинску ливаду почетком јула ноћу у покушају да погледом уловим свица.
Блесне час на једној, час на другој страни али никада тај
блесак није велики нити константан. Као пре много векова,
тако је и сада трагање за духом привилегија малог броја
људи. Некада су се богати бавили философијом јер су за
њих радили сиромашни којима је мало хлеба била сва философија о којој су размишљали. Од када смо укинули аристократију на начин на који је некада постојала, као да смо
се супротставили природи. Већина просечности је угрозила напредак мањине. Умност се преселила на институте и
21

С обзиром да је до проналаска списа код Наг Хамадија у Eгипту дошло 1945. године а у пећинама код Кумрана у Палестини 1947. године,
дакле непосредно пред обнављање државе Израел 1948. године, многи
извори дају открићима додатни значај у смислу пророчког наставка тока историје ка појави Антихриста и Армагедона.
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универзитете. Само пар таквих институција се може назвати местом мисли, све остало је копија или тек бледа сенка
онога што човечанство захтева. Аристократија је својевремено држала до престижа умних вредности и није им било
превише стало да ли се та мудрост рефлектује на светину.
Од када смо успоставили тзв. демократију, као да је мудрост изгубила битку пред најездом бројних политичких
аналфабета.
Средином осамдесетих година су људи сумњивих
психичких могућности, који нису били кадри да се назову
потпуним, а камоли философима-државницима или философима-владарима, постали свакодневица народа бивше
СФРЈ. Уместо отварања доживели смо затварања, уместо
проширења сужавање, уместо мира осетили смо страх,
уместо закона живели смо у безакоњу. Платон је у IV веку
п.н.е. поручивао нека Сицилија и ниједна друга држава не
буде потчињена неограниченој власти људи него законима,
то је бар моје мишљење. То наиме, није боље ни потчињенима ни господарима, ни њима самима, ни њиховој деци ни
потомцима њихове деце, него такав покушај носи пропаст
на сваки начин а око таквог добитка радо се отимају ситне и неслободне душе, не знајући ништа од онога што је
добро и праведно, за будућност или за садашњост, у божанским или људским стварима.22
Тих година сам увелико био у Сарајеву на факултету
а захваљујући чудном сплету околности постао сам новинар-сарадник радио-станице у граду из којег сам дошао. То
је био диван начин да се заразим микрофоном што ће, испоставиће се, имати далекосежне последице.
Све одговара или делује по некој тајновитој природној
законитости. Поражавајућа истина је садржана у честој негативној селекцији, доминацији новца и свеопштој контро22

Платон, Писма. Философија политике, Седмо писмо, Рад, Београд
2001. године
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ли. Куда људски род мисли да стигне? Хтели ми то да признамо или не, на располагању нам је остало мало средстава
самозаштите с обзиром да је револуцијом немогуће променити постојећи систем. О томе говорим на основу стечених
искустава из Босне и Херцеговине током ратних деведесетих година. Принцип потврђујем живећи крајем прве деценије XXI века у провинцији у Централној Србији. Ту се споро живи, људи се лако упознају и нема тајни. Провинција је
храна колективног несвесног читаве нације. Провинција је
краљица пуританства и просечности. Провинција је искушење и раније поменута негативна селекција.
Крајем осамдесетих година XX века се испоставило
да је на површину баруштине у којој смо живели испливао
демон прошлости и то на крилима емоција светине која се
нашла у улози бирача у демократском друштву.23 Ићи у
будућност враћајући се у прошлост?! Каква иронија. Од
философије, па и од духовности и душевности на чему се
наједном потенцирало, остао је само церемонијално–обредни облик. Више приказа него тело а ипак, неки политички полусвет је јахао на таласима емоција. Парадоксално. Није било тешко да покренемо емоције али је било тешко да покренемо свест. Ако би се ипак рекло да се свесно
радило, онда то говори још више у негативном контексту.
Уместо да се свест одбрани, емоција је заузела свест у потпуности и ето катастрофалне инфлације ега појединих моћних људи.24 Сувише велика моћ била је у рукама поједина23

Талмуд, Изреке отаца II,3. „Будите опрезни према властима, јер је
она пријатељ с човеком само ради својих потреба. Изгледају љубазни
док је њима добро, а не стоје уз човека када је у невољи.“ БИГЗ, 1990.
године.
24
К.Г.Јунг, Архетипови и развој личности: „Као што се један може изгубити у социјалној улози, тако се и други може изгубити у унутрашњој визији и да на тај начин буде изгубљен за своју околину. Понеке
несхватљиве промене личности, као изненадна преобраћења или друга
смисаона мењања, заснивају се на колективној слици која, као што показује наш пример, може произвести тако велику инфлацију да се лич16
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ца до које су дошли као из забаве (тек касније тако названом) или због неактивности оних чије су емоције сисали.
Када су исисали све, телеса би одбацили по рововима који
су копани и минским пољима25 која су засејавана. Мржња
која спава у Босни, која никако не може да се види током
дивних година мира и о којој се једино Андрић усудио да
пише, је почела да се буди. Свакако, мржња је потпиривана
са стране али, чак и без спољашњих интервенција, у појединим групама у Босни, које су дочекале своје време, имало је сувише нетрпељивости.

ност сасвим распадне. Ово распадање је душевна болест, пролазне или
трајне природе, ’расцеп душе’ или ’шизофренија’“. Просвета, 2006. године.
25
Ванредно и трајно пленарно заседање Скупштине БиХ од 27.6.1991.
године. Председник председништва БиХ Алија Изетбеговић: На састанку са Туђманом и Милошевићем у Београду Изетбеговић је, како
је изјавио, учинио последњи покушај да их приволи на уступке. Милошевић је рекао да прихвата Савез суверених република у оквиру Југославије као државне заједнице. Туђман је остао при свом ставу да су он
и хрватско врховништво везани резултатима референдума спроведеног
у Хрватској, а то значи „пристанак на разговор о савезу суверених држава којем се не може унапред наметати институционални оквир“.
Шест тачака председника председништва БиХ Алије Изетбеговића: 1.
Да су Словенија и Хрватска искористиле право на самоопредељење, и
да БиХ нема приговор на легитимност тога; 2. У доношењу одлука о
раздруживању има елемената једностраности, па очекујемо да владе
Словеније и Хрватске убудуће уважавају принцип узајамности; 3. БиХ
поздравља спремност две републике да преговарају о удруживању у југословенску заједницу, а за БиХ је основ таквих преговора платформа
Изетбеговић – Глигоров, усвојена на самиту републичких лидера у
Стојчевцу; 4. БиХ ће до новог договора о Југославији поштовати
устројство Југославије по коме је ова република суверена и недељива;
5. Границе БиХ биће отворене према Србији, Хрватској, Црној Гори и
Eвропи, „јер је то наш дуг према народима који у БиХ живе“; 6. Уколико за пола године не буду успешно завршени преговори о Југославији,
БиХ расписује референдум грађана о „опцији односа" са другим југословенским народима.
17
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Пре двадесет година био сам перспективни млади научник којем је физиологија биљака фантастично ишла. Дивљење неким процесима битним за одржавање живота утицали су да проширим спознају на поља која нису имала везе са биологијом. Прелазак АТП-а у АДП и АМП26 уз ослобађање енергије није могуће видети. Ипак, нико не сумња
да се ово догађа што је, како ћу касније видети, било од помоћи за прихватање Светог писма. Био сам у прилици да
учим, научим и применим знања о крхкости живота. Све се
држи на једном атому магнезијума у хлорофилу,27 захваљујући којем се производи кисеоник, и четири атома гвожђа у хемоглобину28 који преносе тај кисеоник до сваке ћелије. Ако бих још додао ДНК, то би било описивање читавог живота у мање од пасуса. Сазнање да је обични лист
сваке биљке уствари фисијски реактор и да су кадре од
неорганске да праве органску материју ме је натерало да
ни траву не чупам без потребе. Много касније, када сам
стигао до философске литературе, сам себе видео као биљни а не животињски тип човека. Моја одбрана, или барем
бих волео да ми је то одбрана, није акција него стрпљење.
Како каже у Кур’ану: Стрпи се! Твоје стрпљење је само с
Божјом помоћи. Не жалости се због њих, не буди у тјескоби због онога што они сплеткаре.29 Када сам размишљао шта бих ставио у грб своје породице, није ми на памет пао никакав орао, медвед или нека друга страшна звер
од крви и меса, него Sibylum Marianum, бодљикава лековита биљка љубичастих цветова.
Када сам рекао да сам факултетска знања покушавао
да применим тамо где биологија није пресудна, мислио сам
на алкохол фитол, саставни део молекуле хлорофила. То
26

Нуклеотид, органска супсатнца способна за ускладиштење, транспорт и отпуштање енергије у ћелији
27
Хлорофил а: C55H72O5N4Mg; Хлорофил б: C55H70O6N4Mg
28
Хемоглобин - хема група (има их четири): C738H1166N 812O203S2Fe
29
Кур’ан, 16. поглавље EН-НАХЛ, 127. ајет
18
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ми је био доказ да алкохоли треба да постоје, али не зарад
ове туробне пијане генерације која пијана слуша националистичку музику. Утописта у мени није имао ништа заједничког са логиком у себе, на себе, под себе а примитивизма
је било превише.
Некако у то време почело је интензивније унутрашње
трагање. Истина, оно се заснивало на окултном и езотеријском али је било у потпуној супротности са догађањима из
околине. Тако осетљив и ломљив материјални живот је
надвладао громаде духовности које су на дохват руке, у
кругу од сто метара на Чаршији, али се није нашао мотив
да се грешка прошлих ратова исправи. Једноставно, подразумевало се да су два квадратна метра раке потпуни крај па
зашто да се губи време – живимо пуним плућима, живот је
један, и друге обмане.
Сарајево ми се подвукло под кожу (има истине у оној
ко се једном напије воде са Башчаршије никад више из Сарај’ва тај отићи не умије). Ово због тога што је Сарајево
на интересантан начин примало толику различитост и припитомљавало наш Динарски менталитет. Од дискотеке
Стелекс на Врбањи, Кук-а на Кошеву до ћевапа код Хасета, све је могло да се обиђе за сат времена у које би стали
веома различити садржаји. Ако некоме треба приказати јединство различитости у Сарајеву, требало би га одвести на
плато испред Земаљског музеја. Тамо, поред зграде из времена Аустроугарске, налазе се и зграде Философског факултета и Скупштине, грађене у соц-реалистичком стилу.
Преко пута је Црква на Мариндвору, грађена од белог херцеговачког камена у неоромантичком стилу, а одмах до ње
УНИС-ови небодери познатих као Момо и Узеир – модерне пословне зграде од плавог стакла. Хотел Holiday Inn,
жута торта са чоколадним преливом, није имала ништа заједничко са свим наведеним зградама као ни са Машинскотехничком школом. Једино што је имало неке подударности су Музеј револуције и касарна Маршал Тито, преко
19
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пута. Све ове зграде су биле у кругу од стотињак метара а
опет је било доста празног простора. Уз све то стале су и
оне стамбене зграде са одвратним зеленим терасама. Одвратне терасе а и боја.
Спој неспојивих стилова као сведочанстава о прошлим
временима и пространство босанске душе су били Босна у
малом. Све те различитости су управо због тога привлачиле
јер је било немогуће не наћи понешто за свакога.
Сарајево је први град на Балкану у који је стигао
трамвај30 али је то једини град у Европи у којем се подразумева качење млађарије за трамвај где год се може закачити, сем на кров. Само у Сарајеву су могли да настану
New Primitives и Надреалисти.31 Крали су се новчаници, чи30

Било је то пред дочек нове 1885. године. Eво како Александар Немет
говори о првој вожњи „коњске жељезнице“ како су Сарајлије звале
трамвај: „Трамвај је у једној вожњи могао повести 28 људи па је кондуктер, који је по посебним прописима градске владе био ’пристојно
одјевен и није заударао по алкохолу и бијелом луку’, позвао прве путнике у трамвај. Када се трамвај напунио, звонце је зазвонило и бркати
’трамвајџија’ Јохан Ханке потјерао је свог бијелца по шинама. Трамвај
је отишао према Маријин двору, а на Ферхадији, мјесту гдје ће се касније изградити права градска трамвајска станица, остало је 28 пари
ципела!“
31
Нови примитивизам (New Primitives) је у почетку био поткултурни а
касније културни покрет настао у Сарајеву 1980-их година. Покретачи
су били Eлвис Ј. Куртовић, др. Неле Карајлић, Дражен Ричл, мр. Сејо
Сексон, Бранко Ђурић - Ђуро, Борис Шибер и Зенит Ђозић из сарајевског насеља Кошево. Најпознатији пројекти настали из новог примитивизма су рок групе Забрањено пушење, Eлвис Ј. Куртовић & његови
метеори, Бомбај штампа, Плави оркестар, Црвена јабука, ТВ емисија
Топ листа надреалиста. Израз новог примитивизма је био првенствено
хумор, базиран на духу „обичне босанске раје“ и сарајевске омладине
из underground кругова. Они су на званичну музичку и ТВ сцену унели
говор сарајевских махала, богат турцизмима. Већина њихових песама
и скечева говори о малим људима – рударима, ситним криминалцима,
девојкама из унутрашњости и слично – стављеним у необичне или чак
апсурдне ситуације. Многи пореде њихову врсту хумора са Летећим
циркусом Монти Пајтона, јер и једни и други користе форму кратког
20
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тао се Лорка. Једноставно – сарајевска фурка32... Увек изнова су се у овом граду сретале различитости па и апсурди.
У таквом Сарајеву сам стизао да учим факултетске предмете и живот.
Данас, као и тада, неумесно је говорити младом човеку о
неуништивости материје и енергије примењено на људски живот (у контексту вечности). Толики људи одоше у недавно поменуту раку – без размишљања, без личности. Алберт Ајнштајн је о потреби новог начина размишљања рекао: Људско
постојање је део целине коју смо назвали Универзум, делимично ограничено у времену и простору. Ми себе доживљавамо,
наше мисли и осећања као нешто одвојено од других. Врста
оптичке варке свесности. Ова варка је за нас врста затвора,
ограничава нас на наше властите жеље и наклоност (приврженост) према неколико нама најближих особа. Наш задатак мора да буде ослобођење нас самих из затвора ширењем
круга саосећања како би прихватили сва жива бића и читаву
природу у свој њеној лепоти. Права вредност људског постојања је одређена мерама и осећањима у којима људи морају да
се ослободе од себе самих. Захтеваћемо суштински нови начин размишљања уколико желимо да човечанство опстане.
(Алберт Ајнштајн, 1954. Превод аутора).33
скеча и апсурд као средство за изазивање смеха код публике. Серијал
Топ листа надреалиста је на просторима некадашње СФРЈ попримио
култни статус. Име покрета је дошло као реакција на два, тада актуелна, покрета. New Romantic у светској поп музици и словеначки Neue
Slowenische Kunst (NSK). С једне стране, New Primitives је био јасна анти-референца на New Romantic, јер су они били све само не сладуњави
и романтични. С друге стране, сматра се да су желели да нагласе контраст између босанског и словеначког сензибилитета – први су били
сирови, несофистицирани и искрено срдачни, док су други били хладни, озбиљни и затворени.
32
Хари (Мата Хари) Варешановић, песма „А гдје је она“
33
Geoff Haselhurst, http://www.spaceandmotion.com/albert-einstein-godreligion-theology.htm „A human being is part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. We experience ourselves, our tho21

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

Насупрот онима који у чулном доживљају виде сврху
свог постојања (и то не крију!) су чувари вере међу којима
има мало таквих. Већина чувара вере у народу не одустаје
од необјашњених, застарелих и недовољно схваћених недељних ритуала покушавајући да барем у богомољи буду
добри и скрушени док су осталих шест дана и 23 сата ко
зна какви. Масовно се пости, једни због здравља и макробиотике, други зато што је то рекао неки свештеник, свећеник или хоџа ко зна када и зашто (било би сувише компликовано да завире у садржај поста) а мало ко зна о ономе
што је пророк Исаија написао у, касније нумерисаној, 58.
глави.34 Много од ове старозаветне поруке може да се
схвати једино у психолошком смислу! Свуда око нас се налази доста упутстава за психолошко деловање са циљем да
почнемо да хватамо властите мисли и о њима размишљамо
како би сами себе упознали.
ughts and feelings as something separate from the rest. A kind of optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting
us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us.
Our task must be to free ourselves from the prison by widening our circle of
compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. The true value of a human being is determined by the measure and the
sense in which they have obtained liberation from the self. We shall require
a substantially new manner of thinking if humanity is to survive.“ Albert
Einstein, 1954.
34
Библија, Исаија 58.1-6: „Вичи из свег грла не устежи се нека глас
твој буде као трубни поклич и објави мом народу безакоња његова, дому Јаковљеву грехе његове! Сваки дан ме траже, моје хоће путеве да
знају, као народ који твори правду и не оставља закона Бога свога.
Траже од мене решења од правде, желе да се њима Бог приближи. Зашто ми постимо ако ти не гледаш, и мучимо своје душе ако ти на то не
пазиш? Гле, ви у посни дан чините своју вољу и тврди сте надничарима својим. Ви постите да се свађате и препирете и бездушно песницом
бијете. Не постите ви као што овај дан то тражи да би се ваш глас на
висини чуо... Eво поста који ми је по вољи, дај разреши везе бездушности, ропства ремење разреши, потлачене слободне отпусти и да се сваки јарам изломи.“ Превод др Лујо Бакотић, Добра вест и Будућност,
Нови Сад, 1988.
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Тих месеци па и година сам се понашао на једини могући начин – инстинктивно. Окружен јаранима и јараницама, уз обавезну заклетву Тита ми и Анту Марковића, Сарајлије у чијем сам окружењу био, више су личили на Децу
цвећа него на бића која ће за кратко време да се изобличе
или да буду изобличени. Мало ко се није смејао прекидању
заседања Скупштине БиХ због поподневног клањања, прања ногу по скупштинским тоалетима, освештавању јавних
просторија и томе слично. Супротно међурелигијском сукобу се поставио други монструм, међурелигијски дијалог.
Ово кажем због неслућене исполитизованости читавог проблема који нема много заједничких тачака са духовним
царством. Као и тада и данас се чини да је екуменизам35
битнији од народа и основне мисије на Земљи, битније од
уливања поверења. Прилагођавање хришћанства паганизму је попримало и поприма дегутантне облике. Примера
има доста, на памети су ми паганско храњење на гробљима, одступања од Исусовог учења о примању новца и дарова... Све то је постало уобичајено тако да се створило ново
исповедање вере. Готово да је немогуће вратити се на почетак. Таква представа духовног напредовања која дра35

Други ватикански концил, 1962.-1965. Документи, Кршћанска садашњост, Загреб 1993. Декрет „UNITATIS REDINTEGRATIO“: „13...
Стога овај Свети Сабор не потцјењује различитости положаја разних
кршћанских скупина нити мимоилази везе што међу њима још постоје
успркос раздијељености, те је, ради извршења разборита екуменског
рада, одлучио изнијети слиједеће мисли... 16. Осим тога источне су
Цркве већ од првих времена слиједиле властите стеге што су их били
потврдили свети Оци и сабори, па и екуменски. Становита разноликост у обичајима и навадама не само да ни најмање не стоји на путу јединству Цркве већ дапаче увећава њезин сјај и, као што је горе споменуто, много придоноси испуњењу њезина постојања. Стога Свети Сабор жели уклонити сваку сумњу те изјављује да источне Цркве,
свјесне нужног јединства свеколике Цркве, имају право управљати се према властитим законима, јер су погоднији за њихове вјернике и подеснији за добро душа...“
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стично одступа од Исусовог учења написаног у Светом писму омогућава колективном несвесном да одведе народ у
катастрофу.
Тих година су ми сличице из свакодневног живота реметиле визију мира и просперитета о којем су причали разни лидери. А ми, млади и пуни снаге, нисмо контали да
се тај „просперитет“ храни нашом будућношћу.
Обавезно смо на поноћку ишли у Катедралу у коју ни
шибица не би могла да стане, имали смо рамазанске вактије, куповали бамње а друштво се за Божић скупљало око
ватре испред цркве Пресвете Богородице. Било је ту нечега
вишег од знатижеље и забаве. Ми бар нисмо глумили вернике. Ако смо већ требали да покажемо озбиљност у нечему, онда је то било у вези са науком тј. факултетом.
Узалуд нам је констатација да што смо више развијали науку и технику, ратови су постали чешћи и гори. Другим речима, што смо духовност и душевност више подређивали рационализму, то нам је бивало све горе и ко зна
како ће тек да буде. Сада су нам за глобално отопљавање
криви издувни гасови и они који уништавају Амазонска
плућа планете, о нуклеарним пробама нико ни речи. Све се
радило због и у име народа а народа нигде нема. Просто је
немогуће да нико до сада у неком сукобу није испалио нуклеарну ракету, што ми даје наду.36
Нека тако буде барем до 2012. године.37
36

Погледати „Congregation for the Doctrine of the Faith“ – The Message
of Fatima (Португал) од 13. јуна до 13. јула 1917. године и текстове који говоре о чуду од 13. октобра 1917. године пред око 70 хиљада сведока. Могуће да је други део тајне поруке, која се односи на Русију, директно утицао на припрему и одржавање II Ватиканског концила који
се зове Eкуменски.
37
Мезоамерички календар Дугог бројања чини основу за New Age (Ново доба) веровање, које је први изложио Хозе Аргиелес, да ће се око
21. децембра 2012. догодити катаклизма (баш на дан када је 1881. године у Београду основано Удружење новинара Србије!), што мајани24
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Mala ultro adsunt.38
Значи, све је пуно парадоска и илузије али на срећу није све изгубљено и то на оном танком, индивидуалном плану. Изгубљене овце лутају около и питање је када и како ће
до њих да допре реч која је својевремено допрла до мене.
Када су прорадиле емоције народа и када су јахачи
Апокалипсе повели коње ка нама, мислио сам да нешто
знам, да нешто вредим, да сам баш добар представник
људског рода који је на правом путу. Правио сам наталне
карте а и Liber Legis сам сматрао добром, мада мало нејасном литературом. Као и друге књиге Алиастера Кролија и
њему сличних. Ordo Templi Orientis и Ordo Rosae Misticae39
сам „апсолвирао“ у мери у којој је то дозвољавала доступност литературе на српскохрватском језику и, кратко речено, свест о постојању нечега „што је ту а што се не види“
била је проширена са молекула и атома на дух. Неповратно. Требало је да дође један рат и ја у њему40 да бих кренуо
ка спознаји нечега што се не тако давно подразумевало.
Тек првих месеци рата ми је у руке дошла Библија. Вероватно сам један од ретких Срба који је пре Библије прочитао Талмуд, онај сажетак који је објављен, и Кур’ан.
Библија је, како кажу, најчитанија књига коју је могуће
разумети на безброј начина. Није битно само ко је чита и у
каквом стању, ког образовања и са којом намером, већ је
битно и шта се око тебе догађа док је читаш. У почетку је за
мене Библија била информатор у којем сам проналазио одговоре на многобројна, нимало лака питања. Бог се одавно
открио људима, дошло је време да и ја постанем човек. Тек
стички научници сматрају погрешним тумачењем. За Маје би тај дан
био велико славље.
38
Зло само од себе долази, Eразмо Ротердамски
39
Франк Г. Рипел, Магија Атлантиде, Sauthenerom (Књига закона
смрти), Библиотека Орион, 1987. година
40
Живео сам у општини Центар, Месној заједници Центар и у целости
сам осетио оно што ће се догађати.
25
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након престанка директне угрожености или, боље рећи, осећаја угрожености, схватио сам делић плана који је мени био
намењен, игру судбине са најбољим ефектом на мене. Од
тада не верујем у случај. Тачна је она изрека, која је нажалост израубована, да је живот игра карата у којој судбина
меша карте, али све што се догађа има неког смисла. Баш
то што се десило требало је да се деси, ни боље ни горе, баш
то. Неко је рођен да буде лидер, други да слуша... Неозбиљно би било тврдити да „знам због чега сам рођен“, у смислу
мисије и остварења живота, постизања Сопства, али након
свих преживљених искустава на новинарским теренима у
последњих 14 односно 16 година (од 1992. односно 1994.
године), сумњам у „искуство ради искуства“.
Никада се у животу нисам трудио да будем посебан,
једноставно то ми се догађало, таква су била моја искуства.
Мислите ли да сам размишљао о посебности када сам међу
реткима средином осамдесетих уписивао факултет у Сарајеву а не у Београду, Новом Саду или чак Чачку, који је на
пола сата од града у којем живим? Мислите ли да сам размишљао о могућим последицама када сам одлучио да останем у Сарајеву након априла и маја 1992. године а био сам
хонорарни новинар који је радио за четири локалне и једну
републичку, информативно јаку, радио-станицу? Мислите
ли да сам због потребе да будем другачији отишао 1995. у
Хрватску када су сви Срби протерани или су побегли? Или
да сам из истог разлога у септембру 1999. дошао у Приштину да подижем мултиетнички радио?! Нити сам размишљао, нити сам у таквом путешествију видео нешто лоше.
Покушавао сам то да објасним послом или на неки други
начин али, да будем јасан, никада нисам желео да будем
различит. Ко зна шта би све психоанализом утврдио, вероватно доста инфантилности, утрнулих емоција (као што ми
рече 1997. године неуропсихијатар у Сарајеву), авантуристичког духа и ко зна шта још. Сада на читаву догодовштину гледам другачије, целовитије, сада свесно идем ми26
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мо већине и то због веома јасног разлога – када се маса покрене само „ован предводник“ зна куда води стадо а ја не
волим да сам необавештен.
Inter arma silent leges41 па и закони који су мој его држали на површини. Структура оно, ја над-ја свакако није
престала да постоји али се нешто догодило и, „ја“ се трансформисало.42
У таквим околностима, када се емоције народа преобличавају у монструозне злочине, како их зову ови који се
лако згрозе, Библија ми је прошла кроз руке мање као спас
више као огромни ребус. „Шта је ово, о чему се ради?“, питао сам се након сваке странице. Навикнут на езотеријске
списе, након Талмуда и Кур’ана, који су на свој начин специфични, у Библији сам очекивао дуге, тешко разумљиве
реченице пуне симбола и тешко изговорљивих фраза а затекао сам причу. Очекивао сам да се на свакој страни појави гомила пророчанстава, претњи и апокалиптичних слика.
Изненадио сам се једноставношћу говора потпуно изгубивши из вида да су генијалности једноставне. Било је лако
41

У рату закони ћуте, Цицерон
Владета Јеротић, Свети Марко Подвижник и наше време: „И поред,
дакле, битних разлика у схватању човека, између хришћанског и психоаналитичког учења, једно им је заједничко: оба учења, наиме, посматрају човеково Ја, као угрожено, стешњено и недовољно јако у одупирању нагонским прохтевима који долазе из унутарњег, скривеног и
’дубинског’ (отуд и назив: дубинска психологија) бића човековог, као
и сличним, рђавим и опасним утицајима који наваљују на човека (на
његово Ја, ’трску која мисли’ - Паскал) споља, долазећи од других људи. Иако је Сигмунд Фројд, творац психоанализе, убеђени атеиста, грчевито хтео да верује у снагу људског Ја (’Глас разума је тих, али продоран’ - Фројд), он је остао доследан своме позитивистичком ставу,
дубок песимист у односу на човека и његову будућност. Сигмунд
Фројд, танан и продоран аналитичар свих тамних страна људског бивства, у праву је када тако мисли. Без вере и наде у Бога, без помоћи Духа, Светог Духа, као Трећег лица Свете Тројице, човек не може да самог себе спасе, као што ни Минхаузен не може самог себе да извуче из
блата ’повлачећи свој перчин нагоре’!“ Арс Либри, Београд 1998.
27
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читати, нисам осећао потребу да молим Бога да ми помогне. Нисам имао потребу да молим Бога око било чега. Уместо тога сам првих дана рата посуђивао магијске молитве
из литературе којом сам располагао. Као да ме је Бог гледао са стране, смешкао се и као да ми је рекао „сада нека
ти помогне све што знаш и што мислиш да знаш“. Тако је
почела да настаје психологија преживљавања.
За разумевање би било веома важно да дам кратку позадину збивања.

28
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5.

Кутиљеров план

Венс–Овенов план

Ђаволов план

Иако га је политика изазвала, верско буђење Срба
крајем осамдесетих година је једва дочекало да се неодвојиво прилепи политици. Исто се догодило са Хрватима у
односу на Римокатоличку цркву и Муслиманима према
нпр. Исламској конференцији. Политика је, као и увек, у
конфесији гледала само могућу полугу за остварење интереса, тако да је пропуштена могућност за истинско духовно буђење. Оно је остало потиснуто за следећу прилику која никада неће доћи. Видело се да тада присутна верска
29
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пробуђења код свих БиХ народа немају добар корен јер је
редослед поступака пробуђеног другачији и ставља у први
план покајање које је потпуно изостало. Уместо тога немали број људи различитих народа и конфесија је доживљавао екстазу јер је „открио“ да су Срби, Муслимани или Хрвати. Често се чуло како сада за себе могу да кажу да су
те-и-те нације што у комунизму није било препоручљиво,
и сличне једноставне обмане у којима је појединачно искуство мученика приказивано као правило. Занимљиво је да
је током буђења националног и верског идентитета (који су
на овим просторима неодвојиви) направљена резервна варијанта омамљивања и савладавања емоција бесконачним
причама о „жртви“ и „истини“. Како је лаж ефикаснија од
стотина демантија, питање о квалитету ранијег живота није
налазалило одговор. Хришћанство је отишло up side down
па је „историјско жртвовање једног народа морало да се заустави“. Као класична пропагандистичка43 декорација следиле су приче о слободи и враћање у славну епску прошлост. Чак су и мошти кнеза Лазара 1989. године походиле
бројна места у БиХ. Муслимани су 1991. године похрлили
до Ајваз-дедине стене на Ајватовици код старог везирског
града Травника.44 Хрватима се још 1981. године указала
43

У настојању да се феномен пропаганде прецизније објасни, многе
модерније теорије се слажу у неколико заједничких карактеристика.
Оне пропаганду дефинишу као скуп посебних техника комуникације у
циљу масовног утицаја, манипулацију симболима и психологијом масе
и појединца. Оно у чему се сви слажу, јесте да пропаганда укључује
интензивно коришћење слика, слогана и симбола који утичу на наша
уверења и емоције кроз које се допире до свести; то је смишљена комуникација са тачно одређеном тачком гледишта, која има за циљ да
прималац поруке „својевољно“ усвоји жељене позиције и уверења као
да су његове сопствене и да делује у складу са тим.
44
Исламске информативне новине „Препород“, 23.7.2008. године,
текст под насловом „АСХАБИ, АЈВАЗ-ДEДО И МИ: „Према легенди,
Ајваз-дедо је живио и дјеловао у Прусцу. У његово доба у Прусцу није
било текуће воде. Ајваз-дедо је изнад Прусца пронашао врело до којег
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Госпа45 у Међугорју од када се константно јавља46 као да
хоће да каже да још није готово. Уз овако интензиван вер-

је било тешко доћи због стрмог и кршевитог пута. Вода из овог врела
није могла долазити до Прусца због стијене која се испријечила испред
ње. На ову стијену је Ајваз-дедо ишао седам понедјељака по старом
Јурјеву и Богу дову чинио да се стијена расцијепи и да кроз њу вода у
Прусац дође. Таман када је навршио ербеин – четрдесету јутарњу дову,
видје у сну како су се два овна сударила па одмах раставила. Сутрадан
када је опет дошао, нашао је стијену на двије стране раступљену, те је
кроз њу воду до Прусца провео.“
45
Дана 24.6.1981. око 18 сати шесторо младих из жупе Међугорје,
Иванка Иванковић, Мирјана Драгићевић, Вицка Иванковић, Иван Драгићевић, Иван Иванковић и Милка Павловић, видели су на брду Црница, на пределу званом Подбрдо, белу појаву с дететом у наручју. Изненађени и престрашени, нису јој приступили ближе. Сутрадан у исто
доба дана, 25.6.1981. четворо од њих, Иванка Иванковић, Мирјана Драгићевић, Вицка Иванковић и Иван Драгићевић осетили су се снажно
привучени према месту где су дан пре видели Ону коју су препознали
као Госпу. Њима су се придружили Марија Павловић и Јаков Чоло.
Група међугорских очевидаца је била обликована. С Госпом су молили
и разговарали. Од тога дана имали су свакодневна указања, заједно или
одвојено. Милка Павловић и Иван Иванковић Госпу више никада нису
видели.
46
Госпина порука од 25. јула 2008. године упућена преко Марије Павловић-Лунети: „Драга дјецо! У овом времену, кад мислите на тјелесни одмор, ја вас позивам на обраћење. Молите и радите тако да ваше
срце жуди за Богом Створитељем који је прави одмор ваше душе и вашег тијела. Нека вам он открије своје лице и нека вам он да свој мир.
Ја сам с вама и заговарам пред Богом за сваког од вас. Хвала вам што
сте се одазвали моме позиву.“
Госпина порука од 2. децембра 2007. године упућена преко Мирјане
Драгићевић–Солдо: „Драга дјецо! Данас док гледам у ваша срца, моје
се срце испуња болом и стрепњом. Дјецо моја, зауставите се на трен и
погледајте у своја срца. Да ли је заиста мој Син, ваш Бог на првом мјесту? Да ли су заиста његови закони мјерило вашег живота? Поново вас
опомињем: без вјере нема близине Божије и нема Божије ријечи која је
свијетло спасења и свјетло здравог разума.“ Оба навода преузета са са
званичне презентације Међугорја http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/Default.aspx
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ски доживљај ишао је још већи пропагандистички, заснован на угрожености права нације.
Ако бих хтео да испитам улогу верских институција у
смањивању броја и гнусоба злочина виђених током ратова
на територији бивше Југославије, поставио бих следеће хипотетичко питање: Да ли би се у протеклим ратовима испољило више зла да садашње верске институције уопште нису постојале?
Већа несрећа од тадашње националистичке залуђености милиона становника бивше Југославије је то што ће
проћи доста времена док се, и ако се, успостави поверење,
како у људе тако и у верске институције. Из националног
угла гледања, ни једна од верских институција није урадила ништа лоше јер је у домену својих могућности припремала припаднике властитог народа на одбрану у рату који
је предстојао. Они их нису припремали за нападе. Ту се нема шта приговорити ниједној од три верске институције
којима ћу се вратити у даљем тексту.
Да се све то догађало неких три хиљаде година раније, Бог би послао пророка који би, у име спаса народа, приговарао суверену и његовој свити отпад од правог пута.
Илија Тесвићанин и други пророци су то радили па када су
се краљеви дрзнули да мачевима ућуткају гласника, Бог је
одлучио да свом народу не шаље пророке. Казна за грех је
смрт. Узалуд су Макабејци47 дигли устанак, подигли су се
против окупатора, који је био казна за грех, али нису успели да отклоне узрок поробљавања – одвајање од Бога. Ипак
је и у таквим условима Бог обратио гнев у милост.
Гледано из овог времена, ти устанци,48 ма колико били вођени у име правде и Божјег имена, нису примакли колективитет небу ни за стопу. Није на мени да у овом тексту
причам шта би Бог могао да уради са онима који су искре47
48

2. Макабејска 8,1-7.
О устанцима прочитати у Аристотеловој Политици.
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но веровали у исправност борбе нити имам право о њима
да причам, овде се бавим принципом и површним следом
догађаја, али је чињеница да је у покренутој маси народа
увек бивало оних који су искрено поверовали у речене мотиве устанака. Устанци су осмишљени, десили се и пролазили вођени људском руком коју је покретала нека друга
сила. На нашим просторима су правда и неправда, лаж и
истина, кривица и правица тако танано испреплетани у
свакоме од нас да је тешко генерализовати, поготово стране у рату. Никако се не може рећи да је овај или онај народ
крив јер су у том случају сви криви. Не може се рећи да је
овај или онај лидер (зато што је неког датума одбио да потпише или није дошао на састанак или...) крив – сви су криви. Сви СМО криви, само што се мера појединачних кривица не може изрећи како због недодирљивости одговорних, тако и због тога што, будући да смо кривци, немамо
право другима да судимо. Ко год је гласао или био сагласан – крив је, ко год је ишао на зборове – крив је, ко год је
навијао за друге земље – крив је, ко год... – криви смо. Међутим, као кривима, нама није дозвољено да судимо. Уместо тога, ми смо и осуђивали све друге само себе нисмо.
Кроз историју смо на тај начин у властитом дворишту неговали отровну биљку која се брзо ширила. Први плодови
су погрешне процене, затим прорачунатост док, у ближој
или даљој будућности не дође крај обележен историјском
грешком. Идеја устанка је тиме довођена до пропасти пре
него што је устанак започет. Идеја која је доводила до
устанака би обично доживљавала дубоку трансформацију,
осим уколико би устанак био угушен или уколико је сплет
историјских околности довео до војне промене глобалне
слике при чему су поједини устанци ношени на крилима
таквих промена.
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Перестројка49 и пад Берлинског зида50 1989. године
уместо да унесу промену у политичком систему, као да су,
ношени духом 8. седнице Савеза комуниста Србије, додатно појачали одсуство свести о догађањима у околини. Емоције и свест народа нису тако лако покретани, било је потребно две године и одржавање великог броја митинга
истине, као увертире у обележавање 600 година Боја на
Косову, да се милиони људи запале.51 Од Бошка Крунића
до Колома Дојла и нпр. Карлоса Вестендорпа дошло се у
трену ока. Комунизам је свуда падао осим у Србији. Занимљиво да су два дана после пада Берлинског зида у Србији
одржани једнопартијски52 избори са више кандидата. Ср-

