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ОЛИВЕРСУБОТИЋ

ЛАЗАКОСТИЋИПРАВОСЛАВЉЕ
–ИСТОРИЈСКЕЧИЊЕНИЦЕ
ИДУХОВНОСАГЛЕДАВАЊЕ

Оватемаоднастражиданасамомпочеткупризнамосвоје
границе.Тојепотребностогаштоговоритиоверибилокогчове
ка,апосебнољудипопутЛазеКостића,нијенималоједноставан
задатак.АпостолПавле,усвојојПрвојпосланициКоринћанима,
стимувезикаже:„Коодљудизнаштајеучовекуосимдухачо
вековакојијеуњему?”(1Кор2,11).Феноменидуховногживота
сускривениоднас:спољашњиизглед,статус,частивластнемо
рајудаговореништаоунутрашњемстањучовека.Сетимосе,за
овуприликуврлоупутне,ЛегендеоВеликоминквизитору.Досто
јевскимаестралноосликавасценуукојојчовек,којибипопри
родистваритребалодабудеогњеневереичијебисрцетребало
дагоризаГоспода(собзиромнакардиналскичин)премаХристу
показујестрашнухладноћу.Уистомсмислу,кадаговоримоове
ринекогачовека,морамобитисвеснидајетопресвегаскривени
доменсрца(уп.1Пет3,4).

Наовомместујепотребнонагласитинештовеомаважно.Цен
тарчовековогабићанијеразум;нијениум,иакојеонсвојеврсни
владалачкиорганкогамногиОциЦрквевидекаоиконуБожијуу
човеку.Центарчовековогбићајесрце.Тојеоноштојечовексам.И
кадакажемо„веранекогчовекауБога”,митребадаговоримоотоме
коликојесрцетоплоилихладнопремаБогу.Никаданеможемоу
потпуностидаразоткријемотајскривенидоменсрца,алинекества
ринамипакмогуштоштаоткрити.Такојеисевиљскикардинализ
поменутепричесвојомспољашњошћуоткриваокаквојењегово
срце.Чиниојетоисвојимначиномговораисвојимречима,управо
поречимаГосподњимда„устаговореодсувишкасрца”(Мт12,34).
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ЈеданоддревнихцрквенихОтацакажедатребадасмосвесни
својихограничењаиданеможемопопитицелуреку(знањаобо
жанскимстварима),алиданасниконеспречавадаизњеузмемо
чашуводеиутолимосвојужеђ(забогословљем).Мићемодапо
кушамоуправотаконешто:даизрекеживота,делаистварала
штваЛазеКостићазахватимоједнушакуипопијемоонолико
коликонамједоступнодабисмодубљеупозналихришћански
ликтогчовека.