49

Перестројка је појам који се користио у совјетској економској и социјалној политици од 1987. године. Сама реч значи престројавање. Перестројку је увео Михаил Горбачов и она је представљала реформу која је требало да подигне совјетску привреду, која је већ од почетка
осамдесетих година почела да стагнира. План је био да се промени неефикасна командована економија и да се уведе децентрализована, тржишно оријентисана економија. Горбачов је најпре покушао да промени модел централног планирања али није хтео да спроводи фундаменталне реформе. Када то није успело, направио је реформу познату као
перестројка.
50
Берлински зид (нем. Berliner Mauer), изграђен 1961, а срушен у недељама након 9. новембра 1989, био је најпознатији део Источнонемачког пограничног система и симбол Хладног рата. Био је део Гвоздене завесе.
51
На тим скуповима било је јако пуно комике коју ћу обрадити у неком другом тексту али у вези са „Митинзима истине“ на овом месту
морам да се подсетим једне од парола која је требало да се нађе у Љубљани на митингу планираном за 1. децембра 1989. године а која гласи
„Словенија лаже“.
52
Политика, 31. јули 2008. године, Тема недеље Осма седница, двадесет година касније: „Два дана после пада Берлинског зида, у Србији се
одржавају једнопартијски избори са више кандидата. Србија је такође
последња одржала вишепартијске изборе. То кашњење због догматског слепила је сигурно пуно коштало Србију. Наравно, не заборављамо ни спољни чинилац, са својим љубимцима и предрасудама. Ипак,
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бија је задња република бивше СФРЈ која је спровела вишепартијске изборе. Победом националних опција у БиХ
на изборима 1990. године широм су отворена врата пропадања.53 Каже се дај човеку власт да видиш какав је. Чини
се по себи разумљивим зашто човек жели власт, али да ли
је то тако?
Границе су деведесетих година повлачене не само
кроз градове и хаусторе већ и кроз спаваће собе, породице
и фамилије. Националне структуре су се удруживале без
обзира на велике међусобне разлике, у српском корпусу је
доминирала примитивнија структура са часним интелектуалним изузецима, Хрвати су тежиште одлучивања из Сарајева преместили у Мостар54 и Западну Херцеговину (у
наши политичари су учинили све да своју земљу прикажу као последњи бастион догматизма.“
53
Дани, Независни News магазин, Сарајево, 20. септембар 2002. године, текст „Обећање – лудом гласовање“: ’Националне странке су као
дјечије болести: брзо се јаве, обично са високом температуром, али брзо и прођу. Лијече се чајем и андолом. А ми, хвала богу, имамо и чаја и
андола’, изрекао је тог новембра (1990.) у Босанској крајини Нијаз Дураковић, тада ’главнокомандујући’ СК БиХ СДП, о онима који ће његову и све остале лијево оријентиране БХ странке до ногу потући на
изборима пар седмица потом. Народ је, наиме, мислио друкчије. Или
нације. Оне три главне које су се наслушале обећања слијева и здесна,
па изгласале оно што ће им уоквирити предстојећу деценију: тролист
СДА-СДС-ХДЗ. ’Растурање Босне не може да прође безболно, бојим
се да би дошло до крвавог грађанског рата. Мислим да смо се ми појавили да то спречимо’, зборио је Алија Изетбеговић ’рекламирајући’
СДА у Борби. ’Ако би СДА побиједила, БиХ бисмо уредили да буде
грађанска република у којој не би било битно да ли је неко Србин, Хрват или Муслиман већ шта зна и може да ради…’, обећат ће у Бањој
Луци, истакавши, како је забиљежио тадашњи репортер Гласа Жељко
Копања, ’да Југославија треба да опстане и да је југословенска опција
доминантна у свему за шта се залаже СДА’.
54 Тончи Кузманић, Распад Југославије, „Снаге босанских Хрвата
(ХВО) су се учврстиле на територијама десне обале Неретве. Наоружање и друге потрепштине су каналисане из Загреба, преко ХДЗ Херцеговине. Бивши пословођа продавнице конфекције Мате Бобан изронио
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ствари Загреб). Испољавали су запажену бруталност и трговачку способност. Стјепан Кљујић,55 којег је, како је тврје на сцену под Туђмановим покровитељством, као de facto вођа босанских Хрвата, убрзо бацивши у сенку изабране представнике, Стјепана
Кљујића и Фрању Бораса. Бобан је основао сопствену државу у западној Херцеговини "Хрватску Заједницу Херцег-Босну" са сопственим
оружаним снагама. Завео је хрватски систем локалне управе, хрватски
школски систем, и "хрватски" је постао "званични језик". Хрватски динар је већ раније, 1991. године, заменио југословенску валуту (Босна
која је до краја лета 1992. била сведена на скуп изолованих територија
у виду леопардове коже још увек није имала сопствену валуту). Херцег-Босна је постала у скоро сваком погледу одраз у огледалу Српске
Републике Босне и Херцеговине, уз једну битну разлику, Муслимани и
Хрвати су формално били партнери у војном савезу који су потписали
Туђман и Изетбеговић. На источној обали Неретве, у срцу старог Мостара, налази се Турска кућа, музеј који представља типичну кућу отоманских Муслимана из неодређеног периода босанске прошлости. На
зиду главног салона виси китњасти запис са стихом из Кур’ана на
арапском и српскохрватском језику. На њему пише: ’Чувај се свог непријатеља, али се стоструко чувај свог пријатеља. Јер ако ти пријатељ
постане непријатељ, он те може повредити још више јер зна скривене
путеве до твог срца.’“
55
Део интервјуа радију Слободна Eвропа: „Рат у Хрватској је одмах
поузроковао напетости у БиХ. Наиме, Изетбеговић и ја нисмо били за
то да шаљемо дјецу на ратиште у Хрватску. Уз нас је био и јак покрет
родитеља. Ми нисмо хтјели да ЈНА ратује у Хрватској, али одлуку нисмо дуго донијели. У то доба, наиме, Београд тражи сурадњу с Муслиманима. Знате, они имају оружје, имају руководећи кадар, треба им
300.000 људи да прегазе Хрватску. А то је управо број који могу добити од Алије Изетбеговића. И кад данас говоримо о политичкој одговорности, ја који сам данас политички противник господина Изетбеговића, дужан сам да кажем да он није пристао на ту понуду. Њега су чак
звали у Београд, обећавали му да ће бити предсједник Скупштине. Ја
сам му тада рекао: ’Слушај, Алија, ти ћеш бити предсједник Скупштине, али шта ти можеш ставити на дневни ред? Шта можеш изгласати?’
И ту се Изетбеговић часно понио, то је једна од кључних ствари које ће
једног дана хрватска хисториографија, кад се буде писала она истинита, морати забиљежити. Хрватска ће Изетбеговићу морати одати признање. Да је он пристао са СДА, значи муслиманск народ у том периоду, да сурађује са ЈНА, да мобилизира 300.000 људи, они би остварили
36
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дио, Загреб издао још 1991. али се то знатно касније показало, био је неспецифични представник свог народа у председништву БиХ, особа са одмереним ставом у критично
време. Муслимани су били међусобно територијално одвојени,56 изоловани у енклаве са изузетком тузланске и зеничке регије а на челу су се нашли људи јединствених верских мотива.57 Фикрет Абдић, победник првих избора,

своју операцију ’Рам’. Била би успостављена црта Карлобаг-КарловацВировитица. Дакле, неспоразуми су настали поводом Хрватске. Ја сам
паралелно био под сталним Туђмановим притиском. Кад год се ми видимо, он каже: ’Господине Кљујићу, на вас има много приговора да само сурађујете с Муслиманима.’ И ту се види, само на тим његовим
примједбама, да је постојала линија Туђман-Милошевић и Милошевић-Караџић. Кажем: ’Нема проблема, господине предсједниче, ја ћу
разговарати са босанским Србима, да видите да они нису за Босну и
Херцеговину, ни за Хрватску.’ И стварно, ја дођем из Загреба, зовем
Караџића, и кажем: ’Требали бисмо се вечерас видјети’. Он ми одговара: ’Знам, добро, коначно си се окренуо, ниси само с Алијом, са Муслиманима.’“
56
Помоћник министра одбране БиХ Муниб Бисић, део интервјуа сарајевском „Ослобођењу“, 4.9.1992. године: "Патриотска лига је предлагала да се отпочне рат у БиХ оног момента када се разбуктао у Хрватској. Предлагали смо да се поруше мостови на Дрини, када су резервисти улазили у Херцеговину. Политика није дозволила, јер Босна није
била спремна ни војнички, ни политички, ни психолошки за рат. Почетком ове године (1992) Патриотска лига је изашла са планом блокирања комуникација и касарни, како би се спријечила стратегијска операција извлачења ЈНА на борбене положаје. Да ли је Патриотска лига
погријешила? Мислим да је Изетбеговићева варијанта мудрија."
Бисић напомиње да су у време формирања Патриотске лиге у Сарајеву
постојале још две сличне аутономне организације: "Зелене беретке", на
чијем је челу био Eмин Швракић и "Босна", на челу са Керимом Лончаревићем. Фебруара 1992. године ове две групе прикључују се Патриотској лиги.
57
Алија Изетбеговић, Eјуб Ганић, Харис Силајџић, Русмир Махмутћехајић, Омер Бехмен и Ирфан Ајановић. Појављивао се и Мухамед Ченгић и либерални Адил Зулфикарпашић. Фикрет Абдић је изабрао другачији пут.
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власт предаје Алији Изетбеговићу.58 Са таквим односом
снага подела је била неизбежна али је и даље рат могао да
се избегне.59 Подсећања ради, рат у Босни је потпаљиван
на преко тридесет места. „Национално освешћење“ изазвано колективним несвесним имало је за последицу буђење
сећања тих народа. За кратко време су дух II светског и
свих претходних ратова пресликао на крај XX века. Било је
јасно да је то у позадини али да су у реалност испливавали
нови захтеви као што је промена граница.
Некадашњи командант генералштаба УНПРОФОР-а
генерал Луис Мекензи је много година након завршетка
рата рекао да се „ствар могла спасити до прве недеље марта месеца (1992)“. Након тога, 5. априла, Босна је постала
међународно призната држава. Председавајући Међународне конференције о БиХ Жозе Кутиљеро је дао на усвајање план кантонизације60 (18. март 1992) који су све стра58

Први вишестраначки избори у БиХ су одржани 18.11.1990. када је
гласало близу три милиона грађана. Председништво БиХ су чинили
Фикрет Абдић, Алија Изетбеговић, Биљана Плавшић, Никола Кољевић, Стјепан Кљујић, Фрањо Борас и Eјуп Ганић.
59
По Ричарду Холбруку, постоји пет главних разлога слома Југославије: ’прво, погрешно ишчитавања балканске историје; друго, крај Хладног рата; треће, понашање самих југословенских лидера; четврто: неадекватан амерички одговор на кризу; и најзад, погрешно веровање
Eвропљана да могу сами да изађу на крај са својим првим изазовом након краја Хладног рата’.
60
Лист „Време“, број 840. Кутиљеров план
аутор: Жозе Кутиљеро, председавајући Међународне конференције о
БиХ
суштина плана: БиХ самостална, конфедерална држава
објављен: 18. март 1992.
Када је лорду Карингтону постало јасно да се преговори у оквиру Мировне конференције о Југославији не одвијају онако како би требало,
искусни дипломата овластио је Португалца Жозеа Кутиљера да сазове
мању конференцију која би се пре свега посветила босанској кризи.
Кутиљеро је већ средином фебруара седео у Сарајеву са лидерима
СДА, СДС-а и ХДЗ-а који су развлачили Босну на Прокрустову постељу супротстављених жеља. Био је то почетак Међународне конферен38
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не прихватиле а касније је Алија Изетбеговић, по неким
доказима на наговор Америке, повукао потпис надајући се
бољем решењу. Жозе Кутиљеро сазива Лисабонски састанак – Изетбеговић не пристаје на предлог. По повратку у
Сарајево бива ухапшен.
Ради потпунијег увида у позицију главних представника свих страна наводим да је командант II армијске

ције о БиХ, али је португалски амбасадор држао босанске лидере у неизвесности о својим намерама све до 21. фебруара 1992. године, када
им је током наставка Конференције у Лисабону први пут показао текст
Изјаве о начелима новог устројства Босне и Херцеговине. Сведоци кажу да су тројица челника СДА, Алија Изетбеговић, Харис Силајџић и
Русмир Махмутћехајић, четири сата у хотелској соби проучавали кратки Кутиљеров текст у коме је јасно стајало да би независна Босна требало да се састоји од три државе. Након консултација са хрватском делегацијом, босански тим је отишао у Кутиљеров кабинет и рекао да је
то заправо српски предлог преведен на енглески језик. Португалски
дипломата очигледно је очекивао такву реакцију, тако да су се "three
states'' преко ноћи претвориле у ''three units'', остале су регије формиране на националној основи али је, захваљујући централизацији управе
над војском, полицијом и законодавством све подсећало на некакву
федерацију. Након прелиминарних разговора у Сарајеву и Караџићевог витлања свежњевима мапа у бриселском Хилтону, Кутиљеров
план је усвојен у главном граду БиХ. У Изјави о принципима нових
уставних решења писало је да ће Босна бити држава са три конститутивне јединице формиране на националном принципу, али је босански председник Алија Изетбеговић убрзо након тога одбацио Кутиљеров план, повукавши свој потпис након, кажу сведоци, хушкања од
стране највиших званичника САД. Кутиљеро је наставио да се среће са
босанским званичницима све до краја маја, када је у сарајевској улици
Васе Мискина артиљеријском гранатом убијено и рањено више грађана Сарајева који су чекали у реду за хлеб. Тада су његова настојања доживела крах, мада је португалски дипломата остао везан за простор
бивше Југославије обилазећи, као специјални представник Уједињених
нација за људска права за Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору, и
последњих година крајеве које није успео да спасе од рата и разарања.
39
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области Милутин Кукањац61 дошао у Сарајево тек 10. јануара 1992. године из Скопља са места команданта III армије.
Појавом првих минобацача, топова, хаубица, тенкова
и ко зна чега још око Сарајева мислио сам да препознајем
стране. Почетком 1992. године сам здушно прикупљао и
слао информације слушатељству у Србији па су ми се националне стране подразумевале а некако сам ипак успео да
држим корак са називима и командантима различитих паравојних јединица. Било је безмало више самосталних јединица војски и милиција него политичких партија данас у
Србији. Покушај да се ЈНА стави у ред неутралних војних
формација је брзо пао у воду. Није било невиних. Био сам
присутан када су се чули пуцњи из хотела „Holiday Inn“ а
61

Недељник „НИН“, 6. јануар 2000. године, број 2558. Извод из демантија генерала Милутина Кукањца „...Ако се зна (или не зна) да сам од
средине 1991. до 3. јануара 1992. г. обављао дужност команданта Треће војне области са седиштем у Скопљу. Та област је ’покривала’ Македонију, Црну Гору, Космет и јужну Србију. Дакле, простор приближно величине данашње СРЈ. Да сам од 10. јануара 1992. г. (незванично
шест дана раније) обављао дужност команданта новоформиране (само
на папиру) Друге војне области са седиштем у Сарајеву, која је обухватала просторе западне Славоније, Баније, Кордуна, Лике, Книнске крајине (са изласком на море) и Босне и Херцеговине (сем мањег дела
Херцеговине). Простор такође величине данашње Југославије. Био
сам ’на лицу места’ и све те хаосе на политичком, етничком, економском, културном, медијском... плану доживео. Био сам сведок почетка
сваковрсних сукоба (па и оружаних) до ’јуче братских народа’. Те сукобе су народи хтели, али изразито њихова националистичко-мангупска и у основи примитивна руководства... (...) ...Први пут у историји
1992. г. су заокружене српске земље. То је урадила Армија под мојом
командом. Да није било нас, да их нисмо опремили, оспособили и заокружили (РСК и РС), Срби са тих простора би већ тада највероватније
попунили бројне казамате и концентрационе логоре од Загреба, Карловца и Бихаћа, до Анадолије. Сасвим је друго питање колико се то
зна, колико се жели знати и колико се то уважава и поштује. Зар нестанак западне Славоније за 13 сати и РСК у целини за два дана (4. и 5.
августа 1995.г.) и крајње нестабилно стање Републике Српске не говоре убедљиво о наведеној тврдњи?“
40
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тврдим да се пуцало и са кранова на Црном врху, био сам
педесетину метара од места на којем је убијена Суада Дилберовић 5. априла 1992. године.
Било је лепо присуствовати те ноћи догађању народа
на босански начин, када је у проваљеној Скупштини БиХ
Нијаз Дураковић62 одбио лидерство које му је присутни народ давао и када је Алија Изетбеговић извиждан. Било је
касно за све јер су широм Босне потпаљени сукоби али се
знало да не може бити рата док се не упали Сарајево. Народ који се окупљао да би изразио неслагање са ратом на
скупу названом „Ми смо Валтер“ провалио је у Скупштину
након пуцњаве и појаве специјалаца Драгана Викића.
Провалили смо право у ноћ.
Месецима иза тога у мени је опстајало мазохистичко
задовољство јер сам пратио настајање историје. Никада нисам сањао ни једну слику из тог периода. Ако могу тако да
кажем, a priori сам одбацио сваку сличност и повезаност са
примитивцима који су пуцали из кућице Оџачара по људима, са напаљеним дечацима испод беретки, са сунчаним
наочарама, у фармерицама са калашњиковим, као што сам
одбио да прихватим за команданта онога који се 3. маја
1992. године ставио на чело колоне допустивши да на тај
начин погине много младића у Добровољачкој улици.63 Без
обзира на то колико је у праву био командант 2. војне
области, генерал Милутин Кукањац, којем је „намештана“
смрт64 као изговор за општи напад ЈНА (или српских снага
62

Председник Савеза комуниста БиХ (27.12.1992. године промењено
име у Социјалдемократску партију БиХ).
63
У нападима који су се одиграли 2. и 3. маја било је 42 погинула, 71
рањен и 215 заробљених припадника ЈНА.
64
Недељник „НИН“, 6. јануар 2000. године, број 2558. Извод из демантија генерала Милутина Кукањца: „У ситуацији општег хаоса у земљи и тоталне неспособности српско-црногорског руководства и укупне политике на ширем плану, одјекнула је ужасна вест: да је 27. априла
1992. проглашена СРЈ у чији састав су ушле Србија и Црна Гора. Ми
(ЈНА) западно од Дрине смо ту страшну вест сазнали у вестима мусли41
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које још нису званично формиране) о чему је сведочио новинару Ристи Ђогу, рекавши да није могао никога да пита
за инструкције па ни председавајућег колективног (тада
већ половичног) Председништва Бранка Костића који је
негде по Црној Гори славио 1. мај. Гледао сам са прозора,
као у позоришту, напад на младиће на Скендерији. Два
тенка у улици Миће Соколовића, ни километар од зграде
Председништва – све је могло да буде другачије - али није.
Политика је била дубоко у свакој од деноминација па
је одласком Реиса Хаџи Јакупа Селимовског и доласком
Мустафе Ефендије Церића додатно радикализована ствар.
Монсињор Винко Пуљић и кардинал Кухарић су већ доста
учинили на Босни Сребреној, тако да само Вареш, Дервента и Босански Брод нису сачувани, све остало јесте, укључујући и Јајце и већину од 13 оштина освојених у завршним војним операцијама у јесен 1995, када су хрватске
манске телевизије у поподневним часовима наведеног дана. Осећали
смо се страшно. Ужасно. Преварено. Понижено. Тај акт, тај чин проглашења СРЈ (време и начин), за Армију западно од Дрине представља
најбруталнију, најсрамнију и најзлочиначкију издају од стране Председништва СФРЈ и свих других који су учествовали у здању скупштине у том срамном чину. Тако нешто се вероватно у историји није догодило. Ми смо, једноставно, продати и предати непријатељу. Пошто
смо ми од 27. априла остали ничији, на велику срамоту не само власти,
већ и знатно шире (личили смо на марсовце и оноземаљце), та издајничка власт је тражила неки догађај, неповољан за мене и Армију западно од Дрине, како би оправдали злочиначку издају, а јавност запљуснули лажима и подвалама. И догодила се Добровољачка улица 3.
маја 1992. (седми дан издаје). Они су били веома срећни, не знајући
шта се и како догодило. То они и дан-данас или не знају или ’мудро’
ћуте. Претпостављам да су несрећни што нисам погинуо, јер би елиминисали ’крупну зверку’ и тако заташкали свој злочин. По већ опробаном рецепту, неки медији у СРЈ су ступили на ’сцену’ и најбруталније
обмањивали јавност о стварним догађајима. Невероватно је како људи
могу прихватити ортодоксне лажи као истину. Поред медија, лажи су
се преносиле у кулоарима, на скуповима, од ’уста до уста’. Те ’истине’
су толико тачне, како када би неко тврдио да је НИН са лица места извештавао о току Маричке битке 1371. год.“
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снаге дошле 20 километара јужно од Бања Луке. Православни су повукли све своје епископе из места где Срби
нису у већини па је сарајевски (дабро-босански) митрополит Николај отишао на Соколац а у Сарајево су послали
Авакума Росића. Штета што такви људи као што је Росић
не воде цркву. Где је ту Бог, где је стадо, поверење, где је
ту жртва? Поједине духовне вође су заборавиле ко им је
послодавац.
Deja vu процес. Иста матрица се поново одмотавала
па клање деце у Витлејему65 постаје разумљиво. Која сила
тера човека у освајање власти?

Која реч о политици66
Човек се бори за власт да би као најјачи појединац
управљао народом, због свега онога што се преко владања
може – прилике да се из дубине несвесног покаже садржај
и испуни давнашње жеље. Ово се назива политичка моћ.
Освајање власти је предуслов реализације идеја. На тај на65

Матеј 2,16.
Аристотел Политика: на почетку говори како сваки град, односно,
држава представља неко заједништво и да та заједништва теже неком
добру. Политику чине процеси и начин на који се доносе одлуке
унутар једне групе људи. Иако се обично политика односи на владе,
политичко понашање се опажа у било којој групи или институцији
коју сачињавају људска бића. Политичке науке проучавају политичко
понашање и начин на које се моћ ствара и примењује унутар групе и
како се нечија воља преноси на остале чланове неке групе. Политика
претпоставља почетну разноврсност стајалишта, па је помирење
разлика међу укљученим странама такође један од њених циљева. То
се постиже предлагањем решења које се сматра рационалним и
исправним. Друге чланове заједнице потребно је придобити за ту
опцију, што се постиже расправом и уверавањем. Стога је
комуникација веома важна за политику, због чега се новинарство
изучава на Факултету политичких наука.
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чин постаје фактор, неко и нешто, да стекне себи име.
Потреба човека да буде неко и нешто је проблематична за
ужу и ширу заједницу у зависности од тога колико се високо неко и нешто попео.
Годинама пратим кризе на подручју бивше Југославије, самим тим политику и политичаре. Не видим ни један
начин како ће народу да буде боље чак и када би народ то
заслужио. Често се чује да „народ није крив“, као што се
чује да народ има власт какву заслужује. Најнижи пориви
долазе до изражаја и психолошки садржај појединаца убрзо прелази у вешту реторичку опсену. Нема те политичке
организације која је ослобођена политиканата у највишим
врховима који своју моћ не заснивају на пориву да буде боље, већ на потреби одржавања на врху. Проблематично понашање на нивоу државе почиње у властитој политичкој
организацији. Оног тренутка када се догоде сплеткарења у
властитим редовима да би се дефинисале позиције и опције, када је нека организација пред поделом или бесни сукоб
двојице лидера, тог тренутка је етика угрожена. Гажење
етике је завршено са успостављањем власти у једној политичкој организацији оне групе која надвладава, уколико не
дође до поделе. Контрола властите политичке организације
кроз именовања подобних и лојалних је варљиви потез који никада није гарантовао успех. Да би се то постигло, потребно је нахранити апетите који расту. Људе привлачи
моћ, поседовање, управљање. Колико смо далеко од Платонове замисли владара философа што је желео сиракушком тиранину,67 оном човеку у чије време су настале нове војне машине, међу којима и катапулт. Невероватно је
колико су људи данашњице опијени припадношћу држави
која му ништа добро не мисли већ му даје минимум који је
потребан како би јој боље служио. Човек је роб система а
на његовом врху може да буде само један човек или мања
67

Платон Писма Рад, Београд 2001. године
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група које води један дух. Чему онда обичан човек тако
здушно служи? Просперитету?
Привид технолошке револуције у позном XIX веку
довео је до потпуне илузије стање људске свести која не
бележи напредак у односу на прошла времена. Захваљујући демократији, као једној од најгрубљих превара савременог доба,68 имамо потребу да докажемо како су сви људи исти а да на врх може доћи свако из масе. Свако има
право да бира и да буде биран. То је у потпуној супротности са природом. Утопија слична комунизму. Како да се у
капиталистичком друштву устроји демократија када је прави владар новац – предмет поседовања и опседања.69 Можда су у суштини сви људи исти али немају сви исте способности и, заправо, само је неколицина способна да влада.
Да ли је иједан од њих Божји помазаник. У суштини су
сви борови исти, сви су они Pinus али не расту сви на
истом месту, нису сви исте висине, немају исте репродуктивне потенцијале. Већина савременог света зна да вози
аутомобил али да ли је свако кадар да вози формулу 1.
Не чини човека само генотип већ и фенотип. Како онда може да се каже да је то „право“, да се бира и да буде
биран, исправна тековина? Не постоји могућност да се ускрати право појединцу да се бави било којим послом али
посао политичара треба одвојити од посла политиканта.
Нескривене материјалне амбиције оних који се баве овим
послом су крунисане посланичким имунитетом и сличним
легалним и нелегалним заштитама. О каквој равноправности се прича? Равноправност је тек илузија која је, у низу
илузија сервираних потрошачком друштву, најопаснија.
Даје човеку на значају а са тим значајем не знамо шта да
68

Савремено доба је део историје од Октобарске револуције 1917. године
до данас, и оно још траје. Понекад се уместо Октобарске револуције као
почетак савременог доба узима Први светски рат (1914 - 1918).
69
Поседовање од стране субјекта, опседање ума субјекта. Као у причи
о тамном вилајету „ко има кајаће се, ко нема кајаће се.“
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радимо. Да ли сте покушали да пласирате неку конструктивну идеју мимо уобичајених партијских и политичких
токова? Што се контрола државе над појединцом у демократским друштвима повећава, све мање ће бити простора
за индивидуално испољавање било које идеје. Ово што сам
написао ће у балканским државицама увек да буде актуелно макар како били територијално организовани.
Ако се Бог сложио са вољом народа, не би било лоше
да наведем како се то догодило са Јеврејима.
Када је народ тражио од Самуила да му постави краља да нам суди, као што га сви народи имају,70 Бог је Самуилу рекао: Послушај глас народа у свему што ти говори
јер не одбацују они тебе него мене одбацују да не краљујем
над њима. Они теби чине као што чинише од онога дана
када их изведох из Египта до данас, напустише мене да
служе другим боговима. Послушај дакле глас њихов али их
опомени и кажи им права краља који ће краљевати над
њима.71 Први краљ Јевреја је био Саул, висок, наочит момак72 којег је Самуило помазао, поставио за краља. Имао је
неколико важних војних победа али на чему је пао? Зашто
се то догодило? Због чега се Бог покајао што га је помазао
за краља?73 Самуило је донео Саулу наредбу да потпуно
уништи Амаличане: затри све што је његово, не жали га
него ћеш побити и људе и жене и децу и децу на сиси и волове и овце и камиле и магарце. Страшно, рекао би хуманиста. Уместо тога Саул и народ његов поштедеше Агага
(амаличког краља) и најбоље овце, најбоље волове и најбоље двизице и дебеле јагањце и све што беше добро, они то
не хтеше да униште већ уништише само оно што бејаше
слабо и мршаво... и сав народ уништи оштрицом мача...
Том и таквом краљу убиства „деце и деце на сиси“, нису
70

1. Самуилова 8,5.
Ibid. 8,7-9.
72
Ibid. 9,2.
73
Ibid. 15,10.
71
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била проблем. Ту је послушао Бога, али је пао на овцама и
воловима! Да ствар буде још гора Саул је хтео ово да прикаже као оданост Богу па је рекао Самуилу, након што му
је овај пренео Божје незадовољство, да народ (дакле не он
него народ) поштеде најбоље овце и најбоље волове да их
принесе на жртву Господу, Богу твоме.74 Самуило је био
довољно стрпљив да му објасни: Зашто ниси послушао
гласа Господњега? Зашто си се наклопио на плен и учинио
што је зло пред очима Господњим. Опет је Саул покушао
да гурне народ испред себе, да каже како је народ изабрао
„првине“ пред родом да би принео на жртву Богу. Самуило
одговори: Зар су миле Господу жртве паљенице и приноси
као када се слуша глас Господњи? Гле, послушност више
вреди од жртве и слушање речи његове више вреди од претелине овнујске.
Тако је било са првим краљем Јевреја који је и даље
био краљ али не под Божјом заштитом. Од тада је почело
његово пропадање. Могу да тврдим да када лидер први пут
одбије конструктивну идеју или идеју која води ка миру, то
је сигуран знак његовог пропадања. Пропадање физички
може да буде окончано на неким наредним изборима, пучом или којом другом врстом преврата. Ко мачем убије,
биће од мача убијен, речено је мада данашњи свет у поменутим симболима види искључиво материјални принцип.
Старозаветну причу о краљу Саулу сам читао са нескривеним жаром због препознавања околности које су ме окру74

Ibid. 15,15. Сличан приказ пребацивања одговорности налазимо на
самом почетку Библије, када је Адам, након што је пробао плод са дрвета познања добра и зла, одговорност пренео на жену (жена коју си
поред мене поставио даде ми с дрвета те једох 1. Мојсијева 3,12.),
Eва пребацује одговорност на змију (змија ме заведе те поједох). Код
Адама се у одбрани, осим пребацивања одговорности, осећа елемент
оптужбе јер је, по њему, Бог крив што је створио жену. Ни једног тренутка нису осетили потребу да признају грех и да се покају. Тако је настао први грех који је утиснут у сваког појединца.
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жиле у име и са знаком крста али није имао ко да плаче
над таквим понашањем нити да одведе народ на покајање и
молитву. Мафијаши и новокомпоноване певачице су златне ланце и ланчанике са обавезним крстом носили као модни детаљ, неки су градили цркве у својим кућама или били
ктитори различитих богомоља а да ли су упознали Бога видећемо.75
Ништа ново се није десило, ништа зачуђујуће. Политичари готово никада, зашто би у бившој Југославији, нису
били свесни да је њихова одговорност пред врховним
Ауторитетом највећа. Помислили су да нема никога изнад
њих а устројством колективног председништва СФРЈ су
умислили да је то округли сто у којем већина, или они који
су моћнији, одлучује у име читаве Југославије. Perpetuum
mobile не постоји, ако се производи кретање мора да се потроши енергија, ако се покреће народ мора нешто да се потроши – ако се покреће точак историје, мора да се потроши
народ.
Покајање је почетак исправног пута али покајања није било. Покај се за властите а не за туђе грехе. Ако се послодавац запослених у цркви не види и ако је руководећа
структура такве институције, којој је шеф Бог, приземљена, онда се поставља питање чему све то служи? И ово је
већ виђена ситуација и ни по чему нема специфичности
краја XX века.
Исус је био веома оштар противник фарисејима, који
су га, политичким сплеткама, уклонили на дослован начин.
Тако су пролазили сви пророци, или бар већина оних које
је Бог послао. Ако је Исус рекао да на Мојсијеву столицу
седоше књижевници и фаризеји. Све дакле што вам кажу
чувајте и чините али не радите по њиховим делима јер они
говоре али не раде. Бремена тешка они вежу и прте људи-

75

Осија 6, 6. „Јер ја веру тражим, познање Бога више него жртве.“
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ма на леђа али ни једним прстом неће да их помакну,76 зашто то не би важило данас. Рекао је Исус много тога што
се подудара са данашњицом, као што је нпр: И оцем не зовите никога на земљи јер је само један Отац ваш, онај који
је на небесима. И на крају, као порука од које ја као појединац немам ништа осим жаљења због свих пропуштених
прилика, Исус каже: Тешко вама књижевници и фаризеји,
лицемери, што затварате краљевство небеско од људи јер
ви не улазите а не дате да улазе они који би хтели да уђу.77
Као неко коме је дато да изблиза види све оно што се у
Сарајеву годинама догађало осећам одговорност. На овај начин желим да пренесем искуство наглашавајући потребу индивидуације насупрот препуштању колективном несвесном.
Иако психоанализа и религија нису подударни, психоанализа потврђује постојање елемената обрађених у религијама
због чега је потреба буђења тежње ка Сопству или Јаству.
Потребно је дозволити Духу да делује и то сигурно неће бити у смеру колективног несвесног. Почетак свега у духовном смислу јесте покајање у искреној исповести човеку или
Богу, као што психоанализа почиње разговором, али да би
се осетила потреба за покајањем мора да почне размишљање. После тога ће свакако доћи проучавање. Ово није ствар
коју неко може да уради уместо вас. Ево ме, стојим на вратима и куцам78 али ви морате да отворите.
Читава ова прича нема смисао уколико је време ограничавајући фактор а гроб апсолутни крај. Психа (душа)
свакога од нас сведочи о постојању непролазних слика и
садржаја који имају своје особине. Снови су само излет појединих слика из дубине психе у свест човека како би се
свест раширила.79 У древном Египту представљањем слика
преображења у различите животиње (или божанства) не
76

Матеј 23, 2.
Ibid. 13.
78
Откривење 3,20.
79
Проповедник 5,2. Јер ако снови од многих брига долазе...
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симболизује се једино обогаћивање особе снагом дотичне
животиње већ је то израз слободе човековог духа за који је
речено да се може мењати вољом, као и могућности да се
еволутивним путем доживи целовитост.80 Ако већ нећемо
да верујемо религији, зашто не верујемо психологији? Сотона је утолико опаснији уколико га мање познајемо. Али
ко би погодио како се он крије под мноштвом имена која
тако пријатно звуче, као што су општа добробит, егзистенцијална сигурност, мир међу народима итд. каже
Јунг81 и додаје да се он крије међу измима уопште (идеализам, капитализам, социјализам, комунизам...) од којих је
најгори доктринизам, та најнедуховнија од свих духовних
манифестација.82
У овом делу сам изнео кратак преглед структура које
су утицале на каснија догађања.