ЛазаКостићивераправославна–темаврлослојевита.По
ђимоодоногаштојенајједноставније,атојесвештосетиче
фактографије,конфесионалнеприпадности,историјскогодноса
премаЦрквиицрквенојјерархији,односно„спољашње”припад
ностиправослављу.Митунемамониједнујединусумњу:Лаза
Костићјеутом,ускоконфесионалномсмислу,биојасноодређен
каоправославнихришћанин.Тунеманикаквогспора.Знамопоуз
данодајерођенупатријархалнојпородициукојојсеБогумолило,
постилоиуцрквуредовноодлазило.Примећујемоуњеговојпое
зијитоликотерминакојеможедапознајесамочовеккојиживи
литургијскимживотом.ПоузданознамодајеЛазаКостићтоком
целогсвогживотаодржаваоприснеодносесасвештенствомСрп
скеправославнецркве.Нисутиодносиувекбилиидилични:било
јетуиконфронтације,неслагања,сукоба,оспоравања.Нитоније
спорно.Новажнојепритомнагласитидасетиодносиникада
нисупрекидали,тедајеЛазаКостићпосебноприсанодносгајио
премаманастиримаКрушедолу,ВрдникуиРаваници.Знамо,опет,
сасвимпоуздано,дајеудванавратаудужемпериодуборавиоу
Крушедолу(првопетгодина,апотомјошједну).Инесамодаје
боравио,будућидаинеправославнипосећујуманастире,већје
живеопоманастирскомтипику.Отоменамсведочиновинарса
рајевскоглистаНада,ИванПоповић,којисведочикако„братЛаза”
постиидржисетипикаманастирскогакаосваосталаманастирска
братија.Осимтога,ЛазаКостићјезавештаозаоватриманастира
похиљадукруназапокојдушањемудрагихиблискихособа,
ЛенкеиЈуле.Тосигурнонебичиниочовеккојинијеверујући.
Затим,упредсмртномлекарскомизвештајучитамо,измеђуоста
лог,дајекодЛазеКостићапронађенсвојеврсниправославнимо
литвеникСанмајкеБожије.Тонесумњивосведочидасеониу
„својојклети”Богумолио,далекоодочијусвих(уп.Мт6,6).Још
нештоштонамсасвимјасносведочиоњеговојконфесионалној
припадностиправославномхришћанствуналазимокодРадивоја
Симоновића,којитврдидавераЛазеКостићанијебиланекаап
стракцијавећврлоконкретнаверауБогаСведржитеља.Иакосу
каснијемногиистицалитезудајеЛазаКостићбиосујеверанчовек,
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Симоновићтврдисупротно:дајеЛазинаверабилајаснаимогла
битиконкретноформулисана,барштосетичефиналногпериода
његовогживота.КажеРадивојдасетовиделоиспоља,понеким
узречицамакојејеЛазаКостићкористио,акојесукарактеристич
незанашправославнинарод,попут„акоБогда”,„даћеБог”и
томеслично.Дакле,наовомпрвомнивоупроучавањатемемине
мамоникаквихпроблемаусагледавањуличностиЛазеКостића
кадајеречоконфесионалнојприпадности:онјебиоправославни
хришћанин.

Даљенампредстојинештотежизадатак,којисетичеиспи
тивањахришћанскогетосаиКостићевогначинаживота.Знате,
узалудверауколикоонанијепосведоченаделима.АпостолЈаков
намтоизлажејасноусвојојпосланицикадаизричитокажедаје
„верабезделамртва”(Јак2:17,20,26).Миту,међутим,упогледу
истраживањаимамодостатежизадатакзбогчињеницедаправи
хришћанискривајусвојадобрадела.ГосподуЈеванђељуупозо
рава:„Данезналевицатвојаштачинидесница”(Мт6,3).Дакле,
сванашаделатребадабудускривенаодочијудругих,пачакиод
нассамихуодређеномсмислу–иматумачаСветогаписмакоји
кажудагорњареченицазначиданесмемодадозволимонасухвати
сопственасујета(„левица”)кадачинимодобрадела(„десница”).
Дакле,минеможемознатитоликопоузданокаквасутодобрадела
била,собзиромдасеона(поготоводеламилосрђа)чинеутајно
сти.НооноштознамопоузданојестедајеЛазаКостићбиочовек
реткепожртвованостизасвојнарод,човеккојијецеосвојживот
изгараозаСрбеунималоједноставнимвременимаиприликама.
Тојеунекимслучајевимазначилоиопасностпосопствениживот.
Аштајетодорефлексијахришћанскогжртвеногетоса,будућида
немавећељубавиодоне„дакоживотсвојположизапријатеље
своје”(Јн15,13).ОвопоготововажистогаштоЛаза,сасвимда
ровимакојимајебиообдарен,исасвимзвањимаизнањимакоје
јеимао,нијеимаоникаквупотребудасебавиполитичкомборбом
засвојнарод.Онје,међутим,управотоизабрао,потврђујућишта
значибитиодговоранчовекухришћанском,жртвеномсмислу.

Ми,притом,нежелимодаправимоодЛазеКостићасвети
теља.Нежелимодамустављамоореолјерјеонимаоидругачијих
односапремаљудима.Тосевиделоубеспоштеднимкритикама
преманекимпесницимаиумногимострашћенимполемикама.
Билојетуитекакомногострастиимногочегадругог,алионај
жртвениаспектњеговеличностиуодносунасрпскинародједо
минантан,утоликојмеридапростозасењујеманеодкојихникоод
наснијеслободан.Дакле,утомконтекстуможемослободнорећи
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дакодЛазеКостићапроналазимоједнуважнуодликуизворног
хришћанскогетоса:несебичнужртвузадругогчовека.