80

Eгипатска књига мртвих, Уводник Марко Вишић, Независна издања бр. 31. 1983. године
81
К.Г. Јунг, Аион, Атос, Београд, 1996. године, страна 83, пасус 141.
82
Ibid.
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6.
У рату се људи упознају филмском брзином. Одмах,

без могућности глуме и невештог стављања персоне83 видиш ко је ко и какав си сам. Персона у времену мира, навикнута на одређену брзину тока времена и уобичајени интензитет доживљавања, мора да буде промењена када се спољашњи услови промене. Кажем мора, мада то није ни често,
ни лако, а у неким случајевима ни могуће. Не мора да дође
рат да би се ово сазнање појавило, довољна је криза другог
формата, најчешће индивидуалног, када се покрећу запажања. Тада би свест морала да обради приспеле информације
да би био остварен значајнији духовни напредак. Без проблема нема ни напретка али не у пошто–пото деструктивном смислу, јер проблем нужно не мора да буде деструктиван, већ у судбинском току који има своју синусоиду. Пратећи точак историје могу да се одгонетну принципи деловања захваљујући којима, ако се придодају архетипске карактеристике народа, може са великом прецизношћу да се
претпостави реакција одређеног народа у одређеним околностима. Редослед успона и падова је свакако могуће приметити и у Библији, али је приметна двојност историјске
спирале: прва спирала се креће навише, означава напредак и
побољшање услова живота. Друга спирала има силазну путању и креће се надоле представљајући све веће удаљавање
од Бога. Чак ни успињање прве или спуштање друге није ни
праволинијско ни хиперболично.
У овом тренутку, након петнаестину година, не могу
да поређам редослед којим су ме фасцинирала знања и поруке из Библије али бих издвојио неколико детаља.
83

Мареј Стајн, Јунгова мапа душе – Увод, Персона – веза коју психа
успоставља између појединца и друштва које сачињава друштвени
идентитет тог појединца. Лагуна, Београд 2007. године.
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Прво је био стил писања тако старе и битне књиге.
Након што сам се прилагодио стилу, навикао се на бројна
имена и приче које су имале континуитет, упамтио неке
симболе, разумео текст Даничићевог превода, Библију сам
са задовољством читао. Видео сам да је Бог Старог завета
веома незгодан Бог, да је успостављање заповести и жртве
која се приноси за грехе појединца, слика која у средишту
има поруку: казна за грех је смрт а грех је прекршај заповести. Иако је очигледно да се других шест запосвести налази у основи сваке савести и људских закона, тако подразумевајућа ствар ми је годинама била недокучива јер нисам знао одакле долази. Десет заповести84 сам доживео као
„периодни систем“ духовног бића.
Данас се поставља безброј питања у вези са појединим причама из овог дела Библије али недостатак одговора
не утиче на поверење које имам према Богу. И даље ми није јасна прича о Каину и Авељу,85 како је знао шта значи
„убити“ када пре тога убиства није било, одакле му идеја
да буде љубоморан, који је то знак86 стављен на Каина, са
ким је он имао децу87 када се осим Еве не помиње друга
жена, како су синови Божији општили са женама пред потоп,88 зашто је Бог допустио да се излију сва она зла на
праведног Јова, зашто је Мојсије остао ускраћен за улазак
у обећану земљу ако је два пута штапом ударио у стену да
би потекла вода89... Има много неразрешених питања која
сам, као читалац на крају XX века постављао интелектуално а не духовно.
Данас су, и то однедавно, веровање и знање у свађи.
Истина је да многи који се први пут сусретну са овом књи84

2. Мојсијева 20,2-18.
1. Мојсијева 4,8.
86
Ibid. 4,15.
87
Ibid. 4,17.
88
Ibid. 6,1-8.
89
4. Мојсијева 20,11-13.
85

52

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

гом осећају одбојност како због бројних имена, веома крвавих сцена, изневерених очекивања светости и духовности,
можда чак и лошег превода текста. Ако додам да се на православним литургијама говори језиком који у Србији нико
не разуме и да свештенство углавном говори неразговетно,
како онда привући људе цркви а преко цркве Богу? Осећају
мучнине доприносе небројена клања и муке које су у Старом завету приказане па се читалац пита где оде онај Бог који је милостив... Да проблем буде већи, негде из дубине изрони питање зашто Бог није заштитио толику децу током
историје која су страдала барабар са одраслима?.
Био сам читалац који се у првом читању конфронтирао Богу због властитих нејасноћа које су продирале из мене самог па сам чак ухватио себе како „навијам“ за „јадног“ Луцифера који је збачен са неба.90
Почетком рата сам имао оно што већина људи данашњице нема, имао сам времена. Био сам затворен у стану у
Радићевој 7, без могућности изласка, без могућности да било како допринесем себи. Једино корисно што сам могао да
урадим за заједницу у којој сам био, моју девојку и пријатеља који се такође скривао од паравојски разних боја комбинезона, било је да очистим кућу, правим свеће, кандила,
иновирам пећи на дрва и експериментишем са баштом на
тераси. Мало послова који су ратних година остајали на
располагању особи затвореној у кућном притвору је отворило простор за читање. Два пута су нам упадали у стан,
једном су тражили „снајперисту“, што је у доста случајева
била шифра за пљачкање или постављање неког оружја
због затварања власника стана како би стан био заплењен.
Други пут су из нашег стана гађали прозор у суседној згради потпуно сигурни да пуцају на снајперисту. Истина, у то
време је заистa тих зликоваца – снајпериста било пуно. По90

Исаија 14,12. „Како паде с неба, звездо данице, кћери зорина? Како
се обори на земљу који си газио народе.“ Погледати Откривење 8,10.
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сејао их СДС,91 као да ће за пар сати или дана да заузму
Сарајево.
У почетку је прихватање и одбијање духовног ауторитета било подељено, када бих наишао на неразумљиву
или по мени сувише крваву сцену, имао сам подељено осећање. На тренутке ми је Јахве92 био потпуно разумљив јер
је Његов народ често био толико примитиван и покварен
да „ништа боље нису заслужили“. Било ми је нпр. несхватљиво како неко може да не верује Богу који им је показао
сва она чуда у Египту укључујући и отварање мора, плоче
савеза, отварала се земља пред њиховим очима, из стене
излазила вода... а пар месеци иза тога се уплаше рекавши
„не можемо ми ићи на онај народ јер је јачи од нас“.93 Зато
их је Бог послао да 40 година лутају пустињом. Као да им
је рекао: „Не можете? Добро, хајдете зато 40 година кроз
пустињу, то ћете моћи, па кад умре задњи од вас који данас
’не може’, онда ће ваши наследници ући.“ Међутим, колико год су ми стари Јевреји тада били чудни, себи сам био
још чуднији јер сам након изласка из Сарајева 1994. године
падао на невероватно ситним стварима после свих доживљених искустава. О томе на самом крају практикума.
У другом тренутку бих осећао одбојност па и страх
због тако намрштеног и осионог Бога који није праштао до
трећег и четвртог колена. Било је дана када бих се свађао
са Богом тако жестоко да би се то завршило плачним цвиљењем док сам се превијао по кревету гледајући у даљини
„слободу“ – пут преко планине Требевић који су користили Срби.
Задатак овог текста није да пренесем све оно што се
благим изразом зове страхота већ да прикажем на који
начин је некада закопано семе духовности, која спознајом
91

СДС – Српска демократска странка
Тетраграматон - יהוה
93
4. Мојсијева 13, 31.
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и духом води остваривању личности, проклијало и како се
развијала клица када је све, па и нада, венуло. Ипак, мораћу у неким сценама да призовем рат као илустрацију.
Заправо, проблем који је мене разједао био је осећај
потпуне безнадежности. Не стављам на прво место минобацаче и снајпере јер се, ма како то невероватно изгледало,
човек на то навикне и писак пројектила који прелази преко
главе убрзо постане саставни део рутине. Нисам живео у
зони ратних дејстава већ готово на првој линији (иако сам
био усред града, читаво Сарајево је било на првој линији).
То није трајало који сат или дан већ од априла 1992. до августа 1994. године.
Замислимо слику: рат бесни, подела на две стране је
очигледна, и трећа страна је присутна негде у близини, гађају те твоји, за њих си легитимна мета јер си издајник94 а
нема ти спаса ако те ухвате паравојници и параполицајци
са којима живиш јер ниси њихов. При томе не радиш нигде, хуманитарну помоћ не примаш (зато што сам скинут са
тог списка захваљујући којем су ми послали позив за војску пратећи траг мог имена), једеш по земичку сваки други
дан, немаш струје ни воде и нема твог имена ни на једном
списку, ни у једном регистру или документацији. Још да
Бог није оставио неколико добрих људи у близини, све би
било готово. Глад, жеђ, прљавштина се некако преживе
али безнадежност тешко. Постављало се нерешиво питање:
како једног дана да се појавим? Како да објасним где сам
био и шта сам радио до тада? У сваком случају, било би
94

Некада често помињана реч која у суштини ништа не значи јер сам
појам ништа не објашњава: шта, кога, како ни зашто је нека особа тако
названа. Термин је одлично пропагандистички искоришћен и засигурно је један од најупечатљивијих који су, захваљујући масовним медијима, налазили најкраћи пут до подсвести аудиторијума. На овом месту
бих рекао да је изостанком осуде новинара – пропагандиста након ратова на простору бивше Југославије, ова струка на дуге стазе изгубила
могућност да се избори за достојанство које јој припада.
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немогуће да се пријавим (камоли да се надам) дозволи за
излазак конвојем Дечије амбасаде или неке друге институције. Није ми било тешко да се идентификујем са Јеврејима
из књиге QB7 Леона Уриса95 па ни са оним Јеврејима који
су годинама безнадежно лутали пустињом. Сматрао сам да
је Бог, којег сам дефинисао као врховно духовно биће,
ствараоца свега што постоји,96 крив због ситуације у којој
сам се нашао. Шта ја имам са ратом и болесним амбицијама свих оних који су у рату учествовали?
Сарајево је пред хаос који тек што није експлодирао
обиловало отвореним противницима рата. Гледали смо
JУТЕЛ, гасили светла по становима на позив Горана Милића у знак протеста због свега што се догађало.97 Потпуно
сам равнодушан према САО Романији као и према Херцег
Босни па сам се питао зашто сам ја морао да трпим све то
укључујући и праву глад о којој сам читао у књигама или
гледао извештаје из Етиопије средином осамдесетих. Само
што за ову глад нису били криви скакавци.
Вођен таквим свакодневним размишљањем нисам могао да сагледам могућности а старозаветни Јахве је и даље
намргођен и опасно поштен говорио из Библије – плата за
грех је смрт.98
Издвојићу ово сазнање зато што сам вођен представом о осветољубивом и опасном Богу такође могао да сагледам и Његову милост која ми је тако много требала. Наставак реченице јер је плата за грех смрт... гласи ... а дар
95

Ову књигу сам добио за 25. рођендан од пријатељице Маринеле са
следећом посветом Морбидна је - као и све око нас уосталом - али ће
ти, надам се, мало скратити кућни притвор.
96
гр. Θεος - Θεοτης, лат. Deus, Dominus deus - највиша суштина (Биће),
лична божанска егзистенција.
97
У неком од наредних текстова ћу се детаљније бавити атмосфером у
Сарајеву и Босни и Херцеговини 1991. и 1992. године, као и чињеницама које су допринеле рату који је могао да буде избегнут или, ако ништа друго, који је могао кратко да траје.
98
1. Мојсијева 2, 17; Римљанима 6, 23.
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Божји је живот вечни у Исусу Христу, Господу нашему.99
У прилично кратком временском периоду сам стекао поуздање у чињеницу да за „бити лош“ следи плата а да „бити
добар“ нема плату него се за „бити добар“ може само добити дар. Тако сам тада на свој језик преводио кратку реченицу због које бих у XIV или XV био спаљен на ломачи
као јеретик. У тренутку када сам престао да прикривам и
оправдавам сопствене слабости, уследило је растерећење.
Први пут сам се суочио са собом у вези са нечим озбиљним, нечим што није пословна или емотивна варница, не
покушавајући да оправдам властите глупости. Тог тренутка ми је било јасно да нисам ја та особа која поставља правила игре већ је то Ауторитет који је та правила написао
„на наша срца“. Одједном више нису била битна сва она
питања без одговора која су толико сметала интелектуалном а затим и општем прихватању Библије већ је разумевање отишло корак дубље, у мрачне одаје моје психе100 за коју до тада нисам знао да постоји или је то знање било само
на нивоу теорије. Од тада сам периодично почео да осећам
мир. У мојој сенци101 је било набацано различитих ствари,
од потребе да себе представим као мага који је површно
практицирао ритуале пре рата, астролога који је знао да састави веома прецизне наталне карте али био нестрпљив да
изведе потпуна тумачења односа планета и кућа у којима
се те планете налазе... Мистик у мени се крио и чврсто држао, без жеље да се тако лако преда.
Ипак, то ми није потпуно избрисало зебњу102 којој је
брат страх. У илустрацији зебње ће добро доћи сећање на
догађања од 27. и 28. март 1993. Снег је без престанка па99

Римљанима 6, 23.
Психа је исто што и душа
101
Мареј Стајн, Јунгова мапа душе - Увод, Сенка – одбачени и неприхваћени делови личности који су потиснути и који представљају компензаторну структуру его идеала, као и персона, Лагуна, Београд 2007.
102
Зебња је привремени продукт стреса
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дао 48 сати. Тек што су борбе за Рајловац, Ступско брдо,
Сокољу... утихнуле још једним од безброј примирја, отворен је сукоб у Аеродромском насељу. Како је до мене касније допрла информација, у делу овог насеља од десет
улаза у зграде, Армија БиХ је успела да заузме половину
једног улаза да би се после испаљене велике количине бомби, оквира муниције, граната и пројектила разних калибара
вратили на претходне положаје – удаљене ни десет метара
одатле. Град се цепао од хаустора до хаустора као што је
то било на Врбањи, Ковачима... Прва линија фронта од мене није била удаљена више од триста метара ваздушне линије а српски положаји на Грбавици од положаја у сасвим
другом делу града, на Пофалићима су били удаљени ни
500 метара ваздушне линије. Сувише артиљеријских цеви
и пијаних војника је било по брдима па је зебња о којој пишем била нешто најблаже што сам могао да осећам.
Друго, библијска целина која је у мени нашла плодно
тле је схватање ритуалног клања јагањаца за време Пасхе.
Око Божјег плана спасења се окреће све што постоји у хришћанству. Ко може да осети потребу за спасењем до онај
који је у проблему, који осећа потребу за спасењем. Ратна
збивања су се претворила у такву страхоту да ми је било јасно како ми само Бог може помоћи, нико од људи нема ту
моћ. Пишем са жељом да читалац не дође у сличну ситуацију. Тврдим да смрт не мора да буде узрок страха јер је страх
од смрти близак психологији групе, вође или психологији
моћи. Од свега тога сам био пристојно удаљен мада сам у
почетку осећао страх због могуће смрти.103 Једино што је у
мени изазивало већи страх од смрти, која је постепено прелазила у поверење, у непролазност живота, био је страх од
103

Љубомир Eрић, Интервју за Блиц 10.7.2007. поводом објављивања
књиге Речник страха каже: „Страх је основна емоција у присуству
опасности која је претња телесном и психичком интегритету особе. То
је нормална реакција и доприноси човековом прилагођавању на дате
околности и преживљавање.“
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живота (уколико ми граната откине ноге...) Постоји градација страха изазвана различитим узроцима, и то: када човек
може избећи опасност – осећа страх, када није сигуран да ли
може да избегне опасност – настаје паника и на крају, када
је сигуран да не може да избегне опасност – осећа ужас. Ово
је тачно само уколико је интелектуална функција активна
јер подразумева макар површно размишљање и анализу
опасности. Уколико посматрам себе 1992. у јулу и у истом
периоду 1993. године закључујем да су изненадност осећаја
опасности, свест о опасности и настанак страха били готово
тренутни. Нисам психолог ни психијатар да бих са сигурношћу тврдио али мислим да сам у једном тренутку крајем маја 1992. године упао у хистерију.
Било је јутро, још нису били порушени далеководи а
на телевизији је ишао спот „Бајаге и Инструктора“ Добро
јутро. Тада је почело бомбардовање неких од циљева у непосредној близини зграде. У кругу од 50 метара су зграде
Председништва, Владе, Центар служби безбедноси и касарна јединице Бисери а са друге стране Ћелин104 и Јукин105 штаб, као и штаб Сефера Халиловића, команданта
104

Исмет Бајрамовић–Ћело; Штаб му је био у просторијама студентског дома ’Младен Стојановић’, у близини Централног затвора. Под
његовом контролом били су делови општина Центар и Ново Сарајево Кошевско Брдо, Циглана и део Велешића. У саставу Бајрамовићеве јединице био је тзв. Летећи батаљон. Крајем априла или почетком маја
1992. године Бајрамовић је постављен од стране званичних органа за
начелника Војне полиције за општине Центар и Ново Сарајево, а од
3.5.1992. године за управника Војног затвора на петом спрату зграде
Централног затвора.
105
Јусуф Празина-Јука, предратни криминалац из Сарајева, на почетку
рата имао је формирану јединицу ’Зелених беретки’, која је под његовом командом 2. и 3. маја 1992. године учествовала у нападу на објекте
и колону ЈНА, при изласку припадника ЈНА из Сарајева у Добровољачкој улици. По непотврђеним наводима, током 1992. године јединица Јусуфа Празине је бројала око 2.300 наоружаних људи и имала је у
граду више од 30 штабова, међу којима су: ’Стела’ на Отоци, у просторијама Железничко-индустријске школе, просторијама школе за омете59
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Армије БиХ. Све се тресло, пуцала су стакла, цигле и блокови, прашина је за кратко време обавила кварт а ја сам седећи на поду наслоњен уз зид са „Бајагом“ урлао, смејао се
и плакао: Добро јутро, ово изнад нас је небо, зна да буде
кад’ је сунчан дан. Светло, плаво, бистро, дубоко и ведро,
сунцу стаза а звездама стан.... У јулу 1993. године страха
није било, борба за живот ме је терала да читам и, када то
нисам радио, експериментишем са новим помагалима и покушајима да заштитим прозоре од снајпериста са Јеврејског гробља. Чини ми се да сам у истом тренутку могао да
будем светац, који је више желео смрт него некога да убије, и хладнокрвни убица.
На тугу ме никада није наводила слика искасапљених
тела ма које старости и доби били лешеви али би очи засузиле на патњу.106 Лешеви су ме подсвесно али перманентно
упућивали на пролазност и краткоћу живота а не на тугу.
Изнећу две слике које ће илустровати претходно запажање.
У новембру 1992. године сам са терасе гледао у двориште, наилазила је жена у капуту, марамом око врата и
цегером у левој руци. Старија госпођа, можда педесетих
година. Ишла је тротоаром поред зграде, не тако брзо, прошла је улаз број 5 и таман када је дошла на прелаз Радићеве ка зградама у Јадранској улици, одједном је застала и
пала на колена. Горњи део тела јој се савио до земље, као
да клања, и на крају су јој глава и десна рука склизнули са
колена тако да је половином лица била наслоњена на зене у развоју, просторијама обданишта ’Драгица Правица’, просторијама обданишта ’Искрица’ у улици Хасана Бркића, просторијама ресторана ’Американац’ (преко пута Централног затвора), просторијама
Стоматолошког факултета итд. Празина је држао под контролом општину Центар, Али Пашино поље...
106
Не мислим на властиту патњу или патњу најближих већ на патњу особа које не познајем. Битно је да кажем да осећај туге по правилу не изазива нечија патња у дугом временском року већ поједине слике које илуструју ту патњу, као фотографије. На срећу, било је мало таквих слика.
60
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мљу. За који минут, можда краће, била је у локви крви. Зуруио сам у њу, нисам очекивао да устане, знао сам да ју је
погодио снајпериста и да је мртва и нисам осећао ништа.
Нити сам себе потенцијално видео у њеној кожи нити сам
осећао тугу, страх... То се догодило пред мојим очима и
осим што сам видео да је пала, не могу да будем сигуран
да сам после пар тренутака обратио пажњу на пуцањ. Оваквих ситуација смрт уживо било је доста али ти примери
нису за овај текст. Најупечатљивије су: војна колона у Добровољачкој односно на Скендерији 3. маја 1992. године,
смрт породице Татаревић – Драгнић, њих шесторо (од тога
двоје деце) на празничном ручку 3. јануара 1994. године,
смрт комшије Видовића у реду за воду...
У следећој ситуацији сам био сасвим друга особа. Пас
нам се разболео од штенећака да би 15. септембра 1992. године сасвим занемоћао. Моја девојка га је одвела код ветеринара Јосипа Красног да га успава али он је одједном стао
на ноге и вратили су се кући. Привид излечености није дуго трајао а када сам морао да му истискујем измет из дебелог црева јер више није функционисало, послао сам девојку, више не знам где и по шта да донесе, а ја сам га својим
рукама удавио. Девојку сам слагао рекавши да је Коле угинуо. Спаковали смо га у кутију, снели у двориште, ископали рупу неких двадесетину метара од улаза у Ћелин штаб
(студентски дом Младен Стојановић) и сахранили га у
жбуњу крај улице. Нисам размишљао о евентуалној патроли, стражи и сличним веома могућим проблемима. У миру
и тишини смо се опростили од Колета. Туга107 коју сам та107

Изворни Будини текстови Уметност неговања хармоније и равнотеже духа 7. део Будиног учења о оплемењивњу духа, IV, Посматрање менталних објеката: „А ШТА ЈE ТУГА? Туга је када неко трпи због
овог губитка или несреће ове или оне тамо, жалост, ожалошћено стање
духа унутрашња туга, унутрашња несрећа – то се назива туга. А шта је
то, монаси, исправно разумевање (схватање)? Разумевање патње, разумевања постанка патње, разумевање престанка патње, разумевање пута
61
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да осећао је била невероватна, немам адекватну реч да је
објасним. То се догађало у јеку лудила када је дневно гинуло ко зна колико људи.
У то време, док сам осећао страх, јављао се бес, па
чак и жеља да охолим зликовцима, који су са безбедне удаљености пуцали по цивилима као по војним циљевима, узвратим. Неретко сам, пре него што бих заспао, замишљао
како имам неку машину која крчи пут од Сарајева кроз сва
минска поља, ровове и траншеје ка спољном свету.
Са сигурношћу знам да се то догађало не више од три
месеца од почетка рата. То не значи да касније нисам осећао бес или тугу, слике беживотних тела и даље у мени нису изазивале реакцију – био сам потпуно равнодушан. Бес
би изазивала слика достојанствене жртве која у миру, па
чак и са благим осмехом који је у ствари деформација лица
можда изазвана празнином, чека судбину. Небитно да ли је
то слика жртве у Кератерму, која нема жеље ни воље да се
брани од шамара док му глава одскакује као лоптица, или
је то слика Мањак Марка, у чијем камиону сам напустио
град, који се сав крвав бори за ваздух у пренатрпаној ћелији касарне Виктор Бубањ (преименована у Рамиз Салчин)
у Сарајеву. Слика која ствара тугу из које настаје бес је
нпр. слика жене која у наручју држи бебу иза зида избушеног гелерима минобацачке гранате у Мис Ирбиној улици а
која је потпуно мирна. Не помера је ни то што њена кћерка
нема млека да подоји дете, ни то што није на списку хуманитарне помоћи разних организација, ни што не може да је
угреје. Не помера је то што се преко ноћи нашла у каменом
добу XX века.

који води ка престанку патње – то је исправно разумевање“. Издавач
АРИОН, Београд 1988. 36. и 39. страна.
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Фото Роџер Ричардс

Такве слике су могле и још увек могу да ме разбесне.
Дођи Боже и суди јер се не може више.
Осећај беса не траје дуго, доживим нешто као „струјни удар“ када ми се помрачи најчешће чуло вида, и када се
ослободи за мене невероватна снага, као да ми емоционално а затим и саосећајно тело нагло порасте. Да ли је реч о
буђењу Кундалини или не, не бих са сигурношћу могао да
тврдим.
Апатију сам ретко осећао, не говорим о почетку рата
када је у мени било различитих набоја. Тренуци апатије су
се појављивали, за мене парадоксално сазнање, у време када сам се духовно учвршћивао, када се „примала клица вере“. Могући разлог је био психички умор па и исцрпљеност организма под утицајем константног стреса као што је
наведено у моделу Генералног адаптивног синдрома. На
мене није толико утицао интензитет колико дужина трајања ненормалне ситуације која ће, на крају ће се видети, да
постане нормална (јер сам се из Србије, односно након поновног остваривања слободе кретања, вратио на Грбавицу). Може да звучи саркастично али заиста ме је по изласку из Сарајева ухватио страх од слободе у коју сам дошао.
Да ли страх има кумулативни ефекат и шта се тада
догађа не могу да одговорим зато што се мени то није до63
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годило што наравно не значи да се није уопште догађало.
У годину дана потпуне изолације, изостанка основних техничких услова за живот, периода буквалне глади, хладноће, пустињског економисања водом... ратне операције и
опасност коју су представљали униформисани људи били
су потпуни вишак за преображај личности. Када се још додају ова задња два елемента, који су изазвали претходне,
добија се психа која може отићи на различите стране, али
само ЈЕДНО не може – да остане иста као пре утицаја свих
наведених фактора (који не представљају целокупну листу
извора стреса). Период преображаја сам сузио на годину
дана, мада је трајао до 9. августа 1994. и поново се наставио у септембру, када сам се вратио на Грбавицу.108
С обзиром на то да је сукоб добра и зла праисконска
слика на којој је наша мала планета тек позорница сукоба, у
духу ми се примакло разумевање стриктности коју је Бог
показивао.109 Нико не може да буде судија у властитој парници110 па је сукоб пренет на Земљу. У почетку су људи били владари планете а власт смо добили од Бога.111 То је, хипотетички говорећи, била најкраћа владавина у историји а
трајала је до пада човека у грех односно до упознавања са
злом и добрим, прекршајем забране. „Кнезом овога света“
Исус зове сотону.112 Кроз прозор сам видео да је добро радио свој посао. Као да су се сви ови историјски, митолошки,
теолошки, национални и сви други сукоби пренели у мене.
Ипак, Бог је људском роду попуштао толико пута да то превазилази знања неуког момка заглављеног у Сарајеву, који
108

Више ми је пријао рат, него мир у Србији. Отишао сам са Грбавице
1. октобра 1994. године препешачивши 96 километара преко Рогатице.
109
Исаија 59, 2: „Ал' злочинства ваша растављају вас са Богом вашим,
греси ваши заклањају лице његово и сметају да вас чује.“
110
Iudex nemo potest esse in propria causa
111
1. Мојсијева 1, 28.
112
Јован 12, 31. „Сад је суд овом свету; сад ће бити истеран кнез овог
света напоље.“ Погледај: Лука 10,18.
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је гајио наизглед искрена осећања само према себи и према
најближој околини у којој се налазио. Суморна је та усамљеност затрпана периодичним површним дружењима.
Први пут Бог је попустио када су га Адам и Ева преварили,113 нису веровали и нису имали поверења у Његову
реч. Други пут је попустио када је Кајин убио Авеља.114
Цењкао се са Аврамом око броја праведника у Содоми115 а
Излазак обилује сликама народа који нема поштовања према ономе ко га спасава а Он опет попушта. Што је више
попуштао људима, њихов живот је био све гори. Недопустиво би било и сада тврдити да је Он крив што је попуштао јер нас другачије не би било. Став који сам толико
пута чуо „боље да нас нема него да живимо оваквим животом“ није за коментарисање.
Уколико би се на овом месту коментаром огласио
„обавештени научник“ који тражи материјалну потврду
свих ових и других догађаја илустрованих у Старом завету
морам да кажем да би отишли на погрешан пут. Ако би
предстојеће године провео у истраживању феномена написаних у Изласку, вероватно би интелектуално профитирао,
али то и даље не мора да има икакве везе са духом односно
са поверењем (веровањем). Духовна спознаја има у основи
познавање духовних вредности нас самих!116 Свакако је
потребно одређено опште знање да би боље разумевао
историјски контекст у којем се све тамо написано догађа,
треба се упознати са историјом цивилизације и разним митологијама. Када то савладамо, вратимо се на Стари завет,
који ћемо много боље схватати али, што је битније, и осећати. Немам право да ауторитативно дајем савете с тим у
вези али препоручујем.
113

1. Мојсијева 3. поглавље.
1. Мојсијева 4, 8 - 16.
115
1. Мојсијева 18, 20 - 34.
116
Лука 17, 20.21. „Царство Божије неће доћи да се види. Царство Божије је унутра у вама.“
65
114

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

Годинама уназад покушавам неострашћено да разумем и осетим прошло време на различите начине. Околности у којима сам то радио нису биле баш најсветлија страна хуманизма па сам, ослобођен сурогата борбе за људска
права, могао у то време да уђем in medias res.117
Доследност старозаветног Бога, иако је попуштао небројано пута, саветовао, опомињао на блажи и грубљи начин, константа је која прати Стари завет.118 Старозаветни
текстови указују и на однос човека према Богу преко односа човека према човеку. Духовно отпадништво се осведочавало када би међуљудски односи били у критичној фази.
Неколико светлих примера духовне снаге и доследности,
као што су Давид и Соломон су на тренутак вратили наду
да није све изгубљено и да ће поверење бити повраћено. Не
треба да кажем да су обојица погрешили у неком тренутку.
Уместо тога, дошло је до поделе и пропасти. Самара и Јерусалим су се одвојили119 и то баш због Соломонових греха. Онај који јесте је рекао то што је имао да каже у Старом завету, у Новом се помиње таман толико да призна
Исуса као свог сина.
Живот којим сам пре рата живео је био једносмеран,
тицао се мене и људи око мене. Мање или више по тој матрици живи савремени човек. Са изузетком оних који један
сат недељно проводе у цркви. О чему причају људи данашњице зависи од нпр. животне доби, млађи су углавном
свели разговор на провод кроз који провејавају емотивни и
117

Без околишања или у средиште ствари - Хорације.
Поред бројних текстова у Старом завету наводим текст из Кур’ан-а,
Поглавље Eл-Бекаре, 64. ајет: „Затим сте одступили (од извршавања
вашег завјета) након (што сте га прихватили), а да није (било) Божје
доброте и милости према вама, заиста бисте ви били од оних који су на
губитку.“ 65. „Ви сте сигурно знали за оне између вас који су прекршили заповијед о суботи (као дану одмора), па смо им Ми рекли: ’Будите (као) мајмуни одбачени!’“
119
Прва о Царевима 11, 26-39. „Јеровоам постаје краљ над десет пламена.“
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сексуални проблемчићи, људи средњих година су опхрвани материјалним проблемима а старији причају о правди и
неправди на свим нивоима. Подразумева се да у једној реченици не могу да обухватим све могуће теме али ми се
чини да не грешим наводећи ове цртице. Ко данас тежи
мудрости?120
Уколико се пак деси да немамо проблема ни са једним од наведених предуслова (који се могу превести са потреба, воља, време) за упознавање са духовним темама па и
властитим духовним садржајем, не заборавимо да нам је у
прилазу религијским садржајима потребно објашњење.121
Приметићемо да у оваквом друштву ни основни
принципи закона комуницирања често нису испоштовани
па се појединац претвара у зачаурену, необавештену или
изманипулисану јединку чији односи са спољним светом
крећу и завршавају се са ја. Оклоп око властите личности
човек поставља да не би тако лако био повређен али је с
друге стране исти оклоп сметња његовом властитом прилагођавању. Комуницирање је неопходни минимум одржавања курса, али се, нажалост, испоставља да је индивидуализација, што није индивидуација, попримила размере епидемије. Иза тога иде осамљеност а уз познате материјалне
факторе (и овакво стање духа) настаје лабораторијски
плодно тло за апатије, депресије и друге аномалије и болести. Од песимисте не може да настане ништа добро.
По једном од модела комуницирања, препознају се
донор и реципијент информације на коју утиче „шум“. До120

Талмуд, Изреке отаца, VI.1. „Свако ко се бави Науком ради себе самог – заслужиће много штошта. И не само то, већ је цели свет заслужио... А (Наук) га одева смерношћу и бојажљивошћу, оспособљава
да буде праведан, исправан, побожан и поуздан, и удаљава га од
греха, приближава заслузи... Постаће скроман, великодушан, праштаће увреде, узвисује га и уздиже над свима.“ (Подвукао аутор)
121
Дела апостолска 8,30. „А разумеш ли што читаш? А он рече: Како
бих могао ако ме ко не упути.“
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нор и реципијент кодирају и декодирају информацију која
пролази кроз медиј (средство комуницирања, макар то био
и ваздух) чиме је процес заокружен.122 Модел има још елемената али сам издвојио упечатљиве. Реч је о дијалошком
моделу комуницирања као облику размене информација.
Да би информација била јасна, мора да одговори на пет питања: ко, када, зашто, где, шта, а када хоће да се објасне
додатни елементи одговора и на питање: како. Једноставније од овога не може. Структурирање реченице је у основи идентичан процес на пијаци и пред микрофоном, у цркви и у молитви. Ово наводим зато што сам приметио да
„нормални човек данашњице“ често не зна шта хоће. Један
од могућих разлога је што није у себи утврдио све детаље.
Упућивањем ових питања самом себи ћемо добити увид у
све оно што захтева одговор. Најтеже је почети.
Ако хоћемо да нас други разумеју, морамо да поштујемо овај закон. Ако хоћемо да сазнамо, морамо да знамо
шта да питамо. Неодвојив део комуникације је слушање
како би се информација разумела. За слушање је потребна
пажња а за пажњу воља. Воља може бити покренута различитим факторима од којих је данас најдоминантнији интерес. Девалвирали смо интерес углавном на материјални на
уштрб духовног и душевног. Нажалост, данас више него
раније има људи који сматрају да ће зарадити и заслужити
спасење, говорим за оне који ипак осећају потребу за спасењем. У разговору са појединцима закључио сам да је по
122

М. Пленковић Комуникологија масовних медија, „Косзyк - Прусов
модел комуницирња може вриједити за живо интерперсонално комуницирање, као и за масовно комуницирање. Прво је богатије, свестраније и дијалектичније с постојањем повратне информације (feed back),
а друго је знатно сиромашније и одвија се посредно без могућности добијања повратне информације. Према њиховом мишљењу, живо интерперсонално комуницирање може се описати овим моделом. Најсложенији део интерперсоналног комуницирања је интерпретација...“ Издавач Барбат, Загреб 1993. година.
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њима спасење завршена ствар, с обзиром на то да редовно
иду у цркву или клањају. Занимљиво стајалиште које сликовитије од било ког коментара описује стање духа и познавање онога у шта се наводно верује. Пробуђење и покајање као да нису потребни. Незнање не ослобађа кривице,
иако је, по Талмуду, кривица мања. Нешто раније сам навео неке од општих чињеница комуникологије зато што се
на исти начин духовно комуницира са Богом у молитви која није ништа друго до дисање душе.123

123

Јован Корнаракис, Основе психологије трезвеумља, www.verujem.org: „Сав духовни напор, који често траје по целу ноћ и дан, непрестано се прожима молитвом у тој мери да она заиста чини не само дисање душе него и тела. Трезвоумни или мистички доживљај по преимућству је доживљај молитве. Конкретно, молитва је духовно стање
прибрано и усредоточено, у којем ум ништа друго не тражи до Божје
присуство. Та молитва карактерише се као ’чиста’ или ’умна’ или ’срдачна’, јер управо у том стању ум није више светска реалност, него
надсветска. Он одлази од света, а ка Богу.“
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7.
Постоји милион разлога који могу човека да скрену
са пута ка Сопству (Јаству), стварању личности, индивидуацији, али само један да се настави даље.
Један од најчешћих разлога скретања са правог пута
је време. То је одлучујући проблем неизлечивог „инстант“
друштва. Зато се обраћам појединцу који још увек има могућност да ствари окрене у своју корист.
Ко си ти у безобличној маси људи? Колективна психа
утиче веома негативно на личност и то је заправо највећа
опасност. Колектив увек гуши појединца што доводи до
искорењивања различитости у заједници. Елемент диференцијације је индивидуа. Сва највиша достигнућа врлине,
као и највећа злодела су индивидуални. Што је нека заједница већа и што више потпомаже сумацију колективних
фактора на штету индивидуалности помоћу конзервативних предрасуда (а то је својствено свакој већој заједници), тиме је индивидуа више морално и духовно уништена и тиме се гуши једини извор моралног и духовног напретка заједнице, каже Јунг.124 Тако пролази светска слава,125 рекли би Латини. Колективна психа и колективна
свест су у задњих петнаестину година показали деструктивност и моћ у народима бивше Југославије. Деструкцијом старог изградити ново. Бивши градоначелник Требиња,
Божидар Вучуревић, својом изјавом саградићемо љепши и
старији Дубровник илуструје такав однос.126 Колективну
124

К. Г. Јунг, Архетипови и развој личности. Просвета, Београд, 2006.
године
125
Sic transit gloria mundi – Томас де Кемпис
126
Dubrovnik.net, Портал града Дубровника, Из изјаве Божидара Вучуревића сарајевском „Ослобођењу“, 30.7.2008. „Није ми жао због те изјаве. Казали су и Хрвати да ће направити љепши и старији Стари мост,
па сам контрирао.“
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свест чини систем заједничких уверења, ставова, погледа
на свет и вредности људи у једном друштву, који појединци затичу у одређеној културној и социјалној заједници и
које одређује њихов начин мишљења и деловања. Овај појам има кључну улогу у објашњењу многих друштвених
појава и социјалног понашања људи јер колективна свест
највише утиче у обликовању свести појединца. Можда мислимо да је то безоблична али присутна и ипак веома добро структуирана социјална група која дише једним плућима? Унисоно певање је ствар дуготрајне и напорне вежбе,
не може се до јединствености доћи одмах.
Свака заједница је на окупу због минимума заједничког интереса или из навике коју су појединци стекли након
успостављања минимума заједничког интереса. Где је нестао садржај? Изгубио се у свакодневици, у рутини. Са нестанком садржаја родио се савремени отуђени човек којег
објашњавам у контексту погубне једностраности живота
под притиском колективне психе. Најежим се и згадим на
констатацију „шта ја ту могу, тако се данас живи“.127 Млитава воља или безвољност никоме не требају.
Посматрајући прошле догађаје, као што сам већ наговестио, констатоваћу да није могуће појединцу нити народу да у већој мери прихвати назоре другог народа с обзиром на етничке разлике, макар му тај други народ био близак. Колективна свест једног народа не може да се поистовети са колективном свешћу другог, нити да се усвоји, што
важи и за сваког појединца који припада том народу. Због
тога су све специфичности једног народа индивидуална
вредност њега самог у односу према другим народима, које
ћу на овом месту представити као појединачне колективне
свести. Одрицањем властитих вредности, народ губи идентитет, уништава архетипску слику (или бар настоји да то
127

Види Талмуд, Поглавље „Учење“, део „Нема оправдања за неучење“, 284 – 286. страна. БИГЗ, 1990. године
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учини) и бива потпуно препуштен вољи онога ко задржава
и намеће властите вредности. Колективну свест је немогуће избрисати. Без обзира на глобализацију, веома је опасно
уколико се вредност једнога народа представља као „цивилизацијска тековина“ која се намеће другима. У тој слици
видим ноге кипа којег је сањао Навуходоносор које су направљене од гвожђа помешаног са глином.128 Као што један народ не може прихватити наметање цивилизацијских
тековина које му не припадају, тако се ни глина не може
сјединити са гвожђем. Било да је реч о потреби убеђивања
како је бивша СФРЈ била најбоља за све њене народе (ако
неко то не види као истину, таква творевина не може да
опстане), било да је реч о именовању народа Бошњака (ако
неко себе види као Бошњака, не постоји начин да се убеди
да он то није), било да је реч о глобализацији у сваком могућем аспекту. Недуховно може да се прилагоди свим
условима, предмети могу да се прилагоде свим условима
али архетипови не. У психолошком контексту ми је српско
светосавље прихватљивије као религија од покушаја примене новозаветног јудео-хришћанства на којем почива зато
што светосавље задржава веома много од архетипских
представа Старих Словена што су својевремено схватили
Ћирило и Методије. Ако се светосавље ослободи тих специфичности и вредности које су допринеле обогаћивању
народа, изгубиће субјективитет.
Када је пак реч о народима у БиХ, неспорно је да су
имали доста сличности. Живели су на истом простору толико векова, мешали се и били на дугом путу формирања
специфичног босанског народа поготово у задњих 50 година, мислим на урбане целине. Излишно је подсећати да
Славонац из Хрватске има више сличности са Војвођанином, ма које да је националности, или Далматинац са Црногорцем него што имају Хрват из Далмације и Хрват из
128

Данило 2,33.
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Славоније. Крајишницима, Босанцима и Херцеговцима би
могли да се назову људи из Крајине, Босне и Херцеговине
који су се у кратком времену крајем осамдесетих XX века
„повратили“ на Србе, Хрвате и Муслимане, касније Бошњаке. Међутим, Босна је посебна по много чему.
Сложио бих се са Максом Левенфелдом, јунакон Андрићевог Писма из 1920. године, рођеним Сарајлијом који
је после II светског рата напустио Сарајево и Босну са жељом да се никада више не врати и то због мржње. Тако
дивна земља и по природи и по људима.129 Тачна је тврдња
да у Босни, независно од народа, има пуно застарелих и
дубоко укорењених неправди и злоупотреба које само бујице мржње и гнева ишчупају и отплаве. А када те бујице
спласну и нестану... долазе потомци који ће видети само
плодове снаге и покрета, не знајући како је било док је харала мржња. Са колективним несвесним босанске верзије
Срба и Хрвата сам се срео потпуно неочекивано.
У мојим размишљањима непосредно пред доношење
коначне одлуке да останем у Сарајеву није било све овако
систематизовано, иако сам имао довољно информација да
бих се склонио. Може да се учини да је првобитни мотив
писања занемарен али све наведене информације су битне
да бих уопште могао да потврдим значај индивидуације,
остваривања личности и да бих читаоца увео у психологију
преживљавања. Једно хаотично, емоцијама и надањем испуњено време је довело до покретања компликованог про129

И. Андрић Деца, „И као што се под земљом у Босни налазе рудна
блага, тако и босански човек крије несумњиво у себи многу моралну
вредност која се код његових сународника у другим југословенским
земљама ређе налази... Јер фатална карактеристика те мржње и јесте у
томе што босански човек није свестан мржње која живи у њему... Па
ипак, чињеница је: да у Босни и Херцеговини има више људи који су
спремни да у наступима несвесне мржње, разним поводима и под разним изговорима, убијају и буду убијени, него у другим по људству и
пространству много већим словенским или несловенским земљама.“
Просвета, Београд, 1981. година, 182. страна
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цеса индивидуације у мени. Захваљујући томе тврдим да је
за живот сваког појединца од основне важности размишљање о властитом размишљању, продубљивање спознаје
и остваривање личности без обзира на то шта се напољу
догађа. Желим у овом животу да будем комплетна личност, која има своје ставове, своје место у Универзуму и да
ме води праисконски Дух јер он зна пут. Ја видим „до брда“ а Он „до и преко брда“.
Од трке за информацијама, првих пушкарања, експлозија и жртава и свих других доживљених ствари, до осећаја
безбрижности у ужареном сарајевском и босанском лонцу
раздвајало ме је кратко време борбе за физички опстанак.
Мислио сам да сам одређеним радњама у стану допринео
дотадашњем физичком опстанку а истина је да он никада
није био доведен у питање јер још није дошао мој тренутак. Ја то нисам могао да знам али сам касније сазнао. Тиме што сам прилагођавао живот у стану ратним условима
сам у ствари помогао психичком а не физичком опстанку.
Другу заслугу приписујем времену проведеном уз
књиге, пре свих Библију, захваљујући којој сам остао психички жив и здрав. Ова представа не може, нити је то жеља, да се прикаже као универзални рецепт за сваку јединку. Можда је најважније то што је поглед човека у небо једини поглед који има утемељење у истини. Ако су све раније генерације грешиле, само је наша материјалистичка и
антитеистичка у праву – онда то јако подсећа на умоболницу у којој су сви луди осим пацијента или, још реалније, на
затвор у којем су сви криви осим индивидуалног затвореника. Треба „ослободити“ дух јер се у њему налазе неслућене могућности. Ово јесте основна порука, оно што Аристотел у Органону зове аподиктичким (нужним, безусловним, заснованом на необоривим доказима) знањем.130
130

Аристотел Органон, Четврти део, прва књига, четврта глава, 266.
страна: „Аподиктичко је знање онда када га имамо тиме што имамо до74
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Наравно, проблем може да представља незаинтересованост како за Библију тако и за духовни развој ма колико
то било погрешно па и глупо. Нема пушача који не зна да
пушење убија али је и даље у Западном свету међу најефикаснијим методама борбе против пушења висока цена цигарета; нема особе која не зна да је боље са пута стићи двадесет минута после него двадесет година пре, али и даље
има толико много трагично настрадалих у саобраћајним
несрећама због пребрзе вожње. Дакле, није довољно то
што су читање Библије, развој духа, индивидуација, праћење властитих мисли... паметни потези. Потребно је наћи
инспирацију да би се применили ови потези.
Од свих старозаветних ликова који су ме дубоко додирнули, међу првима је свакако Илија Тесвићанин,131 пророк чијих се речи ехо разлегао и у моје време. Нико као
Мојсије и Илија нису знали да буду оштри али праведни.
Њихова искреност није била детиња већ искреност особа
које имају одговорност за народ који воде, сваки на свој
начин. Они су примери одговорних људи за све касније лидере. Доносили су или су имали законе које су поштовали
а представљали су виши Ауторитет који нема материјалистичких интереса. Таква духовна величина као што је био
каз. А доказ је закључак из нужног. Морамо дакле да испитамо какве
су особине и каква је природа премиса доказа.“ Издавач Култура, Београд 1970. године
131
Прва о Царевима 17.–22. поглавље, Друга о Царевима 1. и 2. поглавље. Живео у IX веку п.н.е. Помиње се у Старом завету, Талмуду и
Кур’ану. Срби су преласком у хришћанство многе особине свог старог
бога Перуна, који је управљао муњама и громовима, пренели на светог
Илију. По народној традицији, Свети Илија се вози на ватреним колима која вуку четири коња, из чијих ноздрва избија пламен. Грмљавина
је тутњава његових кола којима се он вози по небу и облацима. На иконама се свети Илија представља или како на ватреним колима иде на
небо, или како држи нож у руци као знак да је њиме поклано 450 лажних Валових свештеника на брду Камил или како седи у пећини где
се склонио од охолог цара Ахава, а гавран му доноси храну.
75
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Илија, са којим је Исус разговарао132 на Гори преображења, имао је и падове иза којих је поново устајао.133 Онај који је без икаквог уздржавања и двосмислености говорио
краљици Језавељи шта јој је Бог наменио а краља Ахава
третирао као незрелог, јер се овај тако понашао, онај који
је на брду Кармил поклао Валове свештенике пошто их је
исмејао на начин на који се то данас ради на улици,134 такав човек је осетио зебњу одлучивши да оде у пустињу да
умре! Није хтео да се убије, то ни једној духовној особи не
пада на памет, него је одлучио да оде и умре од жеђи и глади. Какав човек! Тај Илија ме је уздрмао из темеља.
Идентификација је уобичајена ствар, свако може себе
да види у другој особи ма колико то посматрачу са стране
изгледало чудно па и смешно. Не могу да кажем да се мој
его обрадово, да је сенка утонула још дубље али је свакако
нешто из архетипа, можда чак и сам „стари мудрац“, нашло комплементарност са амбијентом у којем се траже
правда, мир и поверење чему је Илијина прича допринела.
Био сам толико пун заблуда о вредностима да ми је требао
један читав рат за велико спремање. Није потребан тако радикални повод да свако размисли о себи у поређењу са непролазним врлинама и вредностима иако су данас у великој кризи. Уколико би се неко усудио да сачини листу имитација вредности којима је склон човек данашњице ради
потребе да се прикаже у лепшем светлу него што јесте, листа би била веома дуга. Као да је врлина протерана у затворена друштва одакле вреба прилику да се представи онима
који имају духа за врлину. Свакоме „велико спремање“ може да пође за руком.
Финале Илијине приче је такође добар путоказ, уколико дух надвлада тело у мери у којој је то могуће. Пут
132

Матеј 17,3.
Прва о Царевима 19. поглавље.
134
Прва о Царевима 18, 27.
133
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свесности води ка небу или на небо. Он се ватреним кочијама горе попео.135 Није важно да ли ће ове кочије бити назване НЛО-ом или сличном фикцијом, попуштајући пред
налетима неверице као реакцији својственој савременом
човеку која смета сагледавању суштине. Као што је, наласком бакарног свитка у Кумрану, један од „научника“ „декодирао“ поруку сматрајући да се помиње Ехнатон,136 творац прве монотеистичке религије, и да је он заправо скривено благо о којем се у овом свитку прича. Шта је са поверењем и вољом?
Ако је слика Исуса који други пут долази на Земљу на
облацима137 у ствари слика Исуса који долази у НЛО-у, немам ништа против, само да дође. Небеско или Божје царство138 је држава у којој влада дух, оно је централно одређење пута и сврха постојања Божјег плана спасења о чему
ћу нешто касније да говорим. Због тога пут свесности води
ка небу. Сагласан сам са многим духовним људима да је
ово једино царство којем желим да припадам.
Ко ми је битан, средство или садржај, авион који је
носио атомску бомбу 6. августа 1945. или атомска бомба?
Занимљиво је то што је на путу ка индивидуацији и
остварењу свесности сваког тренутка могуће слетети са не135

Друга о Царевима 2,11.
Акхенатен (Превод: Стваран дух Атона), владар XVIII династије,
који је у почетку био познат као Аменхотеп IV (превод: Амон је задовољан) владао је 1353–1336. п.н.е. или 1351–1334. п.н.е. Његова жена
је Нефертити.
137
Матеј 24,30.
138
Царство небеско (гр: βασιλεία τῶν Ουρανῶν Basileia tōn Ouranōn)
или царство Божје (гр: Βασιλεία τοῦ Θεοῦ Basileia tou Theou) је основни
појам хришћанства и средишња тема поруке Исуса Христа. На западним језицима се често преводи и као краљевство Божје или небеско
краљевство. У Новом завету се спомиње преко 100 пута, и то готово
увек као парабола. Према Исусу, Царство небеско је у човеку (Лука
17,20.21.), достиже се путем разумевања (Марко 12:34), постајањем
„налик детету“ (Марко 10,15.) и вршењем Божје воље (Матеј 7,21.).
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ког нивоа на почетак али никако са почетка тако брзо и лако попети се на више нивое. По Лајбницовом закону континуитета, природа не чини скокове. Ако се такав „скоковити напредак“ ипак догоди најчешће дође до запоседања.
Све се догађа неприметно. Особа која нема оријентир са
којим ће да се пореди, како би констатовала позитивну или
негативну промену, или особа која се не преиспитује, не
примећује разлику тј. промену духа. Била би то запоседнутост од које не би имао користи јер је питање колико тога
би могло да се безбедно укотви у свести. Немогуће је у
тренутку остварити велики а постојан напредак.
Посматрајмо то овако, уколико је овогодишњи плод
пшенице искоришћен за сејање њиве, следеће године доћи
ће до одвајања својстава јер је реч о хетерозиготима.139 Треба да прође много година да би плод био уједначен, истих
својстава и родности. За селекцију је потребна воља и упорност, јер се сенка не даје тако лако, и будност (пажња).
Духовни напредак је такође у узрочно-последичној
вези са нечим што се зове „вера, нада, љубав“.140 Од инстант спознаје, спознаје без љубави – нема ништа. У тренутку може да се осети заљубљеност а не љубав. Наиме,
стално говоримо о духовном напретку као потреби изласка
из ћорсокака у којем се налазимо. Да би се сагледала дубина понора, у наставку текста ћу се вратити на период када
је уместо напретка остварен стравичан духовни назадак.
Немам намеру да се бавим историјом и да покрећем расправу, као што немам намеру да карикирањем историјских
чињеница оправдавам властите тезе. У средишту овог текста није оспоравање или одобравање цивилизацијског на139

Хетерозиготност је присуство различитих генских алела (А1А2
или Аа) на истом генском локусу на пару хомологих хромозома, што у
нашем примеру значи да се после сетве меркантилне пшенице раздвајају гени па је самим тим различита нпр. висина биљака, наливеност
зрна...
140
1. Коринћанима 13,13.
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претка, у односу на који имам кристално јасан став (а то је
да смо техничким осавремењавањем постајали духовна недоношчад), већ потреба да се иницира развој личности вођен Светим духом како би се што је више могуће остварило Сопство или Јаство.
Нико нормалан се не би усудио да оспорава неприкосновене ауторитете, као што су период хуманизма141 и ренесансе,142 тј. период културног напретка Европе, с једне,
или утицај и улогу садашњих хришћанских цркава, с друге
стране. Овако обимна тема не може лако бити елаборирана
а да то буде разумљиво онолико колико бих хтео. Поента
читаве приче са погубним утицајем буђења људске свести
почетком хуманизма и ренесансе није у доприносу науци,
философији и естетици, већ у отуђењу од духовности, које
је директно проузроковао катастрофалан однос римокатоличке цркве према народу. Шлаг на торти су биле опроснице тј. продаја папира на којем је наводно папа опраштао грехе онима који би за то платили. Буђење реформације пре и после Мартина Лутера је као једини истински
напредак имало превођење Библије. На националним језицима је постала условно доступнија већем броју људи. И
тада су фактори време, новац, писменост постојали баш
141

Хуманизам је културни и философско-научни покрет који је тежио
образовању личности по античким узорима; у ширем смислу речи обнова класичне културе. Сматрало се да проучавање старих писаца и
усвајање нових мисли усавршава и оплемењује човека, па су то проучавање назвали човечанском науком (humanitatis studia). По томе је и
читав нови покрет назван хуманизам.
142
Ренесанса (фр. renaissance – поновно рађање) је културно-историјски појам који је најпре означавао доба од 1350. до 16. века, као период у коме је дошло до поновног интересовања за класичну антику и
процвата уметности, да би се затим овим појмом означавало културно
стање прелазног доба од средњег века до новог доба, нарочито у Италији. Овај појам се примењује и да означи средњовековне претече ренесансе – каролиншка ренесанса. Од 19. века се у историографији користи да означи епоху.
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као и данас. Рационализам143 је добијао на снази а античка
философија, доживела је трансформацију,144 па се, уместо
духовног напретка поткованог „љубављу према мудрости“,145 догодило да се интелект надимао а дух „празнио“.
Ако је у хуманизму постојала тежња да се образује личност по античким узорима, да подсетим да је сврха овог
писања подстицање формирања личности, она је очигледно пропала, јер је у комбинацији различитих услова произведена духовна наказа а не узвишена цивилизација. Сличну судбину, револуције настале из најдубљих позитивних
побуда са лошим завршетком, доживела је и реформација.
У најбитнијем периоду другог миленијума човечанство је доживело два пораза, почетни занос хуманизмом и
ренесансом није успео да доведе до продуховљења а мисао
је рационализована све до појаве марксизма, који је, иако
веома значајан философски правац, у духовном смислу
143

Иван Видановић Речник социјалног рада Тиро-ерц, Београд 2006.
Рационализам је позиција у теорији сазнања према којој у процесу сазнања пресудну улогу и значај има разум. Главно мерило вредности
сазнања је људски разум. У психологији, веровање да је човек свесно,
рационално биће које зна шта и зашто то ради.
144
Eпистемологија је област философије која истражује могућности,
корене настанка и крајње домете људског сазнања. Иако покушаји развоја одговарајуће теорије сазнања потичу још из Антике и Платонове
философије, епистемологија је званично почела да доминира Западном
философском мишљу тек од Декарта и Лока, као последица расправа
између рационалиста и емпириста о важности концепата a priori и a
posteriori приликом стицања сазнања о нечему. Савремени постмодерни мислиоци, укључујући многе феминистичке философе, су поставили, или предложили контекстуализацију сазнања као део интерсубјективног процеса. Eпситемолошки правци (сазнајни) се разликују у зависности од извора сазнања. Ту спадају рационализам, ирационализам,
емпиризам, сензуализам, критицизам, интуиционизам, догматизам,
скептицизам
145
Термин философија је настао од две грчке речи: глагола "филеин"
(φίλειν, што значи волети) и именице "софија" (σοφία, што значи мудрост).
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отворио врата пропасти, која се ширила на феудални Исток. Супротно томе Римокатоличка црква је, доживевши
тежак пораз стварањем протестантских цркава и делимичним успехом контрареформације,146 била немоћна да поврати ионако пољуљани духовни утицај. Протестантске
цркве147 су коришћене у политичке и личне сврхе појединих владара и племства, па и оснивача појединих цркава,
тако да ни религијске институције на Западу нису успеле
да остваре, у почетку очекивани, духовни напредак. У вековима који су следили стварао се све већи јаз између веровања и знања о чему је К. Г. Јунг писао у Архетиповима
и развоју личности. У тим вековима се догодила Француска буржоаска револуција, Наполеон (који је истргао царску круну из руку папе и ставио је себи на главу), низ револуција средином XIX века, I ватикански концил148 (догма о
непогрешивости папе)... Духовност је била угрожена као
никада до тада а цркве нису ништа чиниле да би се стање
поправило. Напротив. Политика и чулни доживљаји нису
146

Уколико оснивање Језуитског реда (Исусоваца) под руководством Игнација де Лојоле 1540. године и поновно организовање инквизиције
може да се назове „делимичним“ успехом.
147
Без јединствене структуре на равни вере и на плану црквене организације, реформација је охрабрила формирање независних неконформистичких група које су се веома лако одвајале од скоро
основаних протестантских цркава, лутеранске, англиканске и калвинистичке. Тако се у следећим деценијама и вековима јављају: „пуритански“ покрет, „конгрегационистички“ покрет (у Eнглеској),
„анабаптисти“ и „баптисти“ (у Швајцарској, Немачкој, Моравској, Eнглеској), покрет „буђења“, „адвентисти“, „методисти“ и „презбитеријанци“ (у Eнглеској и Америци), „ученици“ или „друштво пријатеља“
квекери (Quakers), а у наше време „јеванђелски“ и „пентикостални“ покрет.
148
Први ватикански концил је отворен децембра 1869. а 1870. изгласава конституцију Pastor aeternus, којом намеће две главне католичке
догме: универзални примат епископа Рима и личну непогрешивост
папе кад говори еx cathedra. Овај концил је довео до одвајања
Старокатоличке од Римокатоличке цркве.
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изум европске цивилизације тог времена, с тим што је, за
разлику од колевке цивилизација, Европа мали простор на
којем се налазило доста моћних народа који су се на све
могуће начине отимали за превласт. Један од најјачих удараца Римокатоличкој цркви задао је Наполеон,149 који је
жестоко осрамотио папску државу а протестантска алтернатива је, онако уситњена и растрзана, деловала неубедљиво и немоћно да утиче на духовност.
Несумњиво се и реформација отела контроли па је покварени људски ум злоупотребио осећај и потребу за верском слободом у политичке сврхе. Енглески краљ Хенрик
VIII150 је отишао најдаље, прво је прихватио да буде под
Римом, па када папа Климент није хтео да му да дозволу да
се разведе,151 он се окренуо организацији властите цркве у
којој је задржао хијерархију римокатоличке, само што је
149

Генерал Бертије је умарширао у Рим проглашавајући 10. фебруара
1798. године Римску Републику. Папа Пије VI је затворен 20. фебруара
и пребачен у Дром, у Француској, где је шест недеља након доласка
умро, 29. августа 1799. године.
150
Године 1534. краљ Хенрик VIII проглашава себе поглаваром англиканске цркве, одбацивши тако ауторитет папе Климента (1523. –
1534), који је 1532. поништио његов развод са Катарином Арагонском.
Бискуп кентерберијски Томас Кранмер (1547–1553) увео је реформацију у Eнглеску, где су се појавили протестантски покрети са
јеванђелским карактером још под вођством Џона Виклифа (1320–
1384). Томас Кранмер осуђен је као јеретик у Оксфорду 1556. године
од стране краљице Марије Тјудор (1553–1558), која је хтела да поново
уведе Римокатолицизам и да наметне власт папе у Eнглеској. Томас Кранмер пише Правила англиканске цркве и Молитвеник. (1549–1552).
Краљица Јелисавета I (1558–1603) прихвата реформацију чувајући при
томе основне структуре католицизма, као што су епископат и литургија. Године 1563. англиканска доктрина прихваћена је у облику
"39 чланова". У Шкотској реформацију је увео Џон Нокс (1505–1572),
који 1561. сачињава Књигу дисциплине.
151
Хенри VIII је имао шест жена, прва је била Каталина од Арагона, (кћерка Фернанда и Изабеле, краља и краљице Кастиље, католичких
краљева). Тражио је развод да би се оженио љубавницом Аном Болен.
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себе ставио на место поглавара новоосноване цркве коју је
назвао „англиканска“.
Било који пример из историје религије да консултујемо, имаћемо слично полазиште и исходиште. Иконоборци
су само пример. Друга заповест гласи: Нећеш градити себи
кипа резана нити слике од онога што је горе на небу, или
доле на земљи, или у води испод земље. Нећеш им се клањати нити им служити јер сам ја Господ Бог твој, Бог љубоморан који кажњава грехе отаца до трећег и до четвртог
колена на синовима оних који ме мрзе а чиним милост до хиљадитог колена онима који ме љубе и чувају заповести моје.152 То није било довољно него је искоришћен (Торински)
покров који је „био на Исусу током његовог боравка у гробу
и на којем је остао његов лик“ да се ова заповест заборави.
Није битно што су три независне лабораторије утврдиле да
покров датира из периода 1260–1390. године, већ је страшно
како се усред институције која одавно доноси духовно сумњиве одлуке налази тако нешто. Па Бог је окренуо леђа од
Саула, првог краља Израела, о чему сам раније причао, зато
што није побио амалићанске овце и говеда, како му је речено, а шта би тек урадио (или ради) на овако отворено кршење заповести! Зато ме не чуде догађања у свету. Ма како
био схваћен и третиран, овај тихи глас који указује на крупне грешке инситуција и битних појединаца, имам обавезу да
промишљам о томе како не бих ушао у грешку, ма шта други, мали или велики умови, мислили.
Страшна чињеница је и то што се очајнички тражи
предмет који би материјално доказао Исуса, што, више него
довољно, говори о дубини јаза између веровања и знања.
Узалуд је Исус причао да није дошао да промени законе него да их испуни.153 Људи су, подстакнути мистицизмом као
бледуњавим изразом духовности, похрлили у цртање. Умет152
153

2. Мојсијева 20,4.
Матеј 5,17.
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нички аспект иконе добијају касније. У почетку су цртежи
доживљавани на другачији начин у односу на данашње идолопоклонство, за то су се побринули између осталих и павликијаци154 али су се ипак иконе155 нашле у црквеној пракси. Ништа није могло да заустави продор лидера држава у
верска учења, њихово слављење, цртање и обожавање, тако
да данас прихватамо тадашње световне владаре као свеце
без могућности да уврстимо сазнања која имамо о њиховом
животу. Једини српски владар који је по много чему био нај-

154

Око порекла павликианског имена постоје различита мишљења.
Неки њихово име везују за апостола Павла, други за Павла
Самосатског, док трећи сматрају да је у питању Павле Јерменин, који је организовао њихове општине од 699. до 718. године. Константин
Мананалски, који је представљен као могући оснивач павликианства,
кога је византијски цар Константин IV осудио на смрт као јеретика, своје учење заснивао је на јеванђељима и посланицама апостола Павла. Павликиани теже враћању старом добу првих хришћанских
општина, и показују изразиту борбеност против црквеног сјаја и богатства, хијерархије цркве и учешћа у сплеткама дворског и престоничког живота. Били су против накнадних светаца, који се славе поред
Христа и готово равно њему, и против клањања иконама, поготово
иконама владара, које су сматрали идолопоклонством. За павликиане
се дуго сматрало да су били манихејци и дуалисти (што су биле честе
оптужбе за јерес) и да сматрају да је цео материјални свет творевина
злог Бога и да је од њега био надахнут и Стари завет. Те тврдње су доведене у питање проналаском древног павлићанског списа "Кључ
истине", откривеног у Јерменији 1891. Како сам преводилац каже:
Павликиани нису дуалисти ни у ком другом смислу него што је Нови
завет дуалистички. Павликианска црква је такође анатемисала Манија
и манихејце.
155
Икона (гр. εἰκών – слика, образ, представа) је слика на дрвету, платну или камену са ликом Исуса Христа, Богородице, других светитеља, анђела или других догађаја везаних за историју цркве и
Свето писмо супротно 2. Божјој заповести. Присутне су у свим православним храмовима, где се постављају на иконостасе и зидове. Иконоборство се завршава закључком и наредбом Седмог васељенског
сабора (787. године) да се иконе морају поштовати.
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већи, не само у освајању, Стефан Душан – није светац.156
Али зато има педофила и насилника. Касније су се иконама
противили и богумили.157 Тек што је настала муслиманска
вера, која је потпуно подржала све оно што су Јевреји записали у вези са сликама и киповима, као семитски народи и
156

мр Симо Живковић, Политика у српским ложницама: „Цар Душан
је своју љубав према краљици Јелени скупо платио – један од грехова
због којих није постао светац био је што је увео Јелену, бежећи од куге, на Свету Гору.“
157
Богумилство (X до XV век) се првобитно појављује међу Словенима централног Балкана али је било раширено по читавој Eвропи. Религиозна основа на којој настаје богумилство је изворно хришћанство,
где човеку који се обраћа Богу нису потребни посредници, свештеници, нити посебне верске зграде. Велика средишта богумилства су се
налазила на местима старих хришћанских средишта у Македонији,
Далмацији и Босни. Богумили изворе свога учења налазе у Светом
писму и апокрифним списима, у то време распрострањеним на старословенском језику. Свако је охрабриван да чита Свето писмо, а не само свештенство, па су стога верници једни друге учили читању и писању. Сматра се да је постотак писмености међу њима био изразито
висок. Себе сматрају следбеницима апостола, а Римску цркву поспрдно називају црквом идола. Одбацивали су и римског папу и цариградског патријарха, чије цркве не признају домовима Божјим, већ их зову синагогама Сотоне. Нису имали посебних верских грађевина
намењених богослужењу, већ су се заједнички молили у природи или у
својим кућама. Учитеље бирају између себе, и немају посебних
свештеника. Узајамно се исповедају, попут раних хришћана, којима је
исповест била јавна, ради помирења са целом заједницом. Не прихватају списе црквених отаца, у чијим учењима виде новотарију и одступање од изворног хришћанства. Одбацују службу (литургију) и црквене свете тајне, јер сматрају да их није предао Христ, него их је увела
Црква. Попут ранијих византијских иконобораца, клањање иконама
сматрају идолопоклонством, а нарочито иконама византијских царева.
Поштовање костију (моштију) светаца сматрају сујеверјем. Крштење
су вршили само над зрелим мушкарцима и женама, и то не водом, већ
духовно, књигом. Противе се крштавању деце, која не увиђају значај тога чина. Крст сматрају справом за мучење, на којој је разапет највећи
представник добра. Поричу васкрсење тела, сматрајући да само душа може васкрснути. Не верују у претварање вина у крв Христову, нити
хлеба у Христово тело. Богумили у Босни су истребљени.
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браћа по оцу Авраму, дакле у 8. веку, један калиф је забранио хришћанима у свом царству култ икона. Од тада па наредних сто до сто педесет година се водила велика борба између иконолатрије и иконобораца.158
Ова битка је била вертикална и захватала је све структуре, од царева и дворана до монаха. У само 12 година одржана су два сабора, на првом је оправдано иконоборство а
на другом иконолатрија. Сукоб се пренео у IX век и уздрмао је Византију, како световно тако и духовно. У том периоду четири-пет царева је остваривало своје амбиције.
Сумњам у колективизам због материјализма а у материјализам не сумњам. Сумњам да ће колективно несвесно
да дозволи индивидуални духовни напредак и то у делу испољавања тог напретка. Ово мислим зато што људска дела
говоре о духу који та дела изазивају. Духовни напредак појединца биће прихваћен само ако је у висини раста колектива. Преко тога ће колектив на све начине да спутава раст.
За оне којима је стало да потпуно утврде чињенично
стање сукобљавања на верској односно политичкој основи
током историје биће приказана непобитна чињеница да је
сваки од случајева, дефинисан различитим факторима, као
производ имао патњу и страдање стравичних размера. Тренутни духовни напредак иза којег је долазио пад који је
трајао јако дуго, злоупотреба политике или колаборирање
са њом у циљу стицања моћи и бацање семена наредних
сукоба, је тужни скор духовних достигнућа. Овде не гово158

Иконоборство је било религиозни покрет против икона и реликвија
у хришћанству, који се јавио у 6. и 7. веку, да би током једног периода
у 8. веку постао државна политика Византије. После дуготрајне борбе,
византијска царица Теодора је сазвала сабор у Цариграду, где је коначно решено питање поштовања икона. Да би се обележило обнављање
поштовања култа икона и крај иконоборачког гоњења, установила је
11. марта 842. године Празник Православља, који се данас прославља
прве недеље Великога поста, кад се прави "ход" односно црквена литија са светим иконама.
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рим о детаљима разлике већ о истоветној суштини. Током
историје се често наглашавао верски аспект сукоба тј. верски елемент као мотив за сукоб. Чак је хришћанство постало државном религијом тако што је римски император
Флавије Валерије Константин, познат као Константин Велики имао визију159 у вези са војском и освајањем као што
је и ислам настајао уз рат. Какве то има везе са Христовим
учењем?
У сваком случају, злоупотребљавање вере у сврху
остваривања још веће овоземаљске власти је пракса одвајкада. Због тако очигледних примера злоупотребе, страховладе и чињенице да „историју пишу победници“, свака
нова генерација која не истражује трагове из прошлости
може да упадне у замку новотарија односно лаковерности.
Напад на устаљене принципе владања усмерен према световним или према духовним „властима“ нема никакав смисао јер се на земљи ништа не може променити. Уместо тога, окретање у властиту психу није само излаз у случају
опасности већ прека потреба како не би дошло до утапања
у отпадничку, безличну масу. За то треба имати поверење
и послушати позив гласника. Он позива верне да изађу из
духовног Вавилона речима: Изађите из ње народе мој да
се не помешате у грехе њезине и да вам не науде зла њези159

По епископу Eвсарију Цезарејском, Константиновом биографу, цар
се у Vita Constantini молио Богу кога је поштовао његов отац а наредног дана на небу, изнад сунца, Константин и његова војска су, полазећи у рат против Максенција, угледали светлосни крст са натписом овим побеђуј (τουτο νικα) или Hoc signo vinces (у овом ћеш знаку победити). Цар није био сигуран у значење визије док га у сну није посетио Христ и препоручио му да направи војни стег у облику знака
виђеног на небу и искористи га у бици. Сутрадан, Константин је
наредио да се искује војни стег (лабарум) са венцем на врху у коме су
се налазила спојена грчка слова Х и Р у виду Христовог монограма.
Након тога, цар је одлучио да следи Бога који му се указао и окупио је
око себе хришћанске свештенике од којих је затражио да га упуте у Христову веру.
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на јер греси њезини допреше до неба и Бог се опомену безакоња њезина.160 Како би могли да будемо сигурни да је наша представа „добра и зла“ правилна? На основу којих информација?
Да ли ћемо се борити за људска права онда када нека
влада то постави као политички а представи као хуманистички циљ? Да ли ћемо да јурцамо за терористима када
нека влада остварује своје циљеве под изговором борбе
против трерориста?

160

Откривење 18,4.5.
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8.
Пуна три века у Јудеји је владала пророчка тишина.
Бог није заувек окренуо лице ни од једног појединца, камоли од свог народа, али више није интервенисао на начине
који су били познати. Не би било коректно да заборавимо
да су Јевреји супериорна нација која живи у 5769. години,161 што се свакога дана може видети па и по нпр. броју
добитника Нобелових награда. Отуда потреба да се њихова
улога мистификује и преувеличава. Ово кажем иако сам
свестан да „Протоколи Сионских мудраца“ нису измишљотина. Преувеличавање улоге и значаја, се из моје перспективе, не односи на оно што су такви људи (из сенке) способни да учине. Они заиста могу да буду опасни. Њихов
значај се преувеличава у смислу могућности да загосподаре планетом. Дух који их покреће јесте назван „кнез овога
света“ али то и даље не значи да је он господар или да ће
то икада бити.
Гвоздени Рим се ширио а Бог је ћутао. Наједном се
догађа гомила чудних околности у коју је укључено неколико чланова уже и шире породице Јосифа из Назарета, неколико пастира, три мудраца и наравно Ирод. Рођен је Он,
Јагње над јагањцима које узе грехе света.162 После Његовог одласка са земље „догодио“ се Тит,163 уништење другог Храма – једног од најсветијих места на планети, а не-

161

2008/09.
Јован 1,29.
163
Први јеврејски устанак против Римљана избија 66. године. Веспазијан (који од 67. године ратује у Јудеји) државним ударом 69. године долази на чело Рима; његов син Тит осваја Јерусалим 70. године уништавајући други Храм а коначну победу славе код утврђења Масаде (73.
године) након дуготрајне опсаде и самоубиства готово свих бранилаца
када су схватили да не могу одбранити тврђаву.
89
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што касније и Масада,164 чиме је завршен овај рат а отворен пут за потпуно уништење државе Израел, што ће се
убрзо догодити (Рим је чак променио име провинције у Сирија-Палестина, по грчком преводу). Након близу 2000. година тишине,165 прогона и страдања, али и светлих тренутака, као што је у XII веку Кабала166 (иако је тајна мудрост
древних Јевреја знатно старија), средином XX века обновљена је држава Израел.
Хришћанска индивидуација је почела првим мисионарским путовањима апостола Павла, од Христове жртве
Бог више нема само одабрани народ већ и сваку индивидуу
која Га је прихватала. Збир тих индивидуа представља одабрани народ. Павле је написао да као што се питома маслина отцепила да би се накалемила дивља,167 тако је Бог кадар поново да врати отцепљену грану. Да ли је то знак онога што се 1948. године десило са државом Израел, било би
164

Према Јосифу Флавију, римско-јеврејском историчару из I века н.е.,
Ирод Велики је утврдио Масаду између 37. и 31. год. п.н.е. као сигурно
уточиште у случају побуне својих поданика.
165
Након уништења другог Храма рабин Јоханан бен Закај, фарисеј и
противник зелота, бежи из Јерусалима и од Рима успева да добије дозволу за оснивање училишта и седишта Синедриона у Јабни у близини
Јафе у Израелу, где ће пред крај 2. века бити утврђен и састав јеврејске
Библије – Танака. На тај начин је јудаизам успео да преживи разарање
Храма и пропаст Јерусалима. Синедрион је постао и остао врховно религијско, политичко и судско тело све до 425. године, кад је присилно
распуштен од стране, тада хришћанског, Римског Царства. Школа у
Јабни је до почетка III века уредила збирку усмених тумачења Торе названу Мишна, која чини језгро Талмуда.
166
Кабала (хебрејски.:  ַק ָבּלָה, значи "примање") научна метода за проучавање духовног света. У истраживању нашег света користимо се наукама попут физике, хемије, и биологије. Међутим, природне науке
проучавају само физички свет, свет који опажамо помоћу (пет) чула.
Да бисмо у потпуности разумели свет у којем живимо, треба да користимо истраживачку методу којом можемо истражити скривена царства, која наша чула не могу да спознају. Та метода је мудрост Кабале.
167
Римљанима 11,17–25.
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сувише незахвално коментарисати. Позвани смо да пратимо знакове168 ослобођени могућности да проричемо било
шта. Гомиле пророка169 који предсказују катастрофе и који
наговештавају Исуса најавио је сам Исус.170
Колико год данас постоји опасност од a priori одбацивања непознатог, толика је опасност од безусловног прихватања, неразумевања односно погрешног разумевања.
Писцу је немогуће да предвиди како ће који читалац схватити и доживети текст који је пред њим па је остављено
свакоме да сам просуди. Уколико се у човеку појави немир, то је добар знак. Онима који не осећају ништа осим
вештачки створеног или лажног мира, њима је најгоре.
Окултизам и New Age171 умногоме подривају значај и мо168

Матеј 24, Марко 13, Лука 21.
Eлен Вајт, оснивач цркве Адвентиста седмога дана, аутор култне
књиге Велика борба, особа која се представљала као „пророк“. Дирк
Андерсон Грешке у Великој борби објављено на http://true.faithweb.com/7-white-sberrors.htm: „Др. Самуел Башиоши (Bacchiocchi) је
адвентистичкој цркви учинио велику услугу изневши велики број
озбиљних историјских грешака у Великој борби Eлен Вајт. У овом тексту, др Башиоши, бивши професор на универзитету Ендрјус, себе описује као ’посвећеног адвентисту’ са ’дубоким поштовањем’ према списима Eлен Вајт. Упркос томе, он је одлучио да се супротстави традиционалном адвентистичком учењу и Eлен Вајт, предлажући другачије
тумачење пророчанства о 1260 дана. У оквиру тога, изложио је низ
грешака у Великој Борби.
170
Матеј 24. поглавље, Марко 13. поглавље, Лука 21. поглавље.
171
Ново доба (New Age) – означава скуп друштвених струјања на Западу у последње три деценије XX века, која карактерише еклектични
приступ духовности (еклектика – начин мишљења када неко не ствара свој сопствени систем него бира из других система оно што му изгледа тачно и згодно па од тога гради целину и систем). Многе идеје
овог покрета имају корене у старијим духовним и верским традицијама
Запада и Далеког истока а помешане су са модерним идејама науке, нарочито психологије и екологије. Термин Ново доба популаризовали су
масовни медији у САД током 1980-их, да опишу алтернативну поткултуру заинтересовану за медитацију, реинкарнацију, здраву храну, духовност, кристале, духовна искуства, природну средину, псеудонауку,
91
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гућност примене знања о надчулном па је свет данашњице
преплављен разноразним сектама које опасно утичу на
ионако слабашну одбрану свести.172 Рабин Бен Акиба, који
је живео у време императора Хадријана (Публије Елије
Трајан Хадријан) око 120. године, за којег се готово са сигурношћу тврди да је написао Сефер Јецирах,173 најстарију
кабалистичку књигу, није могао да претпостави на које ће
све начине да буде схваћено његово дело. Ова кратка књига, десетину страница, углавном се бави пореклом свемира
и људског рода. Уз помоћ двадесет два слова јеврејског алфабета174 и бројева175 од 1 до 10176 симболички се предстанерешене мистерије (Атлантида, НЛО, кругови у житу...) и слично. Духовни Вавилон.
172
Нинослав Шафарић Откривена Кабала, Либерата Загреб 2005. „У
Eуропи деветнаестог стољећа мистицизам постаје изразито популаран,
стварају се тајна окултна удружења, која без резерве прихваћају кабалу
као савршен сустав спознаје и практичне магије. Удружења попут
Златне зоре окупљају елиту виших друштвених слојева, која кроз
окултну праксу жели спознати дубље аспекте стварности и владати
друштвом. Симбол Дрвета живота постаје средство практичне магије и
темељ Западног мистицизма, ослобођен религијске позадине. Кабала
више није тајно жидовско учење, постаје својина окултних организација, које настављају развијати њезин сустав. У Великој Британији,
аутори попут Eлифаса Левија, Дион Фортун, Алистера Кроулија и његовог ученика Израела Регардјеа, пишу књиге које величају магику и
Дрво живота, као средство магијске праксе. У почетку књиге темељене
на кабали објављују само теорију или намјерно искривљују праксу
(књиге Алистера Кроулија), док Израел Регардје није потпуно отворено описао ритуале који су се користили у окултним организацијама.
Данас се кабала унутар жидовске заједнице подучава ријетко; традиционални сустав развијају разне кабалистичке (нежидовске) струје и појединци посвећени мистицизму и магији.“
173
Књига стварања
174
Двадесет два слова представљају стазе дрвета живота између сефирота којих има десет. Број сефирота представља број божанског савршенства.
175
Речник симбола: Бројеви су по мишљењу питагорејаца (VI век
п.н.е.) кључ за хармоничне законе космоса који због тога представљају
симболе божанског поретка света. Тако се сваки облик може изразити
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вљају све архетипске177 идеје које се подударају са материјалним универзумом. Друга кабалистичка књига је Зохар
(Књига сјаја) која је у ствари серија књига и дијалога.178 На
овом месту напомињем да по кабалистичким тумачењима
10 сефирота (титрајних кругова) и 22 стазе чине „32 стазе
мудрости“. Ове стазе представљају различите фазе субјективне (личне, унутрашње) светлости помоћу које људска
психичка енергија постаје свесна космичког. Посматрањем
стаза и титрајних кругова (сефирота), на шта сам у почетку
једноставнијим речима позвао, отвара се могућност разматрања разних психичких појава у човеку. Да би се у томе
успело морају се за почетак пратити властите мисли и симболи који продиру из нас самих. Комплетна слика сефирота са стазама, представља Дрво живота.

бројевима који се, као „божански архетипови“ крију у свету. Проницљивим претраживањем универзума могу да постану видљиви. По овој
мисли, бројеви нису средства за увођење реда који су измислили људи,
већ симболи апсолутног, почевши од Бога Створитеља који се као
„пра-један“ показује у двојности (дуални систем, јин и јанг). Синтезом
долази до тројности (omne trium perfectum – свако тројство је савршено). Број четири има архетипски квалитет пошто не удвостручава само
дуални систем већ га „чини правим“. К.Г. Јунг је у догми Велике Госпојине, која је његовим савременицима била углавном страна, видео
израз стремљења да се увођењем женског елемента тројност доведе у
структуру целовитости и законитости квадрата.
176
Бројеви које данас зовемо арапски настали су у Индокини (око VII
века), одакле су пренети у Индију. Хиндуском научнику Абу Машару
(абу-Мас’хар, + 886., родом из Балка у Курасану, а живео је у Багдаду),
који је донео на ал-Мансûров двор астрономско дело Синдхинд, приписује се увођење хиндуске аритметичке науке са њеним нумеричким системом (који се на арапском зове Хинди), као и увођење ознаке за нулу.
177
Викторија Лукс, Кабала – тајна наука древних Хебреја, Просвјета,
Загреб, 1982. Архетипови су примордијалне или праисконске слике у
којима је наталожено искуство људског рода.
178
Средишни текстови Зохара су Sifra Detzniyutha (Књига скривене мистерије), Idra Rabba Qadusha (Већи свети скуп) и Idra Zuta Qadusha
(Мањи свети скуп).
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У поплави разних кабалистичких књига, удружења и
литературе видим прве знакове сумње у исправност постојећег кабалистичког система обука. Овиме не желим да
изазовем бес оних који заступају учења Кабале, поготово
зато што за изречену сумњу немам материјални доказ, али
ми дозволите да сумњам. Разлог свакако нису стари списи
у којима има нешто, него поплава интересовања. Када се у
историји човечанство масовно окретало добру? Никада.
Иако су главне монотеистичке религије бројене, не треба
поистовећивати статистичку и квалитативну компоненту.
Да је другачије, то би значило да већ живимо у време Новог Јерусалима и да заправо бол и смрт не постоје а то свакако није случај. Масовна пробуђења, каквим се у појединим круговима жели приказати велико интересовање за
бројне Кабала179 центре и читаву науку, осим профита (који је једини сигуран) не гарантују оно што је преко потребно и што је покретачка мисао свакога ко се упусти у истраживање – остваривање сопства, јаства.
Када сам први пут прочитао неке од кабалистичких
књига, сетио сам се свог ранијег одушевљења бројем 64.
Први сусрети са овим бројем су прошли непримећено као
што су 64 поља шаховске табле, у средњој школи сам у Логици учио о 64 појма Кантове логике. У неко време сам се
сусрео са Књигом промене180 (Ји Ђинг), чији аутори су веровали да су успели да разраде саму Промену на 64 саставна процеса који су представљени са исто толико хексаграма. У средишту Ји Ђинга су Јин и Јанг који су обухваћени
Таи Ђијем. На факултету сам се упознао са 64 амино-киселине181 захваљујући којима постоји све што је живо али
179

Гершом Шолем, Кабала и њена симболика, Народна књига, 2006.
године: Кабала, дословно „предање“, односно предање божанских
ствари, јесте јеврејска мистика.
180
Џон Блофелд, Ји Ђинг – Књига промене, Дечије новине, 1987. година.
181
Геном - свеукупна генетска информација једног организма. Сва генетска информација се налази на молекулу ДНК. Сваки функционални
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сам тек стицањем површних знања о Кабали почео да размишљам о том броју.
Прихватио сам чињеницу да је Бог створио мушко и
женско (И створи Бог човека по обличју своме, по обличју
Божјему створи га, створи човека и жену182) како би они,
када се једном споје, остали заједно до краја живота. Браком њих двоје постају једно183 због чега је некада било готово немогуће доћи до развода. Породица је камен темељац друштва, па када је она разорена, ни друштво није могло боље да прође. Дакле, ако су мушко и женско у ствари
једно, то значи да се оне 32 стазе мудрости удружују. Опет
долазимо до броја 64.
Било ми је занимљиво да правим паралеле али не да
бих упослио мозак сензационалнистичким идејама (или
чак „открићима“), него зато што је однекуда израњала подударност међусобно неспојивих ствари. С друге стране,
нема те особе која би читајући Стари завет, причу о изгону
из Раја и склањању дрвета живота, и популарну кабалистичку литературу, у којој је дрво живота централна тема,
остала равнодушна. Уз познати став да случај не постоји,
него ми у датом тренутку не можемо да видимо везу, учињен је одлучујући искорак у мом односу према духовности
уопште.
Чинило ми се још чуднијим и одбојнијим духовност
сводити на церемонијални или тако чест глумачки наступ.
Бог је склонио дрво живота из раја како грешни човек, који
регион молекула ДНК се назива ген. Сваки ген се путем процеса транскрипције, транскриптује у одговарајући молекул РНК, који се процесом транслације, преводи у азбуку којом се одређују амино-киселине.
Процес транслације је могућ услед постојања рибозома (као регион
синтезе протеина), ензима и групе РНК молекула. Како се кодон састоји од по три нуклеотида, а постоје четири различите базе, те су могуће
64 различите комбинације 43 = 64.
182
1. Мојсијева 1,27.
183
Матеј 19,6.
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је сазнао за добро и зло, не би дошао до њега и тако несавршен живео вечно. Када се каже „дрво познања добра и
зла“, његови плодови или „дрво живота“, да ли морамо у
глави да имамо представу о правом дрвету? Да ли је то заиста било право дрво или ту има симболике? Ако је већ дрво, као што је записано у 1. Мојсијевој 2, 9. какви су плодови, да ли је ствар у плодовима или у томе од чега се ти
плодови састоје? Нико озбиљан не верује да је Ева убрала
јабуку или парадајз (рајчицу, како кажу Хрвати) са дрвета
познања добра и зла захваљујући чему умиремо, већ плод!
Ако је у задњој књизи Библије, Откривењу 22, 2. речено да
ће у „Новом Јерусалиму који силази од Бога са небеса“ бити река живота која извире из Божјег престола а да ће насред градског трга на двема речним обалама бити дрво живота, како је нама могуће да то разумемо?
Занимљива констатација ми је остала у сећању из тог
периода да када особа себе жели да представи верником, а
није читала духовну литературу, камоли продирала у властиту дубину, тада ради потпуно супротно од онога што је
Исус поручивао. Ако је рекао будите као мала деца,184 такав „верник“ се представља као веома начитан, образован,
надима се... Када каже опраштајте да вам Отац опрости,185 „верник“ у најбољем случају каже „опростићу али
нећу да заборавим“ или чешће „око за око, зуб за зуб“,186
што је потпуно старозаветна представа наведена у Петокњижју, на шта ћу се вратити у даљем тексту. Немали број
људи настоји да поправи оно што је Бог поручио или да
усаврши! Свачега има у Божјој башчи.
Често помињана освета, која је и у Босни подстакла
насиље, нема ништа заједничко са духовним бићем јер, како је свој живот препустио вишем Ауторитету, тако је и
184

Ibid. 19,14.
Ibid. 6,12.
186
Ibid. 5,38.
185
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освету препустио Њему. Потврду за то налазимо како у
Старом тако и у Новом завету.187 Уместо освете, па чак и
љутње,188 духовно биће је позвано на праштање тј. милост,
што је тема осамнаестог поглавља овог практикума.
Ако неко неће да верује, ко може или ко сме да га на
то присиљава? Ако неко хоће да верује ко је тај који може
да каже „немој да верујеш“. Чему онда глума и играње са
нечим што није за игру?! Одакле долази човекова потреба
да извргава руглу нешто што је по својој суштини безазлено189 и само такво може да буде. Ако је арогантно, без љубави – није од Божјег духа. Одакле долази и због чега човек троши енергију на мимикрију верника? Зашто испред
себе гура нешто што не зна? Како се зове тај дух који човека тера у духовни колапс? Вера без дела не постоји, вера је
мртва без испољавања вере а то је дело.190 Да се данас мало
чита и слуша о духовној мудрости сведочи и непознавање
187

5. Мојсијева 32, 35. „Моја је освета и плата, у своје време попузнуће
нога њихова, јер је близу дан пропасти њихове, и иде брзо шта ће их
задесити.“ Погледати 1. Мојсијеву 50,19; 1. Цар. 14,10; Псал. 94,1;
Рим. 12,19; Јевр. 10,30.
188
Јаковљева 1,19-21. „Зато, љубазна браћо моја, нека буде сваки човек
брз чути а спор говорити и спор срдити се. Јер срдња човечија не чини
правде Божије. Зато одбаците сваку нечистоту и сувишак злобе, и с
кротошћу примите усађену реч која може спасти душе ваше.“ Погледати још: Дела 13,26; Рим. 1,16; 1. Кор. 15,2; Eфес. 1,13; Јевр. 2,3; 1
Пет. 1,9.
189
Матеј 10,16.
190
Јаковљева посланица 2, 14-20. „Каква је корист, браћо моја, ако ко
каже да има веру а дела нема? Зар га може вера спасти? Ако, на пример, брат или сестра голи буду, или немају шта да једу, и каже им који
од вас: Идите с миром, грејте се, и наситите се, а не да им потребе телесне, шта помаже? Тако и вера ако нема дела, мртва је по себи. Но
може ко рећи: Ти имаш веру, а ја имам дела. Покажи ми веру своју без
дела својих, а ја ћу теби показати веру своју из дела својих. Ти верујеш
да је један Бог; добро чиниш; и ђаволи верују, и дрхћу. (погледати још:
Мат. 8,29; Мар. 1,24; Лука 4,34; Дела 8,13; Дела 16,17.) Али хоћеш
ли разумети, о човече сујетни! Да је вера без дела мртва?“ (Гал. 5,6.)
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Исусових речи да се неће спасити сваки ко га призива.191
Зато из ове перспективе комунистички период и марксисам
као „религија“ тог времена изгледају потпуно одговарајући
у оваквом друштву.192 Ипак, шта год да сам читао и настојао да продубим знања враћао сам се на Свето писмо зато
што је старији ауторитет.

Живот који је добио смисао
Очигледно се стан у Радићевој 7 у кратком времену за
мене претворио у тип испоснице до које не морам да се пењем сатима уском стазом, прокопаном уз стену. Све остало
је било исто у форми и садржају. Без струје и воде стан је
постао пећина или јазбина, уместо змија на стази до пећине била су оруђа и оружја а ђаво и демони су обукли униформе. Нисам постио 40 дана него пола године а купање се
претворило у ритуално прање теглицом воде.
У дневнику је остало записано да смо задњу количину уља пред период гладовања купили 15. јула 1992. године у ономе што је остало од продавнице преко пута пијаце
Маркале. Тих пола литра уља је било „упаковано“ у пивску
флашу са мало згужваног новинског папира уместо чепа.
Следећу количину уља смо добили 28. децембра 1992. године када нам је коначно стигао пакет који су моји родите-

191

Матеј 7,21. „Неће сваки који ми говори: Господе! Господе! Ући у
краљевство небеско, него само онај који испуњава вољу Оца мог који
је на небесима.“
192
Жорж Полицер, Основни принципи философије, Просвета, Београд,
1951. године: „Да бисмо дефинисали философију рећи ћемо, дакле, да
она хоће да објасни свет, природу, да се она бави изучавањем најопштијих проблема. Науке проучавају проблеме који нису тако општи.
Философија је, дакле, продужење науке. Додајмо одмах да марксистичка философија пружа решење свих проблема и да то решење зависи од оног што се зове материјализам.“
98
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љи послали преко хуманитарне организације „Добротвор“
два месеца раније.
Потребно је да кажем како је самоћа тих година имала
једну предност, нисам морао да размењујем мисли и тражим
компромис јер се мала заједница у којој сам био, потпуно
сагласила са основним принципима наведеним у најчитанијој књизи. Руку на срце, ја сам највише читао а нисмо превише разговарали, осим када би се окупљали за столом у намери да нешто проучавамо и када смо се захваљивали за храну. Неке теме, као што је посматрање актуелног тренутка у
светлу Божје љубави, нисмо дотицали. О неким стварима се
не разговара јер би тада разговор почео да личи на убеђивање а има нечега што не трпи убеђивање. Како старим, чини
ми се да убеђивање никада није продуктивно!
Немогуће је духовне ствари у потпуности изразити
речима. Снага аргумената је реторичка ствар али када је
реч о основним постулатима живота, о чему бих ту размењивао аргументе. Постоји само знање193 и незнање,194 поверење или неповерење. Вера или невера. Одбијам да атеиста195 постоји (иако је данас све могуће), постоји антитеизам196 јер не постоји сива зона, не постоји нешто што је мање или више добро. Ако се чини да постоји, значи да то
што личи на „ни добро ни лоше“ има саставне елементе.
Када „ни добро ни лоше“ раставимо на најситније комаде,
видећемо да су они или искључиво добри или лоши. Потпуно зло не постоји197 јер не би могло да опстане. Постоји
193

Данило 12,4. „А ти Данило држи у тајности ове речи и запечати
књигу до дана када дође крај. Многи ће је тада прочитати и знање ће се
умножити.“
194
Осија 4,6.
195
Атеизам је стање немања теистичких веровања, или активно неверовање у постојање божанстава. Најчвршћи атеисти су рационалисти.
196
Супротност Богу.
197
Августин каже да зло не постоји самостално; оно је пука негација,
не-битак. Док за новоплатонисте не-битак (дакле и зло) представља материја, за хришћанске философе и материја је од Бога створена и ника99
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противник или опонент, било да га зовемо сотона или ђаво,
који живи док око њега има Божјег Духа. Када се подигне
Дух и када нестану бића која га носе, тада ни опонената неће бити јер неће имати чему да се противе. Дакле, када се
подигне Божји Дух, остаће само онај дух који је у људима.
Човек ће морати да се коначно определи којој духовној сили ће да служи. Само они који буду запечаћени чистим духом ће одолети искушењима. Ове речи ни изблиза не могу
да прикажу колико ће то да буде искушење! Ако је раније
било немогуће да се разуме неће моћи да купују нити продају осим ако немају жиг звери, сада је то много разумљивије. Постоји чак више начина да се потврди овај текст.
Зло је као паразитна биљка, живи док живи домаћин. Када
добро нестане, зло не може да постоји. Канибалистичке заједнице никада нису могле да успеју јер би дошле у ситуацију да задња јединка умре од глади. Злу198 у човеку, којим
се у овом делу текста бавим, потребно је материјално тело
да би надвладало добро и да би завршило у огњеном језе-

ко није ни зло, ни извор зла. Зло је недостатак, који може припасти бићима у створеном свету јер су она по својој природи несавршена. Ово
несавршенство створених бића се назива и метафизичким злом. Према
хришћанским философима, грех је морално зло, добровољна кривица.
Физичко зло, односно људска патња, јесте казна која се оправдано трпи због кривице (од источног греха надаље) и оно је искушење на које
Бог жели да стави људску вољу. Потешкоће које се при томе јављају
(усклађивање слободе људске воље с божјим свезнањем и с догмама
милости и предестинације) различите теолошке школе решавају свака
на свој начин. Кроз читаву хришћанску философију се такође провлачи и традиција која злу негира стварно постојање. Овај низ учења остаће константан све до XVII века, уз повремено јављање дуалистичких
концепција. У XVII веку обнавља се епикурејско учење и шире се нехришћанска или чак противхришћанска учења. Лајбниц је у својој Теодицеји реафирмисао традиционалне хришћанске тезе. Касније, прекидањем блиског односа између философије и теологије, проблем зла нашао се на маргинама философских расправа.
198
Зло може да се преведе и као „промашај мете“ или „циља“.
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ру199 јер оно не може да постоји без добра. Како је зло настало, зашто је Луцифер, као најсјајније небеско биће, отпао од Бога, зашто се у време док је било „четворо људи“
догодило прво убиство... Библија не говори.
Тачно је да постоји низ објашњења зла (одвајање од
Бога, љубомора, завист, среброљубље и други) али се нигде
не наводи ЗАШТО се то догађа. Ако је пророк написао како
паде с неба звездо Данице, кћери зорина200 и ако је дао тумачење да се то догодило зато што је говорио у свом срцу Попећу се до неба... односно, попеће се на Божји престо, то и
даље не значи да могу да разумем ЗАШТО је то први пут
помислио. Сувише би једноставно било рећи да је мислио
да је бољи од Бога јер када нема таквих мисли, како оне настану?
То је слично следећој причи: да ли би евентуалном посетиоцу са веома удаљене планете пошла вода на уста када
би видео да испред њега неко лиже лимун? Наравно да не
би јер он не зна шта је лимун. Када га упозна, сваки следећи
пут ће му поћи вода на уста. Бог је једини потпуно добар и у
сусрету са њим све што је зло сагорева а ипак је зло постало
на небу да би тек касније било збачено на земљу. За оне који прихвате Јагњетову жртву греси су опроштени односно
долази до преображаја а не до поновне прилике да се греши.
„Иди и не греши више“, написано је.201
Иако је Бог потпуно добар, на бројним примерима
сам имао прилику да се уверим да то не значи да је увек
благ. Нисам тада имао децу али сасвим сигурно када отац
удари своје дете по гузи или га казни на неки други начин,
то нипошто не значи да га је се одрекао.202 Чудна хемија
199

Откривење 20,14.15.
Исаија 14,12–14.
201
Јован 8,3–11
202
Матеј 7,9–11. „Који би од вас своме сину, кад га замоли да му да
хлеба, дао камен? Или му, кад га замоли да му да рибу, дао змију? Па
ако ви, иако сте зли, знате како да дајете добре дарове својој деци, ко101
200
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између родитеља и деце може да се примени као илустрација а не као објашњење односа Бога према човеку с обзиром на то да нисам био, нити сам сада, у стању да проникнем у дубину односа творца и створења. Једно је сигурно,
сваки творац је у неком односу са оним што ствара, та веза
се никада не прекине иако се чини да може да избледи. Тако сам размишљајући дошао на раскрсницу, један смер је
био прихватање постојања Творца а други упознавање са
планом спасења што сам раније помињао.

лико ће више ваш Отац, који је на небесима, дати добре дарове онима
који га замоле.“
102
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9.
Вратићу се на констатацију да је интелектуално читање Библије неупућеног света можда једини начин њеног
читања. Ко је тај који је доживео обраћење после првог читања а да пре тога није био упућен? Колико знам Библија
је обавезни инвентар хотелских соба у САД-у, читају се
модернији преводи и све већи број тумачења. Као да је
„интелектуални читалац“ или унапред одбацио или му је у
низу различитих прича промакло, да човек има Творца. И
то Творца са великим „Т“. Мој сусрет са овом књигом није
унапред одредио на који начин ћу да је читам, као што сам
у почетку овог текста објаснио. То је било информативно
читање које се временом трансформисало у проучавање.
Питање творца односно духовног Оца се поставило касније, чини ми се онда када сам већ имао спреман одговор на
то питање. Аутономни млади човек, попут мене пре рата,
тешко да би могао да прихвати контролу, понизност, милост... на исправан начин. Мој его није дозвољавао много
интервенција у смислу ограничења „слободе“, мада је
истина да сам почео да стварам надградњу али на лошим
темељима. Да није тако већ бих се духовно припремио на
патњу и све оно што се догађало од априла 1992. године.
Психологија ми је била страна, нисам се сусретао са
литературом а психичко здравље и његова контрола код
стручних лица у народу је била табуизирана. Човек осети
потребу за консултацијама код лекара када је касно, како
код стоматолога тако и код психолога. Као да је могућа
мирна вода од извора до ушћа чак и без периодичних великих киша. За све друге болести народ има неко предзнање
и, макар површно искуство. Савети у вези са психичким
тегобама се често своде на баналну реченицу „искључи
стрес“. Као да сам на дугме па да га искључим. Осим тога,
103
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чак и када бих могао, зашто бих га искључивао, у неким
тренуцима једноставно није добро искључити стрес. То је
као када радиш са ватром а немаш сензоре за топло, ако не
пазиш – изгориш.
Дакле, проблем непознавања настанка и развоја психичких тегоба је утолико већи јер нема ширег искуства у
лечењу ни приручника који би о томе говорили. Наредни
ограничавајући фактор који се показивао је био изостанак
боли на коју смо навикнути када смо болесни. Без обзира
на то што је цело тело блокирано када заболи зуб, баш као
што је цело тело блокирано у стању апатије,203 разлика у
реакцији оболелог је очигледна. Чак се и пословични страх
од одласка зубару лакше савлада него што апатична особа
крене на лечење. А ипак је психичко биће само својим сићушним делом идентично са свешћу и њеним чаробним вештинама док је несразмерно већим делом несвесно, које се
непокретно и неприступачно, чврсто и тешко као гранит,
испречава између нас и стварности, спремно да се увек
сходно непознатим законима сручи на нас. Гигантске катастрофе које нам прете нису елементарна збивања
физичке или биолошке природе, већ психичка збивања. У
ужасним размерама нама прете ратови и револуције који нису ништа друго до психичке епидемије, каже Јунг и
додаје да је просвећивање, које је обезбожило природу и
човекове институције, предвидело бога ужаса, чије је седиште у души. Ако је игде на месту страх од Бога, онда је
203

Апатија (гр: απάθεια) или бестрашће, равнодушност, јесте стање
без страсти и афеката. Апатија се, с једне стране, сматра жељеним "философским миром", а с друге, "губитком заинтересованости за свет око
себе и сопствену судбину", ради чега се неретко предузимају и психијатријска лечења. Може да настане или као реакција на потресне догађаје (смрт, несреће, природне катастрофе) или у току можданих и психичких обољења. Апатија је поремећај у осећајном животу човека, при
чему је особа у пуној свести али остаје равнодушна према спољашњим
утицајима.
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то страх од превласти психичког.204 Од када сам у духу
разумео оно што сам много касније прочитао у Јунговој
књизи, живот ми је постао много лакши. Нисам рекао да је
то живот без проблема и нервоза већ да је много лакши у
односу на живот који сам живео пре ове спознаје. Све самообмане, самохвале, самосажаљења и ако постоји каква
друга саможивост су остали ван мене. Догоди се некада
покушај враћања неке од њих али је то за мало времена.
Сувише нам је непознато психичко односно духовно
биће да бисмо се олако према њему односили. Да ли је „количина“ психе константа у којој се током развоја цивилизације повећавало свесно на уштрб несвесног, то не знам али
је чињеница да постоји. У данашње време имамо доста
проблема у доказивању теорије еволуције не само због постојања „карике која недостаје“ на путу до Homo sapiensa,
него и због тананости и преосетљивости биолошког живота. Да ли је хемоглобин могао да настаје милионима година док није постао овакав, које су то прелазне фазе, како се
ДНК „еволутивно“ развијао... Намеће се закључак да се
„финални“ производ еволутивно развијао а да су основне
компоненте тог живота тренутно настале?!
Дакле, ни за оно што се види а то су тела, нисмо успели недвосмислено да докажемо еволутивни развој, како ћемо тек за дух. Иако нисам пантеиста,205 не може а да се не
примети савршен ред живог света који је управо човек нарушио. Једина бића која, по делима која иза себе остављају, не заслужују ову планету, су људи. С обзиром на то да

204

К. Г. Јунг, Архетипови и развој личности, Просвета, Београд, 2006.
године, поглавље „О постајању личности“, страна 54.
205
Пантеизам је учење да је све Бог, или да су Бог и универзум једно;
философско учење које поистовећује Бога с природом и природу разматра као представу божанства. Најпознатији пантеистички систем у
модерној философији је Спинозин, мада је пантеистичка реторика цветала у XIX веку, нпр. Eмерсона.
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нису сви исти, потребно је одвајање „жита од кукоља“,206
за шта ће доћи време.207 Не постоји ни један проналазак који је унапредио цивилизацију а да није искоришћен против
те исте цивилизације или неког њеног дела. Покушај гледања са ведрије стране је потребан како би истина о нашем
постојању била уобличена јер се све састоји од Јина и Јанга.208 Недвосмислено прихватање Творца ћу завршити причом о двојици пријатеља који су шетали обалом мора. Размењивали су мишљења о пореклу и настанку живота на зе206

Матеј 13,24–30.
Централно богословно сјемениште, Сплит, 2008. године: „Човјек је
одувијек хтио све проблеме ријешити брзо и одмах! Ни Исусови сувременици, а ни прва кршћанска заједница нису били у томе изузетак. И
човјек данашњице није у томе друкчији, па ни ми који се кршћанским
именом зовемо. Сматрамо да је један од темељних задатака духовног
живота ослободити се тог несретног кукоља. Али таквим брзим, а тиме
и најчешће непромишљеним потезима, и кривим просудбама страдавају и криви и прави! Чистке, у не знам чије име и не знам како високим
идеалима биле покренуте, најчешће помету све, и криве и праве! А
ево, Исус каже: ’Не чупајте кукоља.’ Не чупајмо, јер што ми знамо о
кукољу? Не знамо зашто расте? Како га чупати? И што с њим кад га
ишчупамо? Кукољ нас надилази, и опасност је почнемо ли се њиме бавити да ћемо се скроз у кукољ претворити. Особито је опасно када се
то одлучимо чинити у животима других људи. То је рат!“
208
Јин-јанг, древнокинески приказ космичког дуалног система, светла
и таме. Јин симболише женственост, север, хладноћу, сенку, земљу,
пасивност, влажност, а јанг мужевност, небо, југ, светлост, активност,
сувоћу, као и цара. Док се у свакодневном животу древне кинеске културе може приметити мушка доминација, у језичком смислене постоји
редослед „јанг-јин“, какав би по нашем схватању захтевала практична
владавина мушкарца. Њихов сликовито-симболички приказ базира се
на кругу, на пра-једном (таи ђи) из кога је проистекао поларитет јина и
јанга. Овај философски концепт се приписује Чу Си-ју (1130– 1200).
Тек из овог поларитета проистиче стварање елемената а из њихових
садејстава проистиче обиље света („десет хиљада ствари“). Као израз
узајамне зависности у јин делу се налази светли круг а у јангу се налази јин круг. На тај начин се приказује да светли и тамни делови круга
нису у конфликту већ изражавају стремљење ка комплементарном допуњавању једног кроз други.
106
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мљи оштро се чињенично супротстављајући када су у песку наишли на обични ручни сат. Један од њих, присталица
креационистичке209 теорије је усхићено рекао: „Ево га одличан пример који иде теби у прилог, драги пријатељу.
Овај сат је море избацило на обалу након што су се атоми
и молекули случајо сударали награђујући овако савршен
механизам који је коначно прешао на копно. Мора да се на
дну мора налази небројено мноштво сатова који су, због
настале грешке у сударању атома, покварени. Жао ми је
што ћу стављањем овог сата у свој џеп прекинути његов
даљи еволутивни развој на копну“. Ова саркастична прича
свакако да се може оспоравати али чему то води?
У свести ми се рашчишћавао однос према Творцу када сам ушао у развојну еру правила. Коначно сам био спреман да властиту вољу усмерим ка послушности.

209

Креационизам се односи на теорију по којој су целокупно човечанство и сва жива бића, Земља, или космос као свеобухватна целина, последица божанског стваралаштва, или једноставно Бога. Уже, креационизам је философска спекулативна перспектива, која претпоставља постојање надприродног ствараоца. Библијски креационизам је веровање
у буквалне интерпретације Постанка из Библије. Појам „стриктни креационизам“ се понекад користи ради избегавања забуне са ширим и
општијим концептом настанка света, који бране они који се налазе
блиски концепту и теоријама теистичке еволуције.
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10.
Развој личности представља проширивање искуства
(са Богом). Једно на друго утиче, личност на искуство (како ће се снаћи...) и искуство на личност. Када је реч о Сарајеву са почетка 1993. године, у том периоду је развој, боље
рећи трансформација, моје личности протицала у кудикамо бољим материјалним условима живота. При томе пре
свега мислим на храну. Као што сам раније напоменуо, моја девојка је почела да ради а уместо плате је добијала пакет хране. Подударање ове две теме, трансформације личности и материјалне сигурности, обе животно важне, није
прошло непримећено и изазивало је знатижељу. Бојао сам
се и одбијао да прихватим да је такав развој догађаја био
директно узрокован спознајом о којој сам говорио, да је то
била награда за послушност. Другим речима, бојао сам се
да видим мој духовни напредак као узрок поправљања материјалних услова живота. То би био спектакуларизам и
„инстант“ доживљај који би потпуно обезвредио суштину
мог прихватања правила која сам вољно прихватио.
Други смер знатижеље који се одвајао по интензитету, је била синоптичка прича о Исусу као завршетку Божјег
плана спасења. Пре него што сам како треба „ушао“ у Нови завет, саплео сам се о Исусов родослов који није исти у
три синоптичка210 јеванђеља.211 Ако су Библију писали људи инспирисани Духом, како је могуће да је дошло до грешке у родослову од краља Давида до Јосифа? Није ми вредело то што сам себи поставио тривијално питање: ја не
210

Матејево, Марково и Лукино јеванђеље.
Јеванђеље (или еванђеље; грч. ευαγγέλιον евангелион - добра вест)
је спис који се сматра светим у хришћанству и који описује живот Исуса Христа. Четири јеванђеља су ушла у канон Светог писма, док се сва
остала сматрају неканонским.
211
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разумем интеграле у математици, мада знам да нечему служе. Да ли због мог, или неразумевања већине човечанства,
могу да кажем да интеграли не постоје? Има нечега са Исусовим родословом али ишао сам даље.
Битнија од Исусовог родослова је била чињеница да
се у неколико првих месеци читања Библије у мени развијала жива pro et contra дискусија. Надаље сам се саплео о
сазнање да је Исус Христ рођен седам година пре нове ере
и да то није било оног дана којег смо одредили за Божић,
25. децембра односно 7. јануара.212 До тог сазнања су истраживачи дошли захваљујући звезди коју су пратили мудраци што је у ствари коњукција Јупитера и Сатурна у сазвежђу Риба а она се десила 29. маја 7. година пре наше
212

Зимске светковине су се славиле у многим културама, углавном зато што је било мање пољопривредног рада током зиме. Из верског
угла, Ускрс је био важнији у црквеном календару, а Божић је био мање
важан. Неке од свечаности које су вероватно послужиле као својеврстан модел Божићу биле су римске Сатурналије, скандинавски празник
Јул (Yule) и римски празник Natalis Solis Invicti, који се одржавао 25.
децембра. Тога дана су митраисти обележавали дан рођења бога Митре, којег је родила девица, чији култови су користили хлеб и вино на
обредима.
Сатурналије су биле најпознатије римске зимске светковине (Сатурналиа), време опуштања, гозбе, развесељавања и одмора од формалних
правила. Обичај је био да се дарују малени поклони, најчешће лутке за
децу и свеће за одрасле. Посао се одгађао, а славили су и робови. Пило
се, коцкало и певало, а честа је била и јавна голотиња. Катул говори да
су то били најбољи дани. Сатурналије су славиле бога Сатурна (пандан
Крону из грчке митологије) па су почињале 17. децембра. Дужина
светковина временом се повећала до 24. децембра, а у царско време је
скраћена на пет дана. Римљани су славили Natalis Solis Invicti или "рођендан непобедивог Сунца". Назив Solis Invicti допуштао је слављење
неколико божанстава повезаних са Сунцем. Цар Аурелије прогласио је
тај дан празником широм целог царства. Тај дан је сматран и даном
зимског солстиција, који су Римљани називали брума. То је био дан од
кад се дужина обданице продужавала односно од када Сунце поново
доказује своју непобедивост.
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ере.213 Да не говорим о томе колико су ме збуњивала та три
мудраца који су очигледно били астролози – астрономи.
Одбацивши астрологију, којом сам се бавио, ради тога што
не води ка суштини ствари већ објашњава елементе мисте213

К. Г. Јунг, Аион, Атос, Београд, 1996. године, страна 78.
Као додатни материјал достављам интервју из „Гласа концила“, званичног листа Римокатоличке цркве у Хрватској, са Корадом Корлевићем, управником опсерваторије у Вишњану од 24. јула 2005. године:
ГК: У кршћанској традицији посебно је важна једна звијезда о којој се
много истраживало и много се тога открило. То је звијезда која је према библијским записима довела св. Три краља до Бетлехема. Је ли, изван библијских текстова, нађен икоји докуменат који говори да је то
био комет репатица?
К. Корлевић: У покушају да се проникне у основу те приче и то представи јавности, потрошене су тоне тинте, а резултати су различити. Понајприје, треба рећи да се ради о три мудраца, а не три краља. Вјеројатно су
постали »краљеви« у вријеме кад су код нас краљеви тврдили да су паметнији од мудраца. У сваком случају, нешто се важно требало догодити
и када су три мудраца-свећеника заратустре-астролога кренула према
Палестини чак из Перзије. Данашња нам рачунала омогућују да »одвртимо« небо унатраг и покушамо пронаћи што је то била гласовита Бетлехемска звијезда. Такођер треба нагласити да се наш садашњи календар развијао бар 4.000 година те да је у њега укључено готово све знање
пријашњих календара, с посебном пажњом на солстиције. Како се нису
знали точни датуми, најважнији су благдани стављани договорно у неке
термине на сам дан солстиција или близу тог дана. Астролошко симболично најзначајнији догађај у вријеме у које се спомиње Бетлехемска
звијезда, била је коњукција (зближавање) планета Венере, Сатурна и Јупитера у сазвјежђу Овна 6. травња 7. године прије Криста. Други могући
такав догађај је троструко зближавање Сатурна и Јупитера у звијежђу
Риба такођер 7. године прије Криста. Кад се потраже други »звјездолики« знакови на небу, наравно да је звијезда репатица та која се најчешће
сусреће, али једина у то вријеме коју су кинески астрономи забиљежили
била је видљива 5. године прије Криста. Била је у то вријеме и једна експлозија Нове звијезде, у раздобљу ожујак-травањ 5. године прије Криста
и налазила се у погрешном правцу у сазвјежђу Јарца, али се она не миче
међу звијездама. Будући да се зна како је озлоглашени краљ Херод умро
око 4. године прије Криста, више-мање је прихваћено мишљење да се
Исус родио 7. године прије Криста.
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рије, био сам збуњен када сам управо астрологе – астрономе видео на Исусовом рођењу! Тачно је да из звезда може
да се прочита доста али Бог нема ништа заједничко са звездознанцима, бајачима и маговима214 а чарање је грех.215
На крају схватиш да је астрологија занимљив „спорт“ за
докони ум. Слика над сликама која се пробила у средиште
моје пажње је она по којој је Исус – Јагње Божје. Тако компликоване теме наизглед немају ничег заједничког са животом који сам живео у ратном Сарајеву.
Замислите ову живу душу216 која се не склања у склониште када засвира знак опште опасности, која живи у поткровљу, изнад чије главе нема чак ни бетонске плоче већ је
плафон од омалтерисане трске (тако да сваки испаљени
пројектил мало већег калибра може и одозго да упадне у
стан), душу која се није одавно ни наситила ни окупала ни
обријала? Замислите само како је то Јагње које се приноси
за грехе света, о којем чита, могло да утиче на човека који
је безнадежан и који ништа не може да уради осим да се
бори против клаустрофобије и да број властитих страхова
покуша(!) да сведе на подношљиву меру. Нема рецепта ни
законитости које могу да укажу на понашање и след размишљања у таквој ситуацији. Крајност општег утиска је била
савршена и доведена до ситуације подсвесног мирења са
могућношћу да и ја будем као јагње које ће да буде „заклано“ (можда и дословно) због греха.
Осим информација из Светог писма о потпуном новом и огромном свету, вапио сам за информацијама из непосредне околине како бих безнадежност свео на подношљивију меру.

214

Нпр. Дела Апостолска 8,9 до краја главе.
1. Самуилова 15,23. „Јер је непослушност као грех од чарања, и непокорност као сујеверство и идолопоклонство.“
216
1. Мојсијева 2,7.
215
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Једини извор информација је била моја девојка. Струје није било месецима, батерије смо штедели за транзистор
како би смо барем увече у 7 сати чули вести. Чули смо да
им је могуће продужити век трајања кувањем у сланој води
али никада нисмо имали огрева за бацање. Чак и када смо
ложили нисмо кували батерије. Тек током позне 1993. смо
у стан увели „крадену“ струју.
На самом почетку рата су били пообарани далеководи
којима се град снадбевао струјом а све главне трафо станице су се нашле на српској територији. Ако је нешто струје
долазило до града, била је распоређена приоритетима. Тако
су у рату приоритети за снадбевање политичка, војна, полицијска средишта и по која болница. Некако је моја девојка упознала Алију који је радио у затвору односно штабу
Сефера Халиловића. Остао је у Сарајеву када је град затворен. Породица му је у Соколовић колонији и до ње је дошао након што је ископан тунел испод аеродромске писте.217 Напаћена душа, видело се по избораном лицу, бринуо са за много чељади из фамилије. Ушао је у један од
празних станова у близини штаба, радио магационерске
послове па му је упала секира у мед, могао је да спроведе
струју до стана. Да ли се сажалио или је моја девојка, као
обично, била веома убедљива, углавном дозволио је да јед217

Због опсаде Сарајева генералштаб Армије БиХ одлучио је да се ископа тунел испод аеродрома Бутмир (садашњег Сарајевског аеродрома). Почетком 1993. године почело је копање тунела: једна група је копала из насеља Добриња, друга, два месеца касније са друге стране
аеродрома, у насељу Доњи Которац, код куће породице Колар. Тунел
је завршен 30. јула 1993. године око девет сати увече када су двојица
људи, копајући са две различите стране, успели да споје руке негде испод аеродрома. Тог дана, Сарајево је добило пролаз, односно везу са
Бутмиром, Игманом и остатком територија коју су контролисале снаге
Армије Босне и Херцеговине. Плата за осам сати копања тунела била
је паклица цигарета, што и није било мало с обзиром на то да је у време рата коштала 30 марака! Поједини пушачи напуштали су борбене
положаје да би неколико дана копали тунел.
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ну жицу пребацимо до стана. Били смо седми у низу и имали смо право на око 100 вати струје што је било довољно
за телевизор и сијалице из фрижидера и замрзивача којима
смо осветљавали наш ’животни простор’. Нулу смо извлачили из утичнице. Колико знам, било је доста нестручних
повезивања па је много уређаја покварено у ретким тренуцима када би права струја била пуштена. У једном моменту
смо се снадбевали краденом струјом са два извора. У другој ситуацији смо крали крадену струју.
Комшија којег смо оштетили за који ват, неки Жељко
(живео је са женом код њених родитеља) радио је нешто у
полицији. Увек је био пун приче. Како је тај човек умео да
гњави! Ма није требало ни да проговори, довољно је било
да ме погледа оним бернандински тужним очима које на
узаној глави нису биле тако симпатичне. Та ми је њушка
била одбојна и пре „инцидента“. Као и већина оних који су
имали макар малу прилику да се „закаче“ за неки извор
струје, и Жељко је то урадио. Једини проблем је био што је
његова жута жица морала да прође поред нашег прозора.
Није му пало на памет да нам понуди прикључак па сам
мислио да је најбоље да предуземем иницијативу. С обзиром на то, не бих га питао за прикључак ни за три ланч пакета! Мој паклени план се састојао у томе да нисам имао
никакав план већ потребу да се закачим и пустим неки звук
са радија или телевизора у одвратно глуву кућу. За крађу
сам употребио пар метара жице, које смо имали у изобиљу,
и обичну шиваћу иглу коју сам провукао кроз жицу под напоном. Признајем да би било веома глупо погинути од
струје у Сарајеву током 1993, када град у огромној већини
нема струје, и то тако што је крадеш.
Ради потпунијег бојења слике о условима живота тих
дана, који су заувек променили мој поглед на сврху постојања, морам да објасним одакле нам жица. У сваком просечном стану на Балкану има разноразног смећа које се чува
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под изговором „требаће“. Ми нисмо живели у таквом стану.
Нисмо имали никаквог вишка а убрзо су, већ у јуну 1992.
године, сви електрични уређаји постали вишак (осим замрзивача у којем смо чували друге непотребне електричне кухињске справице). Рекох да сам радио новинарске послове,
избегавам да за себе у том времену кажем да сам био новинар, можда новинар почетник. Алија Изетбеговић је 1. маја
1992. био задржан у касарни у Лукавици након повратка из
Лисабона, заједно са кћерком и Златком Лагумџијом из
СДП-а, Стјепан Кљујић се преко ТВ Сарајева сјајно понео
објашњавајући уживо Изетбеговићу ко је и шта је. А цела
Босна гледа, гледа и водитељ Сенад Хаџифејзовић шта га
снађе. Замислите, члан Председништва објашњава председнику међународно признате државе да је председник међународно признате државе! И то уживо на Дневнику! Изетбеговић је, у неком од интервјуа након рата, рекао да је премро од страха када је видео сву ту силу оружја.
Припремао сам извештај за Радио Зајечар и програм
„Добро ти вече, Србијо“, који је почињао у 20 сати а негде око 18 телефоном сам се чуо са уредницом Оливером
Бубоњом. Испричао сам јој шта се десило са Изетбеговићем и домом ЈНА, договорили смо термин јављања и све
остало што је требало. Док смо се чули, уживо сам јој
преносио шта се догађа у близини. Неко у реализацији се
смејао мојим описима гранатирања. Тај извештај никада
нисам послао. Главна пошта је погођена пројектилом па
је, будући да је било немогуће гасити под артиљеријском
и другом ватром, изгорела. Од тада су телефони занемели
и ма када ће историчари одредити датум почетка рата у
БиХ, за мене је то 2. мај 1992. године. Све што се иза тог
датума догађало био је рат, све што се пре тог датума догађало је била припрема.218
218

Фељтон Младена Стојановића, Дневник с Пала, Ловци на младо месо(4): „Ноћ ужаса. С главом на јастуку, из правца Требевића и Лапи114
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Елем, можда месец дана након тога замолио сам девојку да покупи избачене остатке каблова из поште за коју
ми је рекла да је „очишћена од брлога“. Била је више него
темељита, једва се попела на шести спрат вукући снопове
плаво-белог кабла. Мој задатак је био да веома велику количину жица исецканих у комаде не дуже од једног метра
спојим и то сам радио десетину дана а спојеве сам изоловао пчелињим воском у који сам додао мало парафина да
би био савитљивији. Захваљујући тим жицама снадбевали
смо се краденом струјом.
Дабогда имао па немао је, како кажу, најстрашнија
клетва коју сада доживљавам условно. Наиме, јесте страшно када изгубиш нешто вредно као што је страшно када
изгубиш нешто што никада ниси валоризовао јер ти се
подразумева.219 У првом тренутку долази до ломова али
ако се преживе, човек може утицати да се период прилагођавања скрати и то тако што ће по сваку цену да промени
фокус. Потрудићу се поштовани читаоче да ову реченицу
не претрчиш погледом и да је заборавиш у низу оних које
следе. Понављам, у тренуцима психолошке кризе по сваку цену променити фокус! Упослити мозак да ради нешто
шнице чујем потмулу тутњаву хаубица, које ’равнају Сарајево’. Ноћас
ми телефонирају пријатељи, новинари из Сарајева, П. К. и М. Ј., и кажу да само преко њих мртвих шумски злочинци могу освојити град.
Међу тим злочинцима има и наших пријатеља са Телевизије, из кафане. Некад смо се дружили, а сада убијају своје пријатеље. Како је то
могуће? Шта се то десило у нама и око нас? Ако је истина, а свака испаљена граната носи поруку да је то страшна, неумитна истина, онда је
цијели наш живот с њима био варка. Тједан који почиње бит ће најтежи за људе у граду. Како да помогнем фамилији и пријатељима? Дан
као најружнији сан, кошмар питања без одговора. Анализирати хиљаду
могућности спаса значи да ће се десити она хиљаду и прва, која води у
пропаст. Глад и болест почињу да харају Сарајевом.“
219
По властитом искуству бих рекао да је најстрашније имати а не знати шта имаш, што се пречесто догађа. Погледајте само однос према
властитом здрављу, исхрани...
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што му је пријемчиво, довољно тешко да не може одмах да
реши проблем, довољно да се умори да осети потребу за
одмором, довољно да испуни човека како би био задовољан иако је не тако давно био на ивици нервног слома.
Промена фокуса не сме да буде козметичка него суштинска. Тако ће, ако ништа друго, време брже протицати и залечење је неприметније. Ако сваки час гледамо у рану да
би приметили како зараста – начекаћемо се а патња ће да
буде све већа.
Што више одбијамо стрес, све су горе последице његовог деловања. Зато постављам питање свим докторима
који воле да паметују о „искључивању стреса“, зар је могуће одвојити стрес од живота? Предуго излагање стресу није добро као што није добро ни превише јести јаку храну
али да није стреса у тренутку испољавања невоље, како би
се тело одбранило од утицаја стресора? Деловање стреса
не можемо да искључимо све докле не искључимо постојање стресора а то никада нећемо бити у стању да урадимо.
Дакле, организам аутоматски реагује на изазивање стреса
тако што лучи хормоне. Хормони делују на тело тако што
се шећер веома брзо накупља у крви односно долази до
сваке ћелије где се претвара у енергију, у тренутку се пунимо кисеоником, и спремни смо да се бранимо или бежимо.
Осећај страха који се јавља је пратећи осећај у тренутку
испољавања стреса и он нам помаже да се одбранимо. Не
каже се случајно у страху су велике очи. Пажња се поправља и читаво тело ради како би се спасило. Ако стрес довољно дуго траје организам ће да буде исцрпљен, потрошене ће да буду резерве шећера и на крају масти и неће
имати шта да се претвори у енергију. У таквим околностима страда имуни систем, организам постаје сувише нежан
и могу да се појаве разне психо-соматске болести. Међутим, омогућавањем довољне количине хране, ефекат стре-
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са се смањује а од свега остаје најбитније да је пажња повећана. Како то може да буде лоше?
Осим тога, постоји могућност да се, уколико то свест
дозволи, из архетипа појави особа која је много издржљивија и спремнија да преживи. Исцрпљеност, као трећи део
овог модела, познатог као Генерални адаптивни синдром,
заиста може да води на препуштање стресу али веома ретко
са фаталним последицама. Препуштањем особе на коју је
стрес у почетку деловао, даје се простор за укључивање те
друге особе. То се мени догодило па сам неретко био у занимљивој ситуацији, да посматрам сопствено деловање као деловање неке друге особе. Изненађивао сам самог себе неким
стварима које сам знао а нисам знао одакле их знам.
Ако је рат екстремно време у којем пажња постепено
расте и развијају се нека чула која у миру не раде, ко је тај
који тврди да у миру та чула не требају да буду будна? Као
да у миру нема стреса? У миру је још горе, има много више
потенцијалних опасности али оне нису леталне као у рату.
Генерални адаптивни синдром је успоставио Ханс Сели још
1936. године, па ме чуди да поједини лекари данас, када хоће пацијенту да помогну, душебрижнички (уствари незналачки) говоре како стрес треба избацити! Узрока стреса
има неограничено много и сви они различито утичу на индивидуу. Чак и „глува кућа“, простор у којем влада гробна
тишина, може да буде извор стреса. Верујте ми на реч.
Проблеме са струјом у Сарајеву помињем, па и наглашавам, као илустрацију. Достигнуће цивилизације без које
не можемо да функционишемо. Погонско гориво човеку
данашњице нису храна и љубав, него бензин и струја. Без
њих као да живот престаје. Пробајте само два дана да живите у стану без струје.
Данас неки људи не могу без мобилних телефона или
Facebook-a, Сарајево се без времеплова преко ноћи нашло
у давно заборављном времену које се ипак преживело.
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Када нас је већ све то снашло, прва брига је да се спаси што се спасити може, трпали смо месо из замрзивача у
канту масти како би му продужимо век, преждеравали смо
се да храна не би пропадала.
Спавао сам као да месецима раније нисам ока склопио, осим у време гранатирања. Ноћу и дању. Не бих волео
да се мој читалац нађе у оваквој ситуацији. Ако се то ипак
деси битно је знати да се првобитна лењост, којој рат прија, знатно скраћује. Наиме, после петнаестину дана више
нисам могао чак ни да будем лењ. Не мислите ваљда да
сам ја једна од оних просвећених индивидуа која је одмах
по добијању енормне количине слободног времена села за
сто и почела да чита књиге? Наравно да нисам.
Једноставно, није могуће читав живот превртати се са
столице на кревет, из кревета на сунчање па у круг. Када
сам постао уморан од лењости, узео сам прву књигу у руке. Рецимо да је то био крај маја 1992. године када се догодила улица Васе Мискина220 и када је моја девојка избегла
смрт или рањавање само зато што смо кући имали једно
кило хлеба.
Други уобичајени проблем је концентрација. Дан је
трајао веома, веома дуго, као године. У међувремену су све
продавнице опљачкане, ништа се не догађа, на улицу иде
онај ко мора. Једину неизвесност уноси изненадно бомбардовање. Дан ти започне констатацијом да си жив, приметиш
време напољу и наставиш да се излежаваш. Узмеш да читаш нешто и схватиш да си после десетину или ко зна колико минута гледања у књигу у ствари отишао из Сарајева, обишао неке пријатеље, решио неки проблем који си јуче имао
(или га ниси решио), посвађао се у мислима са неким... све
си радио, само ниси читао оно што држиш у рукама.
220

Дана 27. маја 1992. године испаљена су 3 пројектила са српских положаја на Боријама на улицу Васе Мискина, где је народ чекао у реду
за хлеб. Погинуло 19, тешко и лако рањено 157 људи.
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О књигама говорим као о средствима очувања духа
макар служила и као „задњи излаз“. Независно од те потребе је потреба човека да зна шта се око њега догађа.
Нешто батерија које смо имали, као што сам раније
рекао, чували смо за Вести да би смо обогатили сазнање
где се све пуцало, где су све храбри бранитељи продирали
а где су кукавичке србо–четничке снаге потпомогнуте
снагама ЈНА отварале ватру по цивилним циљевима. Чак и
да смо имали довољно батерија, проблем је био одржати
концентрацију јер ни темељне извештаје са бојишта нисмо
могли дуго да слушамо.
Концентрација је падала и када бисмо играли карте, а
камоли када бих одлучивао да се натерам да скренем пажњу на неку другу тему. Без упорности не би било резултата а упорност је подгревана потребом да из неких магијских књига извучем садржај за очување властите памети.
Трећи проблем је планирање. Ужурбани човек данашњице има много обавеза због којих, с једне стране пати,
али му у исто време обавезе употпуњују живот. Пати због
хроничног недостатка времена а не жели да се одрекне ни
једне од обавеза. Подсетници су усавршени до перфекције,
организатори, стикери на фрижидеру – све је пуно порука
шта треба да се ради. Чак и ако нема писаних помагала,
број обавеза је доведен до тог нивоа да престаје дружење.
Отима се време за нешто што се данас зове „провод“ а што
се колико јуче подразумевало у много креативнијем смислу. Како је без обавеза, знају затвореници. Па чак и они
раде нешто у затвору или на њивама. Ја нисам имао никаквих обавеза.
То како смо у том времену живели је била стопостотна девалвација живота. Ипак, тај и такав живот ме је одвео
до Јагњета.
Свакоме је своја мука највећа, мени су се догађале
ове ствари, вама ће нешто друго али оба случаја могу да
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имају исти смер духовног напретка, САМО уколико се то
хоће. Рат сам дочекао са 24 године, завршеним факултетом
и уписаним магистеријем, девојком са којом сам имао веома складан и обећавајући однос, хонорарно новинарство,
пса, пријатеље и довољно новца. Био сам задовољан. Без
наглих ломова, очекивала ме каријера на факултету, миран
живот, летовања на Хвару, зимовања на Јахорини, чести
викенди у Мостару... У трептају, више нисам имао ништа
од тога па је нагонском осећају за преживљавање требало
неко време да се пробуди. Док сам се „будио“, невешто
сам потискивао мржњу, страх и све друге изливе емоција
које сам делимично описао. Наравно, страх не може да се
опише као што не може да се неутралише. Бавити се добром и злом у теорији и у пракси је исто толико удаљено –
као добро од зла. Зато морам да напишем још неку цртицу
о томе у контексту значаја слике Јагњета, о чему причам у
овом делу практикума.
Потпуно сам уверен, иако не би било тешко наћи егзактне доказе, као што сам малопре рекао, да зло не може
да постоји без добра а да добро може да постоји само за себе. Ова тема провејава кроз читав текст јер хоћу да нагласим да зло, које долази изнутра, лако обузме свест уколико
се на њој не ради. Чак и без утицаја колективног несвесног.
Дефинисање зла као изостанак добра ми се чини као најбоље објашњење ове вечите теме.
Када гласник221 каже да не искушава Бог никога јер се
Бог не може злом искушати, и он никога не искушава, него
свакога искушава властита жеља која га мами и вара,222
221

Апостол (на грчком, απόστολος, апостолос, тј. "неко ко је послан,
изаслан," "посланик") је гласоноша, средство или посредник преко кога се изражава воља онога ко шаље поруку, један од Дванаесторице
апостола или изабраних Исусових ученика, које је Христ "послао" да
шире јеванђеље, како Јеврејима, тако и не-Јеврејима, широм света.
222
Јаковљева 1,13.14.
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сигуран сам да је мислио на то да је зло нешто што у себи
нема супстанцу добра, које је сакривено у човеку. Злу у човеку требају посебни услови да би се испољило. Жеља о
којој је реч пребива унутар човека којег искушава.
То би значило да слика о сепаратном бићу које је потпуно зло не би била истинита а да је опседнутост демонима
нешто што проистиче из дубине човека.223 Обично човек
не прихвата постојање те зле дубине, иако је научно доказана, а често се не испољава (осим када на вестима чујемо
да је неко побио целу фамилију или починио какав други
монструозни злочин). Посматрајмо себе, пратимо сопствене мисли када чујемо поједине примере испољавања зла из
човека. Да ли смо се у духу стресли или смо то тек примили као информацију? О том мртвилу говорим без жеље да
улазим у полемику, говорим о милисекунди када у свест
уђе информација о злочину.
Ово је веома битан моменат. Ако је то тако, ако зло
произлази изнутра, како је Исус био искушаван у пустињи?
Ко га је искушавао? Јеванђелиста каже да је Исус био одведен од Духа у пустињу да буде кушан од ђавола224 и тек након поста од 40 дана, када је осетио глад, кушач му се приближи и рече...225 Свето писмо је СВЕТО ПИСМО, дакле
ако свакога искушава властита жеља која га мами и вара
а Исусу ђаво долази онда када „осети глад“ да ли је то искушење дошло изнутра? Да ли је поремећајем уобичајених
био-хемијских токова у Исусу дошло до другачијег односа
223

Било би погрешно одбијати постојање нечистих духова али је то
потпуно друга тема у односу на оно што желим рећи у овом тексту.
Док демони пребивају у телу субјекту, није од велике помоћи сазнање
да ли они произлазе из Аниме односно Анимуса или психу и тело човека запоседа нечисти дух из вањског света (или су могућа оба случаја). Погледати Марко 5,1–20, као и филм „Eгзорцизам Eмили Роуз“ (у
стварном животу то је била Анилиз Мајкл – Anneliese Michel).
224
Матеј 4,1.
225
Матеј 4.4 и даље.
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свести па и читаве психе? Да ли неки други народи уместо
дуготрајног поста за постизање оваквог стања свести користе биљке у којима има супстанци које утичу на свест и
психу у целини? Да ли неко мантрањем доводи свест у овакво стање? Овиме не желим да негирам постојање нечистих духова и зла, јер бих био у супротности са Библијом,
него да укажем на то да представа о злом бићу, које зовемо
ђаволом или демоном, није каквом је замишљамо, већ да је
реч о невероватно јакој духовној сили која долази из наше
дубине. Како она ту долази да би се испољила у злочинима, прељубама и свим другим кршењима Божјег закона тема је другог текста.
Нигде не стоји, мада се може закључити, да је тај ђаво неко биће које је дошло споља, неки други лик који је
шапутао Исусу. Ако би исказ кушач му се приближи и рече
му... могли да схватимо у буквалном смислу, да је ђаво дошао и рекао то што Му је рекао, где је тај ђаво боравио
свих година пре и после Исуса? Зашто га не видимо поред
крста где тријумфује (барем је мислио да тријумфује. Да је
знао шта долази не би Га разапео)226 или у неким другим
ситуацијама?
У Матеј 4, 5. јеванђелиста каже ђаво га одведе у свети град, постави га на врх храма... и на крају га одведе ђаво на гору врло високу, показа му сва краљевства... Као да
се све догађало у духу, и да је у духу започета борба тако
узвишеног човека као што је Исус, произвела Христа.227
Храм је сувише висок за пентрање а гора са које се виде
сва краљевства не постоји у Јудеји. Преломни тренутак
226

Обрнуто је вредновање догађаја у духовном и материјалном свету.
Ако се доживљавају муке то је у рационалистичком свету схваћено као
нешто лоше, као пораз. За дух све овоземаљске муке имају сврху јачања и чишћења односно ослобађања од греха, победу духа над телом.
Погрешним разумевањем се поједини верници подвргавају самокажњавању.
227
Исус Христос (грч. Ἰησοῦς Χριστός) Исус Спаситељ
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искушавања је био када је ђаво рекао ако паднеш и поклониш ми се, на основу чега поново може да се стекне слика
о два физичка бића која разговарају. Свакако да се поменути текст може схватити и као „одустани од мисије, буди
човек и лепо проживи јер те у овом свету чекају бројна задовољства“ или на сличне начине, али бих даљим објашњавањем дошао у ситуацију да теми приступам гностички, што ми на овом месту није намера. Физичка или не, сигурно је да су била два бића! Међутим и даље остаје наглашен духовни однос јер тада остави га ђаво и гле анђели
приступише и служаху му.
На другом месту је наведено да кушање ваше вере доноси устрајност,228 као што је слика ова три искушења послужила Исусу да се утврди и до краја спроведе план који
је Бог имао за нас, којег је прихватио и због којег је дошао
међу људе. Која су три Исусова одговора на кушања:
1. Не живи човек само од хлеба него од сваке речи
која излази из уста Божјих
2. Не искушавај Господа, Бога свога
3. Господу, Богу своме, клањај се и њему јединоме
служи.
Након што је Исус савладао прво материјално, друго
питање поверења, у трећем одговору је јасно и гласно рекао
куда је усмерена сврха постојања и смер кретања онога ко
мисли на дух који му је дат. Понављам, свакога искушава
његова жеља, као што Јаков каже, али овде има много више
елемената за подсећање на судбину Јевреја који су такође у
пустињи искушавани као и Мојсијев боравак на Синају 40
дана и ноћи. Потоп је трајао 40 дана и ноћи.229 Исус заправо
каже првим одговором да јесте човек али не само од крви и
меса, у другом одговору проширује делокруг и подсећа на

228
229

Јаковљева 1,3.
1. Мојсијева 7,17.
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искушавање Бога од стране Јевреја код Масе,230 када су
Ставили Бога на кушање говорећи: ’Је ли Бог међу нама или
није?’. Трећи одговор је била прилика да се ђаволу оспори
не само питање већ да се дефинитивно потврди прва Божја
заповест и још једном покажу припадност и пут. Израел је
сваки пут изнова поклекнуо пред тим искушењем и одбијао
своје искључиво подаништво Богу у име политичке користи.231 Исуса овде не занимају материјалне вредности већ
духовне а ђаво упорно започиње искушавањем са ако си
(Син Божји). Ако си, у овом случају представља изрицање
сумње у то да је Исус Божји Син. Подсећам да се кушање
догодило ТЕК НАКОН Исусовог крштења, када је на њега
сишао Дух, што значи да ће и тебе напасти ђаво на неки од
својих начина НАКОН што направиш кораке ка спознаји
Светлости у властитом уму. Не отима се он за оне који су
његови. То је као када ловац на патке једну убије а другу рани, за којом трчи? Борба добра и зла се води у духу а испољава у свету. Ако се ђаво и војска демона послуже неким из
твоје околине да би те искушао, прва реакција би морала да
буде њихово препознавање.
Ипак, најважније је не упуштати се у битку јер нисмо
за то обучени. Како ми, ограничена смртна бића, можемо
да се супротставимо духовним силама таме? Неким оружјем? Живот није холивудски филм. Једино се спашавамо
вером у Јагње које је већ победило тако што је без греха
отишао са планете. Само Његовим именом можемо да изгонимо демоне али тада то више нисмо ми него Дух који је
по обећању послат.
Сваки текст може да се сецира и анализирају његови
делови. Ако једном и овај текст буде доживео ту судбину,

230

5. Мојсијева 6,16.
Р.Т. Франц, Библиотека Новозаветни коментари – Матеј, Добра
вест, Нови Сад 1987. година, страна 100.
231
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што је сасвим могуће, упућујем поруку да није битан део,
него оно што се у целини текста говори.
Обилато сам читао различиту литературу али ни у
једној нисам нашао тако дијалектички сложене текстове
као код Јунга у Аиону. Као да ми је баш тај психолошки
део слагалице недостајао за читаву слику. Овом литературом сам се озбиљније бавио доста година након изласка из
Сарајева али се потврђивало да су ми године биле потребне за сагледавање властитог духовног стања. О катастрофалном духовном паду који сам имао од 1997. до 2000. писаћу на крају овог текста као и о идеји водиљи да се, с обзиром на сазнајно напредовање, духовно вратим у период
1993–1996.
Осим библиографије, која је импресивна, померања
граница психологије и закључака које ће научници у будућности доказивати, важност овог текста је што Јунг
отворено и без дилема наводи да је „Христос симбол сопства“.232 Исус заправо веома ретко говори о материјалном
свету, његова тема је невидљиво, како у човеку тако и изван њега. Симболичко упирање очију у небо више говори о
облику невидљивог него о локацији Божјег престола. Постојање Вечног је у прадавној историји запосело првог човека – Адама, и то га је учинило различитим од животиња.

232

К.Г. Јунг Аион, Атос, Београд, 1996. године. „Зашто – упитаће мој
читалац – говорим овде о Христу и његовом противнику, Антихристу?
Наша прича нужно води до Христа, јер је он још увек живи мит наше
културе. Он је наш култни херој који, без обзира на своју историјску
егзистенцију, отеловљује мит божанског Првобитног Човека, мистичног Адама. Он је тај који заузима средиште хришћанске мандале, господар Тетраморфа, то јест четири симбола јеванђелиста, који имају
значење четири стуба његовог престола. Он је у нама и ми смо у њему.
Његово царство је драгоцени бисер, у земљи закопано благо, мало зрно
слачице које постаје велико дрво и небески град. Као што је Христос у
нама, тако је у нама и његово небеско царство.“
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Појава свести на планети је мистерија у коју је тешко продрети материјалним доказом постојања.
Индивидуација је потреба, што се и на јагодицама види, јер је свака уникатни примерак. Она је пропорционално
потребнија у времену антихриста у којем живимо, прелазећи из ере Риба у еру Водолије. Ера Риба је почела доласком Христа који је у овој епохи рођен као прва риба а
умро као последњи ован233 ере која је одлазила. Свако дословно тумачење, без познавања симбола, осуђено је на
пропаст односно на погрешно тумачење. Изрази и ситуације које Исус користи, рибари људских душа,234 риба као
храна,235 крштење... представљају симбол несвесног. Стога су оне, по Речнику симбола: отеловљење ’животних садржаја’ из дубинских слојева личности... Рибе су се у многим старим религијама доводиле у везу са богињама љубави и плодотворном природом. Али риба је истовремено и
хладнокрвна, у симболици ’вреле страсти не господаре њоме’. Да ли случајно или не али риба, на грчком језику
ichthys236, акроним је од Iesous Christos Theou Hyios Soter.237 Двојак карактер рибе као симбола је присутан па је,
као пример наводим, краљевима и свештеницима у Старом
Египту било забрањено да је конзумирају зато што су рибе
појеле Озирисов фалус када га је његов брат Сет раскомадао на 42 дела. Хладан карактер риба је био један од моти-

233

Ориген, In Genesim hom VIII, 9: „Рекосмо ... да је Исак носио Христов облик, али ни ован изгледа ништа мање не носи облик Христа.“
Видети К. Г. Јунг, Аион, Атос, Београд, 1996. године.
234
Матеј 4,18–20.
235
Матеј 14,17; Марко 6,41; Јован 21,8...
236
Ихтис (грч. ἰχθύς - риба) је ранохришћански симбол који је већ у
првобитној Цркви коришћен као акроним за израз: „Исус Христос,
Божји Син, Спаситељ.“ Ихтис такође на грчком значи риба.
237
I (Ι; Ἰησοῦς, Исус), CH (Χ; Χριστὸς, Христ), TH (Θ; Θεοῦ, Тхеоу=Божји), Y (Υ; Υἱὸς, Хyиос=Син), S (Σ; Σωτήρ, Сотер=Спаситељ)
126

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

ва за увођење Христ – Антихрист теорије238 (јер без Христа
нема ни антихриста)239 иако се реч „антихрист“ у Библији
спомиње само четири пута. Оно што можда највише изненађује јесте чињеница да се појам „антихрист“ не појављује ни један једини пут у књизи Откривења.240
Дакле тај антихрист, уместо Христа, како би се буквално превело, јесте особа или организација која негира
Спаситељу основне прерогативе, као што стоји у Јовановим посланицама. Ако је тачно да је Бог у нама и ми у Богу, где би онда требало тражити антихриста? Ипак, ако ћемо у будућности да се сретнемо са оним ко је син погибли,
како га Павле зове у 2. Солуњанима,241 треба да знамо да је
238

1. Јованова 2, 18–19. „Децо, последњи је час, и као што сте чули да
ће антихрист доћи, тако су се сад јавили многи антихристи; по томе
познајемо да је последњи час. Од нас изиђоше, али не беху од нас; јер
да од нас беху, остали би са нама; него требало је да се покажу да нису
сви од нас.“ 1. Јованова 2, 22-23. „Ко је лажљивац ако не онај који пориче да је Исус Месија? То је антихрист – ко пориче Оца и Сина. Ко
год пориче Сина нема ни Оца; ко исповеда Сина има и Оца!“ 1. Јованова 4, 2–3. „По овоме познајте Божијег духа: од Бога је сваки дух који
исповеда да је Исус Христос дошао у телу, а сваки дух, који не исповеда Исуса, није од Бога; и то је антихристов дух за кога сте чули да ће
доћи, и сад је већ у свету. Ви сте, дечице, од Бога и надвладали сте их,
јер је већи онај који је у вама него онај који је у свету." 2. Јованова 1,7.
„Јер многе варалице изиђоше у свет, који не исповедају да је Исус
Христос дошао у телу; то је варалица и антихрист.“
239
Свети Јован Дамаскин је писао: „Морамо знати да треба да дође Антихрист. Додуше, сваки онај који не исповеда да Син Божји у телу дошао и (који не исповеда) да је Он савршени Бог који је постао савршени човек, остајући уз то Богом – јесте Антихрист. Па ипак, нарочито и
по преимућству се назива – онај који треба да дође пред крај света.“
240
Ἀποκάλυψις (Apokálipsis) означава Божју објаву људима о нечему
скровитом и само њему познатом, често у будућности. »Откривење« је дослован превод грчкога израза.
241
2. Солуњанима 2, 2–5. „Да не дате да се ваш ум лакомислено колеба, или да вас заведе какво криво надахнуће, или какав говор, или каква посланица, за коју би вам неко рекао да је од нас послана као да је
већ настао дан Господњи. Да вас нико никаквим начином не превари
127

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

тако најављено, да се много не узнемиравамо и не бринемо
јер ту ништа не можемо. Они који предсказују катастрофе,
смак света и друге пошасти свакако ништа ново не предсказују. Увек ће бити катастрофа до тренутка Исусовог повратка, до коначне борбе и коначне победе добра. У задњих стотињак година често су нас обавештавали о датумима катаклизме као да су непознате речи а о дану том или
о часу нико не зна, ни анђели небески, до Отац.242
Ово је битно. Једно је прорицање катастрофа, и ја могу
да кажем да смо заиста на прагу једне велике, али одакле
долази потреба да се свака будућа катастрофа дефинише са
крајем света? Иако се докази за то, који се заиста налазе у
Светом писму, користе за одређење другог Исусовог доласка, онда је то велика грешка о којој сам Исус прича. За човека вере, целовиту личност (на чему потенцирам), за човека који има поверење у Творца, потпуно је небитно шта долази сутра, он је миран и у њему нема страха. Ако осећамо
страх, у нама нема љубави односно Бога јер савршена љубав
изгони страх. Тако једноставно а тако компликовано.
Да не останем дужан читаоцу, написаћу да сам се заиста осведочио у постојање катастрофе као шансе за оне у
којима има духа и који траже духа. То је шанса за пробуђење и опстанак духовног бића у овом и будућем животу. Оно
што је од Бога, не може умрети. Катастрофа има стреловиту
брзину прочишћења за онога ко има шансе да се прочисти.
Свака особа која током катастрофе у себи не одржи морална
начела је као особа која руши брану. Када се то догоди, нијер најпре треба да дође отпад и да се појави човек безакоња, син погибли, противник који се узноси изнад свега што се зове Бог или се обожава, да ће чак у Божјем храму завести и прогласити себе Богом.“
У 9. реду стоји: „појављивање тог бездушника биће по моћи сотониној
са свакојаким чудесима, знацима и чудима лажним и са сваким злобним завођењем за оне који пропадају јер љубави истине не примише да
би се спасли.“
242
Марко 13, 32.
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шта не може да спречи излазак звери која спава дубоко у човеку. Свет архетипа наша свест тек сазнаје, ако уопште може тако да се каже. Волео бих када би читалац успео за себе
да састави листу приоритета која би му послужила у свакодневној борби, нарочито у катастрофи која ће ускоро доћи
(pод „ускоро“ не подразумевам временско одређење једне
изоловане катастрофе већ сваке која ће доћи од датума објављивања овог текста). Та листа је нешто налик БИОС-у у
рачунару, основни минимум потребан за преживљавање. У
овоме је битност психологије преживљавања а овај модел
смо назвали БИОС модел. Нешто више о психологији преживљавања ће бити речи у 17. поглављу.
Данас је веома тешко побећи од разноразних гуруа и
читавих библиотека свакојаких издавача које нуде инстант
срећу кроз самоспознају. Више Европљана је побегло у будизам у потрази за срећом него што је крштено у црквама а
истина је да је то бег од егзистенцијализма у цркви која је пастирство заменила другим бригама. То је једно у низу објашњења. Црква данас нема механизам по којем би привукла
људе и позвала их на духовну обнову. Не може ни да има када је за духовну обнову потребна воља и пристанак онога који је жели. Жеља је, уколико је то жеља (да се прима само за
себе што је природа ега), затворски зид који је извор патње и
бола.243 Црква данас, као и јуче, постоји због појединца који
осећа жељу а не због колективитета несвесног.

243

Мајкл Берг, Постати као Бог, Esotheria, Нови Сад, 2008. година.
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11.
Праћење онога што се догађа у мислима може у почетку да буде досадан процес. Када се за трунку напредује и
када успемо да пратимо властите мисли, приметићемо унутрашњи дијалог. Неки аутори овај дијалог приписују различитим „бићима“ у нама али је прерано о томе говорити. Задржаћу се на постојању подељених коментара о некој теми
унутар човека. Пажљиво испитивање осећања је комплексан
задатак који је потребан да би се на крају успоставио унутрашњи ред и мир. Са друге стране, ма колико се трудили
ми сами не можемо да „произведемо“ мир. Што кажу философи, Бог је створио човека ниишчега, из своје потпуне слободе. Зато је Бог Творац. Ми смо створени из нечега, зато
ми можемо да будемо само ствараоци, ограничени оним
што стварамо. Због тога ми не можемо да створимо мир јер
се мир састоји од нама недоступних компоненти. Шта ми
онда можемо? Можемо да омогућимо услове за долазак и
останак мира у нама. Ово је сложен пут. Контемплација или
„мисаоно посматрање“ у својој основи има размишљање а
„контемплативан“ значи посматрачки, мисаони, склон мисаоном посматрању света и живота. Не може се рећи да је
контемплација заступљенија у ово или оно време али је чињеница да је у Индији, Кини и Јапану много дужа традиција
мисаоног посматрања и да је она уткана у темељ будизма.244
244

Буда (санскрит: Buddha – будан) је звање у будизму које се даје особи која је постигла потпуно пробуђење, односно будаство. То је биће
које је у себи до краја искоренило мржњу, похлепу и незнање, ослободивши се тако патње. Буда или „Будни“ је „онај који види ствари око
себе онаквима какве заиста јесу“ и који је достигао стање бестрашћа
које се назива нирвана. Он је спознао истину и поново открио пут
ослобођења, који је давно пре њега био потпуно заборављен. По будистичкој теорији, савршено знање које Буда обзнањује на послетку бива
изгубљено за свет, па стога мора да се сачека долазак неког новог буде,
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Човеку данашњице опхрваном бизарним материјалним проблемима (шта ће да једе или обуче, што сведочи о стању духа), веома компликовано изгледа Будина препорука о четири врсте пажње245 и то: посматрање тела у телу, осећања у
осећањима, свести у свести и садржаја свести у садржајима
свести.246 Исус немали број пута позива да будемо будни247
и да пазимо јер не знамо дана и часа када ће доћи крај. Недавно смо у тексту прокоментарисали како неки тумачи овај
„крај“ доживљавају искључиво као „смак света“ или као неку катаклизму светских размера, од којих су астероиди и нуклеарни напади на првом месту. Некако промиче истина да
је крај властитог живота у потпуности подударан крају планете јер тада више нема времена за било шта. А ко од нас
зна када ће му доћи крај? Дакле, једино време да се постигне нешто у животу је време живота са или без катастрофа.
Материјално стицање је потребно зато што смо од материје,
али ако смо искључиво од материје, онда нека то стицање
буде искључиво материјално. Међутим, нисмо. Духовно
стицање не захтева претерани напор иако се жели приказати
гомила препрека за то. Опет, други мисле како је потребна
посебна инспирација да би се проширила свест а неће да
пробају са духовним посматрањем нпр. обичног седења. Раније смо у шали говорили о „хипнози тачке“ али нисмо били далеко од суштине. Трећи у свему виде заверу или мистику, некима је све ово будалаштина... Бесконачно много
препрека за властито размишљање. На крају, због чега би
који ће га поново изложити и обзнанити. Сваки следећи буда објављује
исту доктрину, односно истину кад се она изгуби међу људима. Према
предању, постоји дуга линија Буда која се протеже у бесконачну прошлост. Последњи Буда родио се као Сидарта Гаутама у Индији у 6. веку п.н.е. Он је само један у низу од 28 Буда према Теравада будизму.
245
Интроспективни приступ.
246
Изворни Будини текстови Уметност неговање хармоније и равнотеже духа, Арион, Београд, 1988.
247
Матеј 24,42.44; Марко 13,33.35; Лука 21,36; 1. Коринћанима 16,13;
1. Солуњанима 5,6; 1. Петрова 5,8; Откривење 16,15.
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свету требале формиране личности када их свет неће. И овај
текст може да заврши у некој „окултној“ библиотеци, као да
је реч о мистичном. Нити је мистично, нити је немогуће, нити је скупо (мада је мир најскупљи производ на свету).
На нашу велику жалост, на гробље одлазимо веома
ретко. Да некога сахранимо или да очистимо нечији гроб,
да запалимо свећу и томе слично. Гробље нам је најближе
место које сведочи да смо ограничени временом а да живот
брзо пролази. Касније у тексту ћу да питам „која је сврха
живота“, то је питање које вероватно сви постављају у неком добу развоја. Тинејџери можда више од других јер их
нешто изнутра тера да постављају таква питања. Када човека ухвате материјални проблеми, једноставно престане
да пита било шта.
У пубертету особа користи неке симболе, данас се чини да су хипи знак Peace и 666 најчешћи. Конфронтираност ова два симбола и њихова примена међу тинејџерима,
који у веома малом броју, макар и површно, знају шта наведена симболика значи, говори ми да је језик симбола и
све што они значе, у великој кризи. Симболи прве Цркве
су потпуно избледели или су, због пренаглашености, изгубили смисао. Када дођеш на славу, запитај домаћина где је
ту Исус? Ако буде знао да ти каже, буди сигуран да је један од ретких.
Читалац може да се запита о релацији контемплације и
симбола због чега подсећам да је за контемплацију потребан
Дух. На Исуса, као касније названог „симбола Сопства“,
Дух је сишао приликом крштења што је симбол иницијације. Симболика је увек постојала и њен задатак је да објасни
одређени садржај јер је прво постојао садржај па симбол а
не обрнуто. Не изазива симбол одређени садржај него га објашњава. Симболи употребљени у одређеном ритуалу имају
сврху да се понуди контемплативност. Не треба увек тражити сложена објашњења симбола јер су заправо најједноставнија објашњења сложена по значају односно тумачењу што
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се контемплативношћу може видети иако се сви аспекти
контемплативне спознаје не могу речима исказати. Да је то
могуће, много већи део јеванђеља би био посвећен Јовану
Крститељу о којем сâм Исус често говори.
Некада је било довољно да се један чудни пустињак
нађе поред реке Јордан, да прича нешто о покајању и да најављује некога ко долази да би се око њега скупило много
људи, да добије ученике.248 Данас за Јована Крститеља кажемо све похвално али шта кажемо за оне који су долазили
код њега? Да ли су они били примитивни јер су за нпр. муњу мислили да је Божји знак... Добро, ако данас знамо како
долази до муње, да ли би могао сада себе да преслишаш.
Остави овај текст и питај се „како настаје муња“,249 позна248

Матеј 3.
Написао „Гејзир“, портал Вива физика: „Лабораторијски огледи су
показали да када водене капи падају на комадиће леда, онда оне добијају позитивни а лед негативни набој. Такав процес, али много сложенији и у огромним размерама, догађа се и у олујним облацима. Они
имају у бази већином негативни набој, а у вишим деловима позитивни,
мада то није опште правило. Осматрањем је утврђено да око 5% облака
имају супротан електрични набој, а има и таквих облака који имају три
зоне набоја: + у највишим деловима облака, - у средини и + у бази
облака. Када је у бази облака негативан набој, тада се према њему, на
земљишту, концентрише + набој. У супротном случају, када база облака има + набој, на земљишту испод њега концентрисаће се - набој, али
још више повећан. Та област индукованих набоја креће се по Земљиној
површини као "електрична сенка" олујног облака изнад ње. Муња се
појављује тек када разлика електричног потенцијала између олујног
облака и земљишта достигне 1 : 3.000.000.000 волти и тада ваздух није
у стању да спречи делимично или потпуно електрично пражњење
облака. Удар муње се не догађа тренутно. Продор јона кроз стазу зауставља се приближно сваких 30м, да би се после задржавања од неколико милисекунди поново продужио ка земљи где се концентрише супротни електрицитет. Eлектрични набој на земљи постаје толико велик, да се на предметима који се издижу високо изнад терена (зграде,
торњеви, дрвеће) појављује "стаза" јона усмерених ка облаку. Када се
обе "стазе" (стримери) споје, настаје муња тј. електрични удар из облака, који достиже брзину од око 100 000 км/сеk. Тада се осветли и "ста133
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јеш ли метод наелектрисања облака? Ако је твој одговор
„не знам али ће у будућности бити откривено“, због чега
би Јованову науку, коју су људи долазили да чују, звали
било како другачије до Јованово научавање и због чега
би његови слушачи били примитивни? Шта ако у тој истој
будућности видимо истинитост његове науке? Ако слушаоци Јованове науке нису знали за бит и бајт, знали су шта
је покајање, њима се подразумевало да размишљају о покајању, а нама се ништа не подразумева, осим материјализма.
За разлику од доказа настанка наелектрисаности облака,
доказано је да је покајање од греха основа мира. У супротном би све затворске казне за време којих, по теорији, човек треба да се преиспита и да изађе промењен како не би
више дошао у затвор, биле узалудне. Друга ствар је то што
је у пракси чак и затвор обесмишљен па се неки људи свесно одлучују на такве услове живота јер не знају шта ће са
слободом која им је дата.
Најбољи знак да је духовни значај Цркве неповратно
прошао је појава психологије. Црква ће увек да постоји али
ће се, због потпуног несклада са данашњим животом, претворити у церемонијално средиште. Од духовног пастирства ускоро неће остати много. Некада је исповедаоница
била у цркви, а данас у Западном свету се исповедаш за новац код свог психолога. А он, психолог без Духа, није ништа више и ништа боље од астролога. Говори о механизму,
дневним токовима и свим осталим цикличним, узрочно-последичним стварима али не може да укаже на извор. И они
још увек нису стигли дубоко „унутра“ али су барем кренуза" тј. канал муње. Његов пречник је начешће до 10 цм, док температура у каналу достиже и до 30.000°C, због чега муња најчешће има белу
боју, мада када се у ваздуху налази доста прашине, муња може имати
жуту, црвену или ређе љубичасту или зеленкасту боју. Сматра се да се
око 65% муња дешава у облацима, ређе између облака и земље, а сасвим ретко између земље и облака. И даље је непознато на који начин
се облаци наелектришу.“
134

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

ли. Психолог може да помогне и то доста, али оно што свако мора да уради je да прати властите мисли. Ту су врата
духовне снаге.
Поново питам да ли је perpetuum mobile могућ? Зашто
се оно Јагње одржало, макар и pro forme, оволико дуго да ја,
јединка у универзуму, сазнам за Њега након свих ових година. Да ли постоји још неко знање које је толико дуго опстало? Основе природних наука су постављене још у Вавилону
али су дефинисане тек у средњем веку. Исусова наука је
формирана и усавршена тако давно и није се додатно развијала (осим што је упропаштавана). Све написано од III
(евентуално IV) века је било тумачење и проширење и често
је утицало контрапродуктивно, као оно Августиново писање
о Јеврејима250 (захваљујући којем је Павлова „Посланица Јеврејима“ коначно прихваћена крајем IV века), које је неколико векова касније мрачним умовима послужило за оправдање антисемитизма.251 Мржња према Јеврејима се први пут
250

Августин (Свети Августин; Аурелиус Агустинус, 354–430) у делу О
држави Божјој (De civitate Dei), које је писао од 413. до 426. године,
упоређује Каина са јеврејским народом а Авеља са Исусом иако је у
овом делу упозоравао да је вршење власти ђаволски посао, ако се занемари правда. Јер, ако нема правде, шта су друго државе, ако не велике
разбојничке банде? И обрнуто, шта су друго разбојничке дружине неголи мање државе? И једна и друга група има вођу који њоме управља, везана је заједничким уговором, а плен дели по уговореним правилима.
251
Антисемитизам у свом основном значењу, не представља мржњу
према Семитима, већ само према једном семтиском народу, Јеврејима.
За мржњу према Арапима, такође семитском народу, рећи ће се да је
неко расиста, али никада да је антисемита, па би прецизнији назив за
овај појам био антијеврејство. Два су основна и врло повезана испољавања одликовала досадашњу историју негативних односа према Јеврејима. Прво се састоји у означавању Јевреја кривим за различита
злодела и назови-злодела током историје („они су издали Христа“,
„они су измислисли комунизам“, „они владају светом“, „они у својим
култовима убијају децу“ и друге тачне и потпуно нетачне оптужбе).
Друго је једноставан производ овог првог, а састоји се у позивању на
масовно истребљење Јевреја.
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испољила у Шпанији у време инквизиције.252 Касније настала Папина војска односно Језуити253 су израз краткорочне
али дубоке девијације, од просветитеља до војника. Игнацио де Лојола, творац реда и писац Духовних вежби, каснији
светац, био је окултиста, сматрају поједини извори.
Овде говорим углавном о људима и ситуацијама који
су имали времена, који су били посвећени духовном путу
(са којег су углавном скретали) али је ситуација знатно тежа данас када смо не својом вољом присиљени да јурцамо
за новцем. Новац је акцелератор живота сваке индивидуе а
глобализација опасност дефинтивног подлегања искушењу. Не знам шта ће рећи есхатолози али мени се чак и такав сценарио чини прихватљивим јер ће пре доћи крај борбе добра против зла.
252

Инквизиција (лат. inquisitio - ислеђивање) је била установа, током
средњег века у Римокатоличкој цркви чији је задатак да ислеђује, суди
и кажњава људе које је црква сматрала јеретицима.
253
Исусовци (Дружба Исусова или језуити) су римокатолички црквени
ред, који је основао Игнацио де Лојола у Паризу 1534. године. Његове
чланове звали су Христови војници. Игнацио је изабран за првог врховног поглавара свог религијског реда, а језуити су га најчешће звали
"Отац поглавар". Он је слао своје следбенике широм Eвропе да оснивају школе и семеништа. За врло кратко време језуити су постали кључни фактор како у религијском тако и у световном образовању. "Духовне вежбе" Игнација Лојоле су штампане 1548. године, а он је због тога
био кратко под истрагом Римске инквизиције, али је ослобођен оптужби. Игнације је написао језуитски Устав, усвојен 1554, којим је створио монашку организацију и нагласио апсолутно самоодрицање и послушност папи и надређенима (Perinde ac cadaver, "дисциплинован као
леш", како се сам Игнације изразио). Његово основно начело је постало језуитски мото: Ad Maiorem Dei Gloriam ("У велику славу Божју").
Језуитима се често приписује и максима "Циљ оправдава средство",
али она није аргументовано доказана. Језуити су били најважнији чинилац успеха противреформације. Били су припадници тзв. "борбене
цркве" (Ecclesia militans). Овај црквени ред је данас најбројнији у свету
са око 20.000 чланова. Функцију поглавара целе Дружбе, тзв. „генерала“ реда, тренутно обавља Петер Ханс Колфенбах. На простору бивше
Југославије и у Бугарској налази се око 150 исусоваца.
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Зло не постоји без добра а добро постоји само за себе.
Проблем прихватања борбе добра против зла је неузимањем правде у своје руке доведено до испита стрпљивости и
поверења. Ко би могао да чека неко време да Бог казни
зликовце? Ако смо у духу мирни и у време испољавања
зла, то је дело Духа, а не наше спознаје или воље. Да нам
се не пошаље Дух нико не би преживео толико зло. Тај
Дух чини да треба благосиљати непријатеље а не да их кунемо.254 Захваљујући непријатељима долази до злата вредних конфликата у којима је могуће елементе властитог несвесног пренети у свест чиме се она проширује. Ови садржаји у мањој мери могу да се појаве и приликом исповедања. Несвесно у човеку је огромно, научно до сада неистражено поље и човек га свешћу не познаје. У следећој фази
властитог живота и напретку будуће цивилизације знање о
томе ће се продубити. У Светом писму је дат смер кретања
који је у животима свакога од нас доступан, контемплацијом до праве слике о себи и то поредећи се са оријентиром
– Богом. Тада ћемо се коначно бавити собом а не другима
јер од сазнања о другима немамо много користи. Грешке
254

Тако је настао пацифизам. Западњачки пацифизам потиче од веровања верских заједница. Једна од првих мировних верских заједница
били су рани хришћани, следбеници Исуса, који је, у Беседи на гори,
проповедао нову поруку: "Чули сте да је речено: Око за око и зуб за
зуб. Али ја вам кажем, да се не опирете злу; а ономе ко вас ошамари по
десном образу, окрените му и други такође… Волите своје непријатеље, благословите оне који вас куну, чините добро онима који вас мрзе,
и молите се за оне који вас упркос свему користе и прогањају вас." Ове
речи износе доктрину “неопирања злу”, а током наредних неколико векова, многи хришћани су одбијали војну службу. У XX веку, пацифизам мировног покрета је допринео креирању мишљења које је довело
до стварања Лиге народа и Уједињених нација, Келог-Брајандовог пакта 1928. по којем су ратови забрањени, и напора да се промовише разоружање. Нажалост, Уједињене нације су падом Берлинског зида, стварањем униполарног света, показале да се мир одржавао на биполарности што је потпуно у складу са много ширим пољем духовног истраживања чему је производ у мањој мери и овај текст.
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других не могу да буду изговор за нашу духовну неактивност.
Када се на папир стави само један трачак размишљања који ми се свих претходних година врзмао по глави, а
који је рођен током рата у Босни, видим да је неописивост
целокупног искуства велики ограничавајући фактор. Понуђени извори, који објашњавају поједине сегменте размишљања, постепено су проналажени током задњих десетину
година али је пресудан био мотив да се са размишљањем у
датом смеру настави. Најинтензивнији напредак сам остварио у мојој „исповедаоници“, у стану у којем сам био затворен, али сам погрешио када сам мислио да сам прескочио праг иза којег нема назад, да сам достигао степен духовности са којег не могу пасти. Сада видим да је тада тек
никла клица као што ћу, ако Бог да живота и здравља, за
десетину година овај период живота видети као росну траву духовног напретка пре него што дам плод. На крају крајева, ја сам оно што од мене остаје! Плод али и прах.
Оно чега сам се наизглед веома брзо ослободио су
мржња и жеља за осветом. Колико успешно сам ослобођен
ова два унутрашња зла, толико сигурно могу да тврдим да
нисам осетио неизрециву љубав. Да ли су потиснути или
сам ослобођен, то сам видео током последњих десет година. Теоретско знање је једно255 а пракса сасвим друго. Зато
се стално мора радити на себи.
255

Приредио и превео др Синиша Стојковић, Велики говор о постојаности пажње, Изворни будини текстови, Арион, Београд, 1988. године, страна 85. Контемплација осећања: „Склон мржњи, он неће сазнати
ослобођење и чак код неутралних осећања. Господар мудрости је то
објавио тихо. Ако ли је монах будан и није немаран у пракси пажње и
јасног схватања он ће продрети у природу свих осећања и ако тако чини, баш у овом животу, он ће бити ослобођен од свих нечистоћа и покварености. Сигурног сазнања, чврстог гледишта Дхаме једном ће се
живот завршити, његово тело ће се распасти.“
Дхама (Дарма) у будизму најчешће значи: учење, исправност, узрочност, појава или атом (односно конститутивни чинилац појавног света).
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12.
Ако Исус, Јагње Божије, ништа није рекао мучитељима осим опрости им Боже, не знају шта чине, тиме је
рекао све. Сумњам да је у мукама на крсту размишљао о
практичности и естетици израза, већ да је из Њега тада изашла реч која је долазила право из суштине бића. Могао је
да уради шта је хтео али како би онда био окончан Божји
план спасења и какве шансе би ми имали? Са друге стране,
можда заиста и није могао да уради шта је хтео, чак мислим да Му Бог не би помогао да је због мука тражио да се
све прекине јер да је хтео да одустане од Божјег плана, не
би био достојан помоћи!
Ако се чини да је ова истина „сувише натегнута“ пробајмо да видимо шта се догађало када људи нису имали заштиту закона, па ни моралног. Шта се догађало када су се
нпр. појављивале „више расе“ и „небески народи“? Требало ми је времена и Духа да прихватим Исусов потврдни одговор за наставак мисије због које је дошао. Пре него што
је објашњење овог судбоносног догађаја нашло плодно тле
у мени, било је мало тренутака у којима сам се понашао
хришћански. Већину времена сам клео или мрзео оне по
брдима који ме ослобађају живота, као и оне због којих нисам смео да изађем из стана. Не могу да објасним каснији
нестанак мржње. Осећао сам равнодушност.
Дана 28. фебруара 1993. године код мене је био пријатељ са факултета. Заиста пријатељ. Он ми је сваки други
дан доносио неколико комада хлеба и мало паркета да се
огрејемо. Обележавали смо његов рођендан уз гитару и канистер младог Сарајевског пива. Мимо устаљене праксе,
били смо будни и после девет сати. Полицијски час је почео а ја сам осећао нелагодност због неуобичајене буке. Јесте да је рођендан али је напољу мртва тишина. Нису ми
требали проблеми ни доласци полиције или било кога дру139
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гог па је моја тескоба расла док младо пиво није коначно
почело да делује. Било нас је четворо-петоро, причали смо,
а о чему бисмо него о рату са по којом сличицом из факултетских дана. Будући да је ово био први догађај те врсте
након готово десет месеци, јасно је због чега ми је било тешко да се привикнем на дијалог. Слављенику је било лако,
он се сусретао са људима, имао круг пријатеља, а ја као да
сам био изолован у ботаничкој башти, па ме ни сећање није служило како треба. Нису све слике избледеле, далеко
од тога, али је било прикладније да причам о неким другим
стварима са човеком који је носио слику на сахрани убијене Суаде Дилберовић. Босанци су народ који је тешко разумети. Мој пријатељ је био резервни полицајац а сан који
је уснио неке од ноћи без дежурства, до суза је засмејао читаву шквадру.
Сањам ти ја, иде моја смјена. Онако невољан долазим и командир ме задужи за једну раскрсницу. Каже:
’Алија ће проћи од Народне банке до предсједништва, пази
и контролиши саобраћај.’ ’Добро’, кажем ја. Таман станем на раскрсницу, кад пролази његов замјеник у колима и
каже ми: ’Хеј, пази на саобраћај на сљедећој раскрсници’.
Ухвати ме паника, нисам стиго’ да му кажем да сам задужио ову а он ми даје и сљедећу раскрсницу. Како ћу ја контролисат’ саобраћај на двије раскрснице кад Алија прође?
Прича се опуштала, било је ту још свакаквих успомена речених на босански начин, када је око пола два закуцао, како смо видели, Харис Луковац, командант јединице
„Бисери“ која је обезбеђивала Председништво и Владу. Да
не објашњавам како сам се осећао када сам чуо куцање, па
још у то доба ноћи, ноге су ми се одсекле. Командант јединице у којој је мој пријатељ био, дошао је по њега јер је пало Коњевић поље. Били су под узбуном. Завладао је мук,
пријатељ је отишао, било је тегобно. Колико год да сам
осетио тескобу на почетку нашег дружења, сада ме је она
притискала у стомаку, до мучнине. Знао сам шта то значи,
140
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знао сам шта је то кланица. Војске су војске, нека победи
бољи, јачи, спретнији. Зашто цивили толико пате? Зашто
се уопште пати?! Где је утеха у свему томе? Нисам осећао
бес, једноставно сам мрзео. Одговор на та питања ми је био
на дохват руке. Потпуно супротно ономе што сам читао, у
тој ноћи сам мрзео имагинарне злочинце а не зло у њима.
На основу претпоставке а не сазнања сам мрзео људе потпуно уверен да ће се десити покољ.
Било како било, тако изолованом није ми била пријатна слика Јагњета које себе даје за грехе света, као што сам
већ рекао.
Требало ми је много времена да повежем први, старозаветни део приче о јагњету са овим другим из Новог завета. Прича о јагњету није само у Исусовом случају у вези са
откупом, први пут је „откупљен“ Исак. Ипак, примарна
слика замене постоји од ропства у Египту.
У Старом завету Бог каже свом народу да закоље и
припреми јагње и једе обучен и обувен, стојећи и у журби, а
да крв намаже на довратке.256 То је била ноћ изласка из
Египта, симбола ропства и греха.257 Као да се хоће рећи да је
анђео смрти неко ко не може да разликује људе већ знакове.
Тај крвав знак Јевреје прати до данас. Уместо да им анђео
смрти убије прворођенца, Јевреји су принели јагње. Замена.
Сваке наредне године у исто време, сећајући се замене за
Исака,258 мада је у епицентру сећање на излазак из ропства,
понављају исти ритуал. Током и након изласка су приносили жртву,259 исповедали грехе над главом јагњета које би
првосвештеник заклао и његовом крвљу260 посуо олтар као

256

2. Мојсијева 12. и 13. глава (2. Мојсијева 2, 21–23.)
Након 430 година (2. Мојсијева 12, 40.)
258
1. Мојсијева 22. глава.
259
3. Мојсијева 1,4; 3, 2.8.13; 4, 4.15.24.29.33; 3. Мојсијева 9. глава
260
3. Мојсијева 17,11. „Јер је живот (душа) тела у крви; а ја сам је дао
на олтар да се очисте душе ваше, јер крв душу чисти, јер је у њој жи141
257
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знак да је цена плаћена – казна за грех је смрт.261 Ова замена
је функционисала све док се није претворила у обичну кланицу и профитабилну институцију храмских људи. Ово је
имало смисла док се није претворило у своју супротност. У
једном тренутку (Исаија 1,14.) Бог је чак рекао: на младине
ваше и на празнике ваше мрзи душа моја, досадише ми, додија ми подносити. Ако се то десило Јеврејима као Божјем
изабраном народу, зашто се не би десило нама? Управо сам
присуствовао једном од таквих догађаја.
Колико пута је војска Републике Српске улазила у
Бихаћ или у Маглај, одакле су се враћали зато што је неко
некоме дао новац? Какав је то уопште био рат? Где се изгуби она идеја о којој сам причао раније? Изнајмљивање артиљерије час Хрватима час Муслиманима, трговина људима и робом, посебно аутомобилима... Можемо ми, као што
су то могли и Јевреји, да прикривамо лош однос према Богу, чије се име често призивало, али је на крају ипак остало
горко сазнање о томе да они који су били најгласнији у позивању на Божју правду нису одмакли даље од сецикеса.
Једини који имају проблем су управо они. Илустрације ради, десет немачких марака је коштало да се поднесе захтев
за долазак у посету некоме у Сарајеву. Двеста до триста
људи дневно поднесе захтев – двадесетину пређе. У хуманитарној помоћи дођу јаја за поделу народу пред Васкрс –
неко их продаје, рањеници са Игмана да прођу кроз тунел
– неко каже: стоп, стиже ми замрзнута роба која не може
да чека... Јевреји су продавали обредне животиње, мењачнице новца у Храму су према храмском новцу обрачунавале увек по вишем курсу... Потпуно разрађен систем у којем
нема ни правде, камоли Бога, а који наводно „служи Богу
или вишим циљевима“.
вот.“ 17,14. „Јер је крв живот сваког тела, у крви је његов живот... ко је
год једе биће погубљен.“
261
Римљанима 6, 23.
142

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

Међу војницима Армије БиХ су се тражили они који
су за неколико стотина до хиљаду марака могли и хтели да
преведу цивила преко прве борбене линије на другу страну. Многи су завршавали у минским пољима где су их „доброчинитељи“ упућивали након што би им узели новац.
Тада се у мом животу појавило Јагње Божије које себе
даде за грехе света, како у Израелу тако и у стану у Радићевој 7. То би значило да је злоупотреба духовног у материјалне сврхе, што се око мене догађало, дословна хула на
Дух. Написано је да се могу опростити хуле на Сина па и
на Оца али на Дух се никада неће опростити.262 Ова реченица неће значити ништа онима који немају духа, који живе у обмани да је овај живот све што имамо и који у материјалној задовољштини налазе смисао живота.
Дух који нам је дат и по којем смо живи немојмо да
материјализујемо тако што ћемо да га ставимо у искључиву службу материјалног света, јер је дух старији од материје. Дух, душа и тело чине једно и сваки део захтева пажњу.

262

Матеј 12,31–32. „Зато вам кажем: сваки гријех и хула опростиће се
људима, а хула на Духа Светога неће се опростити; и ако рече ко ријеч
против Сина Човјечијега опростиће му се; а који рече против Духа
Светога, неће му се опростити ни у овом вијеку ни у будућем.“
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13.
Народна

мудрост садржана у изреци шта ли мислиш, чему ли се надаш језгровито обухвата све што је потребно човеку. Оно о чему мислиш, томе се надаш. Нада
не зависи од поседовања већ од размишљања, „немамо
струје, немамо уља за кандила, морамо да смислимо како
да осветлимо стан“ да би се бар попели на цивилизацијски
ниво Прометејевих људи. Након размишљања, подстакнути надом долазимо до могућности односно начина. Када
имаш начина, није тешко направити кандило, нити било
шта друго. Да би се то догодило, потребно је потпуно отворити свест, уклонити предрасуде и сећања која блокирају
прилагођавање. Отвореност ума је пресудни елемент јер
често не приметимо да имамо све што нам је потребно. У
данашњем пословном свету brainstorming је један од начина доласка до најбоље идеје. На тај начин „призивана“ подсвест показује неартикулисано примицање човека овом
свету. А у основи је једноставно размишљање како да помогнем себи?
На самом почетку трагања за решењем је идеја. Идеје,
којима је Платон удахнуо метафизичко значење, пишући
ову реч са великим почетним словом „И“, не могу се сазнати чулима, него умом. Да би дошли до неке идеје морамо
подробно претрести све аргументе везане за неко питање. Тек тако се, помоћу дијалектике, можемо приближити исправном појму о некој ствари, чиме истовремено сазнајемо њену Идеју, кажу тумачи Платонове мисли.263 Међутим, могу да посведочим да за разлику од идеје која долази на крају процеса анализе, постоји идеја која као муња
пропара све што се у уму има и једноставно ти падне на
263

Интернет портал Filosofija info, Античка философија, Теорија великих система, Платон – Теорија Идеја.
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памет. Оно што нас по философима највише интересује је
да сазнамо шта су правда, врлина, знање, лепота да би могли да усмеримо властити живот. Да је такво сазнање могуће, Платон доказује преко примера математике, у којој
имамо посла са бројевима или идеалним геометријским облицима којих нема у природи и чулном искуству, а ипак се
могу спознати са потпуном тачношћу. Ми можемо да сазнајемо идеје које су нам усађене у душу иако се оне одмах
не налазе у свести. Јединство идеја и њихова одвојеност од
чулног доживљаја нас терају да размишљањем проникнемо
у свет који је у нама. Било да је идеја лик или представа која се јавља у нашој свести или свест до ње долази, идеја је
мисао, која се разрадом претвара у план активности а затим у проналазак који се налази у свести да би се затим,
претварањем у акцију односно деловање, материјализовала. Идентичан пут примећујем у повезивању мрака у стану
и потребе да у мраку не живим (када је рођена идеја да направим прво кандило), са потребом решавања проблема
физичког (пропадљивог) и духовног (вечитог) постојања.
Дефинисањем ове потребе се намеће питање садржаја кандила односно садржаја духовног живота.264 Идеја коју је
Бог имао реализована је, и на мени је да понуђену прилику
прихватим или одбијем. Нада се појавила као чврст темељ
у спознаји и поверењу из чега је проистекао мир. Усудићу
се да на тренутак одступим од сарајевских и промислим о
ширим примерима.

264

Паралела је за мене била веома поучна, имали смо мало уља за јело
па сe, да би направили кандило, подразумевалo да од „стомака“ одвојимо један део уља како би га дали задовољству (потреби да не лежемо у
кревет одмах када зађе сунце, посебно крајем јесени и током зиме).
Идентичан принцип примећујем у односу одлуке о подмиривању духовних и физичких потреба организма, уколико је време то што је у кандилу уље онда се мора одвојити део времена од удовољавања материјалним факторима како би нематеријални фактори били задовољени.
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Кретање и промена су вечни закони универзума који
су описивани од почетка цивилизације. Човек је увек био
фасциниран променом у животу који је вечит за вечито,
пропадљив за пропадљиво. На фасцинантну промену телесног односно пропадљивог утиче сам живот у времену при
чему телесно није схватано као безначајни оклоп већ се и
савршености тела придавала значајна димензија. Ипак, дужност је психе (душе) да стави тело под контролу.265 Тешко навикавање човека на нове услове не може да буде
правдано критиковањем промене јер је промена вечита.
Због тога мора доћи до промена у ставу и свакодневној животној пракси. Под ударом критике је она особа која не може да се навикне на новонастале околности сведочећи на
тај начин да мисли телом. За некога је ово велико сазнање,
јер, уколико избије рат, догоди се нека природна катастрофа, дође до економских и социјалних проблема у држави
или се поремети породична хармонија, дакле ако дође до
велике промене, психа ће се кретати са њом али ће тело и
телесне мисли ометати кретање. Нада последња умире али
јој требају услови да се испољи. Могући шок оставља широк спектар последица. Да би се избегло заиста непотребно
пропадање, пажња мора да буде активна, на „повишеном
степену свести“, особа мора „да буде будна“. Ако се то догоди, невоља се претвара у напредак.
Проблем ћу да представим на данас толико чест начин: ако сте се из ко зна ког разлога нашли у проблему,
препознали сте га као проблем зато што је поремећен уоби265

Платон Федон или О души, Дерета, Београд, 2006. године, XXXII:
„Али у род богова није допуштено никоме ко није неговао философију
и растао се са телом у потпуној чистоти; само ко је мудрости жељан
сме тамо. Баш ради тога, драги Симија и Кебете, они који ваљано негују философију уздржавају се од свих телесних пожуда, и остају постојани и не предају им се... они који се нешто старају за своју душу а не
живе за тело разнежавајући га, одричу се свих тих људи и не иду с њима истим путем.“
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чајени циклус у који сте свест удобно сместили. У животној рутини дан увек започиње на сличан начи, горком кафом, облачењем... и свим другим јутарњим, поподневним и
вечерњим радњама које немилице понављамо. Једино што
другачије утиче су метеоролошке промене које нас учине
поспаним, уморним, раздражљивим... У једном тренутку се
не десе само метеоролошке промене већ нпр. схватимо да
немамо довољно новца за школовање старијег сина. Појављује се мисао како ће и млађи син кренути на факултет за
четири године што улива страх. Размишљање се постепено
развија, мислимо да, уколико нешто не учинимо, постоји
могућност да себе кривимо до краја живота. Такође, постоји могућност да нас и други оптуже зато што нисмо пружили свом детету потребно образовање, самим тим и лакши
посао... Ако размишљање произашло из властите дубине
настави без ометања да се шири, онда ћете себе видети као
кривца и за лошу „стартну позицију“ унучади... Ако нешто
споља прекине размишљање, не значи да нећемо наставити
где смо стали када се неки следећи пут сетимо новца, то ће
увек изнова да нас притиска и угрожава душевно здравље.
Негде дубоко, једва чујно, може да се огласи нада да ће све
бити у реду али недовољно да надјача оркестрирану представу проблема који се, уместо да се решавају, множе.
Мање-више, ово је начин размишљања сваког родитеља који „живи за своје дете“ и у томе нема ништа лоше
ОСИМ што занемарује и родитеља и дете. Ову илустрацију
наводим као једну од оних које отварају врата за све друге
немире. Нада доживљава перманентне поразе а човек тоне
у безнађе, немоћан да изрони и „удахне ваздух“.
Мисли су као птице које пролећу кроз свест, има добрих (конструктивних) и лоших (деструктивних). Тек на
високим степенима свесности мисли могу да се контролишу, другачије Исус не би рекао зашто зло мислите у срци-
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ма својим.266 Пут ка јединству личности почиње тако што
се неће дозволити мислима, тим „птицама“, да се укотве у
уму, да свију гнездо, чак да добију „птиће“.
У вези са претходним хипотетичким проблемом дакако да је могуће размишљати у више смерова који би за последицу имали прави бољитак потомства. Упознавање са
животом као веома динамичним и непоновљивим процесом је мистерија са којом свака индивидуа мора да се суочи. Уколико у индивидуи, макар то било властито дете, постоје биолошке могућности, мора му се допустити сучељавање са свим изазовима. Један од њих може да буде нпр.
школовање уз рад који води одвајању детета од родитеља
као битног елемента стварања личности. Потреба родитеља да спутавају децу је узроковано комплексима родитеља
а не деце. Прилику да размисле и промене властито понашање родитељи обично пропусте гушећи децу „из најбоље
намере“. Нада не иде „утабаним стазама револуције“. Где
престаје родитељска брига а када дете почиње да се брине
за себе?
Горе наведено је пример који није обрађен из угла
свих потенцијалних решења. Зато га треба схватити тек као
пример. Уствари, гледајући од пубертета, живот често обележавају лажне наде, погрешне процене, потрошене енергије и пропуштене прилике. Али не само то, у живот стане
и много других вредних тренутака. Свако од животних доба је прилика, велика шанса за напредовање у схватању
живота. Није свакоме дато да зна како функционише свет
али зато треба разабрати властити живот.
Особе у пубертету су на почетку формирања личности.
То је праћено бурама емоција које уствари припремају биће
на предстојеће изазове. Као да се тада отвори Пандорина кутија. Период младости је обележен мукотрпним радом, стицањем искустава и знања. У личност се интегришу различи266

Матеј 9,4.
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те представе стечене комплексним односима индивидуе и
спољног света. Свакојаке грешке и лажне наде, јалова размишљања и отпори чине овај период најдинамичнијим. Зрела доб почиње око тридесет пете до четрдесете године када
би особа требало да нађе смисао даљег живота. Сидарта Гаутама је доживео просветљење са тридесет пет година. Од
тада је познатији као Гаутама Буда, оснивач будизма. Хазрети Мухаммед Алејхиселам, оснивач ислама, имао је четрдесет година када му је дошла прва Божја објава. Немамо потврду колико је година имао Заратустра оснивач маздаизма,
монотеистичке вере Старе Персије, али не би зачудило да је
и он био тих година. Само је Исус био млађи, разапет је најраније у 34. години живота. Мојсија карактерише не само
његових 40 година које је имао када је морао да бежи из
Египта. Са 80 година се вратио да поведе Израиљ у обећану
земљу а са 120 је умро гледајући са брда све оне земље које
је Бог обећао и на крају дао свом народу.
Године живота после тридесет пете / четрдесете човек
треба да искористи за духовни развој. Тек тада има услова
за напредак који зависи од рада и стрпљења. Она нада која
је остала, након што је у пубертету Пандорина кутија отворена, у старијој доби је артикулисана. Увек се изнова појављују нова надања као скривена охрабрења. Старији људи
у себи имају знатно више стрпљења, смисла за деловање
као и надања. Организованији су и знају да на брзину није
могуће стећи трајну вредност. Као да смо заборавили да
није лако доћи до циља, зар није per aspera ad astra!!!267
Уколико човек то не зна, узалуд су му године.
У једноставно реченој слици прекомерне бриге и заштитничког односа према потомству налазимо озбиљну
мањкавост пробуђења индивидуе потомка којој прети живот „под стакленим звоном“. Нада је увек присутна али је
умесно питати у ком смеру се испољава надање?
267

Сенека: Кроз трње до звезда. Трновит је пут до славе
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У још горој позицији ће да буде друштво будућности
што због незрелости, неискуства родитеља, једносмерног
интересовања које у суштини има „чулно“, брзине кретања
друштва... Тада је немогуће досегнути дубину, много задатака – мало заинтересованости.
Јурњава за новцем прети да постане универзална особина сваког народа и језика а материјално благостање
успава потребу за духовним напредовањем, особа не осећа
потребу за таквим напретком или га негира.268 Због чега
би се поједини велики мислиоци одрицали световних могућности зарад спознаје. Зашто је Исус рекао тешко је богатоме ући у краљевство небеско,269 да ли зато да каже
оно што би већина (а то је сиротиња) желела да чује и на
тај начин повећа своју популарност? Тамо где је нада, туда
иде читаво тело, нада усмерава путању. Да ли ће нада да
ојача до поуздања зависи од особе која се нада. Да ли ће
веровање да доведе до поверења? У шта се уздаш? Где је
лешина тамо ће се и орлови купити.270
Живећи у ратном Сарајеву, био сам на правом месту да
осетим грабљивице свога надања. Надање да ћу преживети је
прерасло у поуздање да ћу преживети а затим у спознају да
ћу преживети. Принцип спасења ослобађањем од греха није
изворно јудео-хришћански проналазак. Египћани су веровали, и записали на папирус дуг шест и широк тридесет и три
центиметра којег називамо Велика књига мртвих, да се пут
поступног ослобађања од материје и одуховљења умрлог одвија у осам етапа: излазак из земље и пут према огњу кроз воду и ваздух, пловидба скелом која симболизује пут кроз стра268

Бхагавад Гита, 2. поглавље, стих 43. „Људе са сиромашним знањем
јако привлаче китњасте речи Веда које препоручују разноразне плодоносне делатности ради уздизања до виших планета, доброг рођења и
моћи које произилазе из њих. Пошто су жељни чулног задовољења и
раскошног живота, кажу да не постоји ништа више од тога“.
269
Матеј 19, 23.
270
Матеј 24, 28.
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сти и демонске силе којих умрли мора да се ослободи, укрцавање у барку бога Сунца Ра и путовање на Исток у светло и
живот. Централна је сцена суда и оправдања греха након чега
умрли, који плови у барци бога Ра доспева до светла односно
до загробног света. Следећа слика је рађање свих могућих
нивоа овоземаљског живота након чега следи избављење из
замки овог живота. Избављење духа који тек сада може да
уђе у више сфере је последица претходног. Крај списа представља објашњење појаве и престанка светла, напуштање материје, умрли долази код бога да би тријумфовала космичка
правда.271 Лама Анагарик Говинда је у уводнику енглеског
превода Тибетанске књиге мртвих навео да упућеник мора
да прође кроз искуство смрти пре него што се може поново
духовно родити. Симболично, он мора умрети за своју прошлост, и за свој стари его, пре него што може заузети своје
место у новом духовном животу у који је био уведен.272 Од
Исуса Христа, ослобођење од греха као једина нада за спасење условљена је обраћењем односно покајањем. Ритуал крштења потапањем покајника у водени гроб представља слику
остављања прошлих греха. Из воденог гроба излази нова особа спремна за Небеско Краљевство.273
Проучавањем највећих светских религија и оних о којима сведоче сачувани записи, иако су оне нестале, видеће
се паралелизам у вези са неспорним духовним путем на који
је особа позвана. Видећемо да је у свакој од светих књига
приказано постојање већине оних који одбијају учење обрађено у тој књизи указујући на идентичност проблема са
свим временима до данас. Позив на непридавање већег значаја материјалном телу је универзалан као што је универзал271

Eгипатска књига мртвих, Дечије новине, 1983. година.
Тибетанска књига мртвих, Просвета, 1988. година.
273
Матеј 3,2. „Покајте се јер се приближи краљевство небеско.“ Матеј
3, 5.6. „К њему излажаху људи из Јерусалима, из целе Јудеје и из свих
крајева Јорданских. Они исповедаху грехе своје и он их крштаваше у
реци Јордан.“
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на представа опште потребе продубљивања духа. Стих онај
који види над-душу како прати особену душу у свим уништивим телима и ко схвати да се ни душа ни над-душа никада не уништавају, заиста види274 са мањим лексичким
променама налази се у свим светим књигама света. Нада је
универзална вредност сваког људског бића. Првој жени по
грчкој митологији, Пандори,275 чије име у преводу значи
„дарована, обдарена свиме“276 у кутији је као задња остала
нада која се, попут првог греха у јудаизму, утиснула у свакога од потомака. Она функционише у свим окружењима и
променама које се на планети непрекидно одвијају. Чак се и
континенти, као симболи статичности, померају.
Да то нисам приметио и прихватио, следио бих пут већине оних који нису видели прилику да се поштеде непотребног проблема са самим собом. Vis Major је тако честа
појава која свакодневну равнотежу избаци далеко. Неретко
„свакидашњој јадиковци“ само метеоролошке појаве праве
сметњу. За хипотетичког човека којем се ништа не догађа
(таквих нема) чак и метеорологија производи велике пси274

Бхагавад Гита 13. поглавље, 28. стих. Издавач: Хинду Ваишнавска
заједница, Тита Строција 36, Загреб 1982. године.
275
Титан Eпиметеј је подарио животињама добре особине, и када је на
ред дошао човек, више није било ниједне особине. Тада је Прометеј,
који је осећао да су људи много супериорнији од животиња и да због
тога треба да имају нешто посебно, нешто што животиње немају, одлучио да то буде ватра. Од Зевса је украо ватру и дао је људима. Зевс је
био веома бесан због крађе и одлучио је да казни Прометеја и његову
креацију - човечанство. Да би казнио људе, Зевс је наредио осталим
боговима да, као дар људима, начине жену, и да јој сваки од богова подари по неки дар. Зевс јој је дао дар у кутији. Прометеј и Хермес су
упозорили Eпиметеја а он Пандору да не отвара кутију. Знатижељна
Пандора није послушала. У том тренутку је све зло изашло и, на до тада безбрижно човечанство, које је живело у благостању, сручили су се
куга, туга, сиромаштво, злочин, очај, похлепа, старост, болест, лудост,
пркос, глад, превара... а остала је само нада.
276
Пандора (грч. Πανδώρα), Παν Пан – све, δώρα – дора (дорон, то дорон) - дар
152

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

хичке проблеме због апсолутног непознавања властитог понашања. Разумем ако боле ране пред кишу, повреда је изазвала оштећење које реагује на акумулацију енергије у ваздуху, разумем реакцију хроничних болесника јер је у њиховим телима дошло до промене кретања енергије изазваног
дуготрајном болешћу, али ако тебе, здравог као дрен, боли
глава пред кишу, мора да постоји нека „повреда“ у „глави“
за коју не знаш, која такође реагује на накупљање енергије у
атмосфери?! Какво ти је психичко здравље?
Не наслућујући, у мојој свести се све подударило као
планете у низу, и осетио сам снагу. Нисам црпео поуздање
тј. надање само из Библије, већ и из друге литературе до
које је моја девојка долазила. Ако је мотив борбе добра и
зла то што је зло приказало да добро „и није баш толико
добро“, онда се буди нада да та борба има крај. Ко је свет
нека се још свети, ко је поган нека се још погани.277 У општем бесмислу почело је назирање смисла властитог живота. Овај практикум је само један од производа тог сазнања.
Тих ратних дана је до мене дошла занимљива прича о
нади, трпљењу и поуздању. Средовечни брачни пар није
живео срећно. Муж алкохоличар је одбијао да призна своју
патолошку слабост а жена је, потпуно неочекивано, била
смерна и трпела је живот у таквој заједници. Муж јој је
претио, неретко је тукао и малтретирао на свакојаке начине, а она је плакала и ћутала, није га напуштала нити би га
пријављивала милицији. Чак је престала да иде у комшилук на кафу да не би одговарала на незгодна питања о
пореклу модрица које је стално имала. Једнога дана, а тај
дан увек дође свакоме од нас, муж је питао жену – зашто га
трпи? Изненађујуће питање за некога ко је показивао да је
изгубио сваку везу са реалношћу. Жена му је одговорила:
Мужу мој, ја знам по твом понашању и ономе што себи а
и мени радиш да је овај живот за тебе све, он ти је једи277

Откривење 22,11.
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ни. Ја знам да за мене овај живот није крај па зашто да
ти онда у том твом једном животу не учиним по вољи, да
бар у њему уживаш до краја.
Прича је обична али тешко схватљива у доба једнакости полова и одбране људских и грађанских права. Пролазило је време, читао сам књиге и налазио на различитим
местима приче о опросту, спасењу, вечном животу и свим
другим појмовима који су саставни део сваке религије. За
некога су то само обичне речи без значаја. Иако је малопређашња прича, која приказује свесно жртвовање (тада
није било „сигурних кућа“), по свакодневном мишљењу
ирационална, она у свом средишту има наду. Неко ће рећи
да је у средишту вера, са чиме могу да се сложим, али иза
вере следи нада. Вера, односно поверење, је подразумевајући елемент духовног бића као што су маса и висина карактеристика материјалног.
Бог Старог завета је онај намрштени али праведни
Бог, који је у Новом завету променио концепт. Одлучио је
да да свог Сина за спас свакога ко Га верује да не погине
него да има живот вечни.278 Нада се појавила ниоткуда.
Спасење није механизам него дар, не може се схватити као
наслеђе а није га могуће достићи без поверења. Неразмишљањем и непостојањем односа, није могуће спасити се.
Човек се не спасава властитом радњом. Све ово наводим
само зато што ми се чини да човек данашњице углавном
овако види властито спасење: ишао сам у цркву, редовно
сам се причешћивао, није битно шта сам радио и мислио и,
једнога дана сам умро. Чекам са другим покојницима, на
месту које личи на станицу, возило за небо. На улазу стоји
анђео кондуктер и тражи карту, завучем руку у џеп, извадим крстић са распетим Исусом или само кажем ја сам
Исусов и пролазим даље. Пред вратима раја је био неки

278

Јован 3,16.
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лик, сигурно свети Петар, погледао на списак званица:
„аха, ту си – улази“ и ето ме у рају.
То ме подсећа на оне који су одлучили да побегну од
свих светских зала право у манастире и тако лако реше
проблеме, јер нису схватили да су са собом понели баш та
зла од којих беже.
У вези са мојом слободно интерпретираном заблудом данашњег света, желим у потпуности да пренесем ону причу која је наведена у Новом завету како би се упоредио принцип.
Беше неки богат човек који се облачише у скерлет и у
фино платно и провођаше све дана у веселом и сјајном животу; а беше један сиромах по имену Лазар који лежаше
пред његовим вратима сав у гнојавим ранама жељан да се
насити мрвама које падаху с трпезе богатог. Још и пси долажаху и лизаху његове ране. Умре сиромах и пренеше га
анђели у наручје Аврамово, умре и богаташ и укопаше га. И
кад он беше у мукама у Аду подиже очи и угледа из далека
Аврама и Лазара у наручју његовом и завапи: Оче Авраме
смилуј се на мене и пошаљи ми Лазара нека умочи у воду врх
прста свог да ми расхлади језик јер се мучим у овом пламену. Аврам му одговори: синко, опомени се да си ти примио
добра своја у животу свом а Лазар је напротив зла примио.
Сада се он овде теши а ти се мучиш. Осим тога, постоји
међу нама и вама велика провалија тако да они који би хтели одовуд к вама прећи не могу нити могу они отуда к нама
да прелазе. Тада рече богати: Молим те оче Авраме да бар
пошаљеш Лазара кући оца мога јер имам петорицу браће па
нека им он посведочи о овим стварима да не би и они дошли
у ово место мучења. Одговори му Аврам: Они имају Мојсија
и пророке, нека њих слушају. А он рече: Не оче Авраме, него
ако им дође ко из мртвих покајаће се. А Аврам му одговори:
Ако не слушају Мојсија и пророке, да ко и из мртвих устане
неће се уверити.279
279

Лука 16, 19–31.
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Када се говори о босанском рату, сада је лако причати
о ономе што је могло да се уради а није или о ономе што је
урађено а није требало. Пропушта се прилика да се указивањем на пропусте помогне онима који ће учествовати у
наредним сукобима, којих ће свакако пре или касније бити.
Да им ко и из мртвих устане, неће веровати.
Указивање на психологију преживљавања и препорука за свеобухватно сређивање властите личности је оно
што ми овим практикумом можемо.
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14.
Лидери народа у Босни и Херцеговини су наводно
знали шта хоће и не треба у то сумњати. Међутим, проблем је био како да остваре то што желе. Своје веровање су
подвукли етничким прогонима па и рушењем доказа постојања другог народа на просторима које су заузели или
на које су се проширили. Рушење Ферхадије, Арнаудије,
манастира Житомислић и Старог мостарског моста је блажи облик онога што су Талибани урадили са Будиним киповима у Авганистану. Пред рат се предлагало хумано пресељење народа, о томе су причали Добрица Ћосић и Фрањо Туђман, Изетбеговић је у једном тренутку био за то а
сећам се да је први такву идеју обелоданио Радован Караџић. Јавност је коментарисала овај предлог као врсту етничког чишћења да би годину дана касније схватили право
значење речи „етничко чишћење“. У шали се говорило да
је Караџић убедљиво најбољи картограф међу политичарима, Изетбеговић, по заступању људских права, могао је да
ради у Human Rights Watch, а најбољи лексичар, бољи од
Алије Исаковића,280 Мате Бобан је узео улогу промицатеља
280

Алија Исаковић (1932–1997) је као лексикограф незаобилазан у обликовању босанског језика. Његови речници, „Рјечник карактеристичне лексике у босанскоме језику“, Сарајево 1993, те „Рјечник босанскога језика“, Сарајево 1995, представљају прекретнице у бошњачкој лексикографији. Занимљиво је да је Исаковић, који није био професионални лингвиста, написао фундаментална дела на пољу писања речника.
„Можда је тому један од узрока и то што школовани стручњаци, дијелом из каријеристичких разлога, а и недостатне националне кристализираности, нису били способни за такво остварење“, став је који је наведен у коментарима његовог дела. Као антологичар и публициста,
Алија Исаковић је допринео не само реафирмацији многих бошњачких
писаца, него још више реафирмацији маргинализиране и потискиване
бошњачке традиције писане речи. Тиме је утро путеве буђења и освешћивања националнога бића Бошњака муслимана.
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хрватског језика. Кукањац наравно ни мрава не би згазио а
генерали Армије БиХ Вехбија Карић, Стјепан Шибер и Јово Дивјак су били нови „Боро и Рамиз“, нова нада нове државе. Шалили се или не, сви они су исповедали властита
веровања тако добро да рат није могао да буде избегнут.
Исповедање вере је тежак посао који почиње успостављањем веровања. Ако не знаш у шта верујеш, како ћеш да
исповедаш. Инспиратори националних идеологија су много озбиљније приступили утврђивању планова за остварење својих циљева па би управо у примерима њихове свесности могао да се тражи кључ за локализовање наредних
сукоба на етничком принципу. Док се други народе боре да
произведу храну, произведу енергију из обновљивих извора и унапреде технологију, ми се још увек бавимо дефинисањем и последицама етничког пробуђења. Међутим, како
сада стоје ствари у светској политици, ништа од тога ускоро неће бити важно.
Етничко и духовно пробуђење имају исту основу, с
тим што је највиши ниво духовног - остваривање мира. У
случају балканских народа пробуђење конфесионалне припадности је ишло у корак са буђењем шовинизма.
Навешћу седам фактора пробуђења: развија се пажљивост, испитивање, енергија, усхићење, смиреност, сабраност (концентрација), спокојство. Све ово може се наћи
у Исусовим порукама речено на начин који је могао да
схвати велики број људи.281 Исус је говорио психама (душама) и ако се поруке другачије схвате, губе на значају.
Често се чује да је 50 година комунизма учинило да народ
потпуно заборави на веру... што је делимично тачно. Друга
истина је, као што сам малопре у својој искрености рекао,
да ми се чини како је оваквом народу марксизам сасвим
281

С обзиром на то да је наведених седам ставки (у ширем контексту)
намењено монасима који су се већ одлучили да следе тачно одређени
пут.
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прихватљива религија. Бога ионако неки људи доживљавају као „чику са брадом“ који намргођен, по васцели дан седи на престолу, ништа не ради осим што шаље свакојака
зла нама „невинима“. Да ли та слика продире у свест изнутра? Мени су речи да ни један ко Га верује не погине него
да има живот вечни биле јасна светлост у потпуном мраку. Тако мало а тако значајних речи! Ко би могао да поверује у нешто што је приказивано као опијум за широке народне масе.282 Како је онда Исус пре толико векова умро за
мене? И зашто је уопште умирао? Сазнање о властитој грешности није лако достижно али је то ипак само почетак пута. „Божји план спасења“ о којем сам малопре причао је
био у фази финализације.
Дакле, Бог је створио човека, водио га је, благословио
га је, умножио га је а људи су га оставили. Уништио је све,
осим Ноја са породицом и једно време је све било како треба, истина кратко. Мало их је укорио ропством, а када су
се опаметили, избавио их је. Приносили су му јагањце и
другу стоку за своје грехе па би поново завршавали у ропству... – и тако у круг. У међувремену је Бог слао гласнике
који су неславно завршавали, гледано људским очима. И
када више није било тог јагњета, тог пророка и тог завојевача, укључујући и Антиоха IV Епифана, онда се Бог једноставно ућутао и послао им Сина.
Материјалистичком уму није пријемчива ова комбинација материјалне и нематеријалне копулације будући да,
макар и несвесно, вођен властитим искуством не сагледава
туђа, поготово тако давна и далека.
Дакле, дошао је Син, он је поучавао, окупио је ученике (што значи да му је стало да се оно што је причао раши282

Карл Маркс, Критика Хегеловске философије права из 1844: "Човек
ствара религију, религија не ствара човека (...) Ова држава ово друштво производи религију, искривљену свест о свету, јер је оно изопачени свет. Религија је уздах потлаченог створења, душа света без срца,
као што је и дух бездушних прилика. Она је опијум народа"
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ри иначе их не би окупљао), један од њих га је, како смо
научени, издао и Син је завршио на крсту, римском симболу мучења. Уместо да се заврши, прича тек ту почиње.
Прихватање истине да је Исус због мене дошао и због
мојих грехова умро било је сазнање захваљујући којем је
начињен пресудни корак. Божји план спасења је завршен
онда када неко прихвати понуђено спасење! Пошто је
спасење индивидуална ствар, као и живот, понуђена опција
Исуса на крсту није самој себи сврха. Она је окончана тек
када сваки појединац, без обзира на нацију и време у којем
живи, у духу прихвати да је тај Исус оно јагње на чију главу стављамо своје грехе и чијом се смрћу ми спасавамо. Он
је та велика замена – један за све. Та слика је закопана у
духу сваког човека који је растао у хришћанском окружењу. Припадам народу који је прихватио Христово учење,
чиме је у мом архетипу остављена та слика. Истина, што се
народа тиче, чешће из архетипа проговоре словенски богови којих се никада нисмо до краја ослободили. Они извиру
из традиције коју преносимо са колена на колено, традицији пуној паганских обреда и симбола.
Употреба слободне воље је право свакога од нас.
Оног дана или оних дана када је у мени сазревала та слика
о континуитету замене која постоји још од Адама и Еве
(када је по учењима у појединим црквама сам Бог принео
прву жртву за њихов грех, затим преко Авеља који је убијен због жртве на коју је Бог погледао, за разлику од Каинове на коју није...) доживео сам потпуни мир. Крв се за
мене просула, она крв којом свештеник посипа олтар. На
тај начин су моји греси опроштени, принео сам своје Јагње
за грех. Моје је било само да то прихватим са поверењем
или да одбацим.
До овог сазнања ми је било довољно не само да поверујем него да схватим, да овај живот није све што имамо.
Приметио сам правилно понављање илузије о крају. Први
пут, када је речено да ће Адам и Ева умрети ако окусе плод
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са забрањеног дрвета – нису умрли, други пут када је зло
на земљи превршило сваку меру и када је дошао потоп –
спашен је Ноје, када је разапет Исус – тек тада његово научавање добија на замаху, када је зло уништено – долазе ново небо и нова земља, када је рат био у јеку – упознајем
Библију... Када год сам био на дну, појављивао се нови почетак. Лако је теоретисати са циклусима (користећи пример годишњих доба), вечитим циклусом и променом облика живота на планети. Испостави се да је знатно теже неке
универзалне слике које се налазе у психи применити на
властити живот. Ни властитог рођења се не сећамо. Занимљивије од питања зашто не реагујемо, јесте како то да у
психу продиру слике које никада раније нисмо имали прилике да видимо? Мора да је реч о нечему што има прапечат
стварања будући да, то је очигледно, сперматозоид и јајна
ћелија нису пуста имитација хаплоидних вируса.
Задатак Сина је био да буде универзално јагње на чију главу свако од нас може да положи руке и искаје грехе
како не бих умро, након што те грехе оставим за собом. То
је симбол вечите жртве и гаранција да прелазим у живот
без суђења.283
Има толико људи којима тела нису ништа друго до
затвори душе, као што сам већ упоредио, а у најдрастичнијим поређењима тела су им живи гробови јер им се у психи
ништа не догађа. Да ли мора само дословно да се схвати
оно што је Исус рекао да Иде час у који ће сви у гробовима
чути глас Сина Божјег и излазиће из њих284 а разлог за овакву мисао сам нашао на другом месту где каже: Он је Исус
Христос, који дође водом и крвљу и Духом; не само водом,
него водом и крвљу; и Дух је који сведочи, јер је Дух истина. Јер је троје што сведочи: Дух, вода и крв; и ово је тро-

283
284

Јован 5,24.
Јован 5,28.
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је сложно.285 Ако је наше тело „прах земље“, гроб се копа
у земљи. Нема ништа лоше ни у оваквом схватању гроба, с
тим што не сумњам и у дословно тумачење. Шта ова слика
значи некоме ко је убеђен да је на вишем степену развоја у
односу на оно време када се све ово догађало?
Прича о спасењу је настављала да живи и у Делима
апостолским је добила пресудно објашњење. Да се не враћам детаљно на параболе којих је било довољно за свакога
од нас. За мене је постојање смисленог плана значило укидање страха од смрти у тренутку када се сваки дан гинуло.
У Сарајеву је погинуло око дванаест хиљада људи, од тога
око хиљаду и шесто деце. А ја жив!? Све што сам могао је
да тражим одговор на питање, због чега сам ја поштеђен.
Ако је тачно да „није дошао мој дан“, која је сврха? Гомила војника у граду, сувише оруђа по брдима која пуцају на
град – а ја, Србин из Србије, са течним екавским у ратном
Сарајеву, жив! У шали сам своју позицију поредио са домином – дупло голо.
На тренутке сам у причу морао да убацим поједине
преживљене слике из рата, без жеље да приказујем рат, то
је тема посебног текста. Њих је тешко разумети исто као
што ни ја нисам могао да осетим приче моје баке о Неретви и Сутјесци. У мом гласу је готово немогуће осетити сету или тугу док све ово поново доживљавам пазећи да у
текст не убацим превише материјала из тадашњег живота?
Претпостављам да би било занимљиво рећи како су
многи буквално и дословно полудели већ прве године сукоба, да су погубили везу са свешћу и да је из многих избијао ненормалан страх који могу фигуративно да упоредим
само са написаним страхом демона од огњеног језера. Догодило се да су људи различитих интелектуалних могућности једноставно негирали ситуацију у којој су се нашли и
да у томе нису издржали. Није било могуће блокирати и
285

1. Јованова 5,6-8.
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истиснути из свести спољашње догађаје што је доводило
до тешких последица. Много више је оних који су вештом
мимикријом, другим механизмима одбране, покушавали да
спасу себе, па онда и околину, дајући својој лудости прерогативе прилагођавања насталој ситуацији. Тако се веровањем у супротно од онога што су били, доста противника
рата који су колико јуче били на антиратном скупу Ми смо
Валтер, убрзо добровољно прикључило некој од војних
или паравојних формација. Велика срећа је била што у Сарајеву није имало превише алкохола, цена флаше александровачке лозе, произведене у октобру 1992. године, коју је
моја девојка купила пред „дочек“ нове 1993. године, била
је 120 ДМ (откуда србијанска лоза у Сарајеву у то доба?).
Да је било алкохола мртвих би било још више.
Много више Сарајлија је наставило борбу на личном
плану – да преживе и остану здраве памети. Они који су настојали да задрже нешто од старих навика су у томе видели
спас сећајући се времена безбрижности, други су подсвесно
одбили да прихвате „срозавање“, па су се у старим навикама
грчевито држали ранијих позиција у нпр. друштву, трећи су
у навикама видели образац за будућност, да се у потискивању не заборави оно што их је чинило пре сукоба... Да не заборавим и оне који су током рата у Сарајеву живели боље
него икада до тада. Било је свега, много више беде, страха и
глади, неупоредиво мање перверзног разбацивања.
Била је јесен 1992. године. На Сарајево се спустила
магла, али то није била магла као ранијих година, невероватна количина смога, већ права магла. Једва су се видели
кровови у улици Августа Цесарца. Пре рата сам прилично
често планинарио. То нису биле алпинистичке, већ шетачке туре по околним планинама, што ми је остало као наслеђе из живота у Србији. Планина ми је утиснута „у гене“,
односно архетип, иако сам рођен у војвођанској равници а
одрастао у граду у којем планинарење није чест „спорт“.
Неретко бих одлазио на камповања. За време боравка у Са163
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рајеву шатор сам заменио планинарским домом, задњи пут
на Буковику, али то није сметало да осетим мирис планинског јутра. Да ли због магле, да ли због мириса чистог ваздуха, јер месецима није било никаквог извора загађења па
је чак и у непроветреном Сарајеву то било могуће, готово
махинално сам себе видео као на планини. Жеља за имитацијом једне не тако честе али ипак навике, навукла ми је
капу, назула чизме. Огрнут врећом за спавање, која ми је
саставни део „гардеробе“ и данас, на тераси сам заложио
ватрицу и скувао какао из ланч-пакета. Цигарету сам, мимо
устаљене праксе, целу испушио. Проблем је настао када је
цигара догорела, а какаоа више није било. Вратио сам се у
реалност осетивши бол. Заправо, ја сам се идентификовао
са собом из прошлости, што је у том тренутку била прихватљива одбрана, чиме сам себи показао емотивну неприлагођеност. Никада више нисам пожелео сличну екскурзију. Ипак нисам научио лекцију, па сам након дефинитивног
одласка из Сарајева 1997. године, настављао око себе да
држим сарајевске „зидове“ чак и када сам прешао у Приштину, због чега сам патио. Морао сам још једном да прошетам сарајевским улицама, да „опипам“ разлику и свој
живот прихватим онаквим какав је сада а не каквим је био.
Тек тада сам се вратио у нормалу.
Уопште, постављало се питање шта је то што је нормално, који је параметар за утврђивање нормалности? Како
год посматрао, јасни су ми били принципи односа човека
према човеку, то је одређено у других шест заповести. Али
где је дефинисан однос човека према самом себи? У остатку Светог писма.
Постоје јасна правила која се морају поштовати. Што
је жељени циљ виши, тежи је пут и специфичнији су услови али је сваки циљ достижан. Нису узалудно ореоли осликани златном бојом, човек није случајно приказан у „светлећем јајету“, па би било добро консултовати хемију и видети како се добија злато. Колико год да је злато вредно,
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непроцењиво богатство представља жртва замена које се
добровољно и због љубави према мени принела на Голготи. Реч „мени“ ће свако рећи за себе.
Замислимо рудник, неки површински коп на којем
огромне машине свакога тренутка изваљују велике количине руде. Злато је пратећи метал другим металима који се
експлоатишу, мало има рудника злата. Маса земље и камена одлази у дробилицу а припремљена смеша се посипа
специфичном супстанцом, након тога тачно одређеним металом, а пречишћавање се постиже веома јаком киселином.
И добије се нешто мало злата. Отпад, којег има највише,
јавља се на самом почетку процеса.
Тако је и у кризи, чим се атмосфера „потпали“, на површину исплива све оно што се годинама потискивало, људи који не знају шта чине, међу којима има и оних искрених али неразумних бића чији пут води од тора до кланице
што им се прећутно подразумева. Да би се пробудило и добило злато у човеку, потребно је деловати на одређен начин, понашати се по одређеним правилима и злато је достижно. Када се издробљена смеша узме у прераду различитим методама, на крају се добије злато. Што више ватре
човек прође, више ће да вреди АКО је био свестан ватре.
Злато у духовном смислу којем тежим знатно теже се очува у духу него оно материјално. Није узалуд у Библији упућено онолико позива на будност и пажњу, духовне вредности се тешко стичу а лако губе – довољна је помисао и ето
те два корака уназад. Стрес може бити та ватра напретка.
Одбијање да се прихвате нови услови живота одржавањем старих навика, или покушајем одржавања старих
навика, јесте као када особа одбија да одрасте, када је као
Петар Пан, слуша нову музику, облачи се у тренду, прихвата нове сленгове.
Прича о Лотовој жени, када су кренули из Содоме
има са овим доста заједничког. Анђели су Лоту рекли шта
ће да се деси, да ће Бог да затре Содому и Гомору због зла
165

Човек је оно што од њега остаје

Soli Deo Gloria

и изопачености, и када је дошла зора, навалили су на њега
да иде. Овај се нећкао, не толико што му је било лепо него
што је изгледа навикао, тако да су морали да га понесу заједно са женом и две кћерке и да га изведу из града. Ту има
довољно елемената за разговор (шта је све Бог способан да
уради чак мимо наше воље ако види искреност), али је у
овом тренутку битније шта је један од анђела рекао Лоту.
Пази на живот! Не обазири се натраг и у целој овој равници да ниси стао, склони се на оно брдо, да не погинеш. Порука је била прилично јасна али ми не би били ми када не
би своју размаженост показали и у таквом тренутку који
заправо говори колико смо несвесни. Каже њему Лот: Немој Господе! Гле слуга твој нађе милост пред очима твојим... али не могу да стигнем да се склоним на брдо а да ме
зло не погоди и не погинем. Ено града близу, онамо се може утећи, мален је, да бежим онамо... зар није мален?
(другим речима, хвала теби што си ме изнео из кревета али
ипак, да ли може како ја хоћу, баш ми је лепо живети у
граду – какво брдо, јел’ могу у ону чаршију да се склоним... па то је мали град, пусти ме тамо?). Добро, крену коначно Лот ка том „малом граду“, ушао у њега (анђели ништа нису могли да раде док се овај није склонио) и када је
Лот био на сигурном, засуше Содому и Гомору и целу долину. Уместо да бар за толико послуша, његова жена се
окренула и постаде слани кип.286 Чему служи вечито враћање у прошлост поготово у тако критичним тренуцима као
што су ратови, епидемије, природне катастрофе и томе
слично. Да ли је стварно толико јака увреженост у човеку
да се само у прошлости догађало нешто добро па се чак и
на сахранама најчешће чује шта ћу ја без тебе сада. Ко
кога ту жали, да ли онај који плаче жали покојника или себе што не зна шта ће без њега, како нам је пре било добро
а надаље ће да ми буде досадно без тебе, баш ћеш да ми
286

1. Мојсијева 19, 15–26.
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недостајеш. Гори пример жалопојке је што ме остави,
као да каже безобразниче један, баш си морао да одеш.
Превише је свакодневних одвратних примера себичности
којој је узрок у прошлости. Тих година у Сарајеву нас је
свакодневно “обилазио“ дух прошлости, дух II светског рата. Изгледа да је много тешко мртве оставити мртвима а
ти хајде замном.287 Онај који се мирно дао за моје спасење
је био потпуна супротност, што сам увиђао у сваком реду
јеванђеља. Тај тихи глас из моје дубине, инициран ситуацијом и читањем ме је одушевио. Видео сам да нема места
верском фанатизму као ни рационалистичком нихилизму,
осетио сам да је све могуће ако је Дух самном.

287

Матеј 8, 22.
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15.
Ако је сагоревање кроз кризу обавезни део доживљаја, онда постоје две врсте криза и две врсте сагоревања.
До сада сам се бавио нечим што бих назвао бурна оксидација коју сам доживео. У поређењу са тихом оксидацијом,
бурну сматрам бољом. Све нагло изазване невоље имају
карактер бурне оксидације. Што се више тиче индивидуе,
то је оксидација већа. Краће траје али је дубинска, стиже
до свакога на себи својствен начин. За разлику од бурне
оксидације, коју изазивају екстремни услови производећи
„видљиви пламен“, тиха оксидација има исти смисао, трансформација једне материје (стања) у другу, али постепеним
процесима. Толико могу да прихватим од дијалектичког
материјализма.288 Тиха оксидација материје траје дуго а у
социјалном смислу постепени пролазак кроз кризу доводи
до постепених промена у којима се биће мења, навикава на
нови ниво кризе и потискује све тешке тренутке из прошлог периода. Ако их се сећа, некадашње тешкоће постају
слатке. Ово није ништа друго до механизам одбране289 ко288

Дијалектички материјализам представља спој две теорије, дијалектике Карла Маркса и историјског материјализма његовог ученика
Лудвига Фојербаха. Целокупну историју друштва, његову спознају,
Маркс сагледава помоћу начина производње дате епохе. Према њему,
идеје нису супстанца и фундамент постојећег света, живота, већ је материјални живот тај који одређује духовни, политички, државни, правни и свет чињеница. Код њега је дијалектика, историја сама по себи,
као историја класних материјалистичких борби, сукоб материјалних
интереса, из овог сукоба се рађају идеје, облици друштвене свести, политичке гране и институције. С правом можемо рећи да је марксистичка дијалеткика материјалистичка. На овај начин Марксово учење дефинишемо као историјски материјализам, а његов дијалектички метод
као дијалектички материјализам.
289
Никола Рот и Славољуб Радоњић Психологија (за други разред гимназије) Завод за уџбенике Београд, 2008. година
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ји се назива рационализација.290 На тај начин се често погрешно схваћени его (Ја) брани од спољашњих опасности.
Самим тим и промена персоне је тежа приликом бурне оксидације јер је потребно прилагодити се за кратко време у
крајње примитивним односно опасним условима живота.
Већина успева у потпуности да се прилагоди а они који то
не успеју, настављају да живе са мањим или већим психичким последицама. Одбијање да се персона промени током
тихе оксидације се примећује на нпр. особе које се држе
навика и обичаја из младости одбијајући да се прилагоде
годинама у којима су. Познато је да жаба може да се скува
а да се не мрдне уколико се постепено, веома полако, повећава температура воде у којој се налази. Слично томе, у тихој оксидацији човек тешко може да осети „смрад“ ситуације у којој се налази док се око њега неприметно али сигурно све распада!
Неретко се чује да је раније било боље. Увек је оно
што је прошло боље од онога што је сада и онога што ће да
буде. Тиха оксидација најпотпуније обухвата дубље слојеве друштва, док се површински слојеви, где дувају другачији ветрови, теже мењају. Најбржа промена горњих слојева друштва је током великих историјских мена, када долази до усвајања нових револуционарних идеја и када се елементи бурне оксидације рефлектују на друштво у целини
без изазивања унутрашње бурне реакције. Циклуси бурне и
тихе оксидације служе промени друштва што самохвално
зовемо напретком, иако је више него тривијално такво стање звати напретком и то због одсуства напретка у тачно
одређеном – духовном смислу. Ако је напредак то што можемо да купујемо из фотеље, онда је срчани удар седмица
290

Рационализација је један од најчешће коришћених механизама одбране помоћу којег особа за своје неприхватљиве или недостојне поступке или претрпљени неуспех накнадно тражи рационалне, прихватљиве разлоге. Тиме се штити его од осећања стида или осећања мање
вредности и привидно одржава угрожено самопоуздање личности.
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