Трећинивоокомеможемоговоритијетакођевеомаважан
исложен,атичесепитањастваралаштваЛазеКостића.Тумора
моиматиједнуважнустварувиду:човекјебићедатоизадатоу
истовреме.Бићекојенеможемооивичитииограничитинина
једнудимензију,нитисамонаједанпериодживота.Морамога
сагледатиупуноћи,узоноштонашнародобичноистичеда„ко
нацделокраси”.Врхунацбитребалодајенакрајуживота,атои
ухришћанскомсмислупресудноопредељујечовековидентитет
–увременуиувечности–јерћеГосподсудитипоономеучему
насзатекне.

ЛазуКостићачестокарактеришукаопесникафилозофа,а
реткокадкаопесникатеолога.Тоби,начелногледано,моглода
сеприхвати.УкњижевнојтеоријипостојиитезадајеЛазапретеча
такозваногдијалектичкогпанкализма,штобизаправобилопола
зиштедајесвеоконассукобсупротстављенихсилакојиукрајњем
исходуводикаскладуилепоти.Митозаиставидимоуствара
лаштвуЛазеКостића:сталнисукобидејаисталнедијалектичке
скокове.Нагласимо,притом,дастваралаштвоЛазеКостићаније
усмеренаполуправа–онаје,накрајукрајева,редакслучајкод
билокогствараоца.Кодњегајетопресинусоидакојаимаодре
ђеноусмерење.Итоједнасинусоидасајакимамплитудама.Тако
ћемонасамомпочеткуКостићевогстваралаштвауњеговимде
лимавишенаћиХераклита,ЕмпедоклаиХегеланегохришћанску
мисао.Сетимосесамопесме„Еј,ропскисвете!”Тунеможемо
наћинитрагахришћанству.Напротив,туналазимонекуврсту
филозофскогбунтапротивБогакојијепредстављенкаокрајње
ауторитаранАпсолут.ТуЛазаКостићговорио„најропскијем
блаженствублаженихробова”,аБогпоњеговоммишљењузапра
вонамећесвојусилуивољу.Неманитрагаодјеванђелскогдожи
вљајаБогаутојпесми.

Нажалост,неможемознатикакобиЛазаКостићумладалач
компериодуписаонатефилозофскетемедајенањегавећиутицај
извршилаСветаГора,рецимо,илиисихастичкадуховностуопште.
Илидајеимаомаловишедодирасаправославнимпоимањем
слободекодвеликихсветихотаца,попутМаксимаИсповедника.
ОноштомивидимокодЛазеКостићаутомпериодујестеодбле
сакзападнеметафизикепротивкојесеонистовременоиборио.
Узападнохришћанскојтеологијислободавољесевећодсредњег
века,одвременаРасколапанадаље,свевишеперципиракаоизбор
измеђудатости,као„хоћу–нећу”,тестојинатемељимачисте
схоластике.Декартјетокаснијепродубиозначајно,желећида
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помогнетеологији,азаправојеодмогаозападнојтеолошкојмисли.
ЛазаКостић,дакле,изражавабунтпремаугрожавањутаквеврсте
слободе.То,међутим,нијеоноштоуправослављуназивамосло
бодом,будућидајеврхунскаслободадарипредстављаафирма
тиванчинљубавипремадругоме.Затосујединиистинскисло
бодниљудиСветитељи–људислободниодгрехаиодстрасти,
људикојисузадобилинезадрживполеткаБогу.То,нажалост,у
своммладалачкомпериодуЛазаКостићвероватнонијеимаопред
собом.НијеимаопредсобомниузорекојијеимаоДостојевски:
Оптинупустињу,старцаАмвросијаилинекогдругогњемуслич
ногобоженогчовеканакомебиопитномогаодавидиштајеврхун
скаслобода,атојеслободауХристукојомнасјеГосподослободио
(Гал5,1).

Сличнаодступањаодправослављапримећујемоуњеговом
огледуо„Илијади”,гдеоннападајућиримокатоличкикултБого
родице,нажалост,прелазиухетеродоксију.Оноспоравамного
штошташтојеиуправославнојцрквиучењеоПресветојМајци
Божијој.Оноштоможемодаприметимокодњегаутомпериоду
јестеуправодасе,нападајућизападнеузореутеологији,истовре
меноудаљаваиодисточнемисли.Примераради,оннаједном
местукажедаБогородицачакнијебиланимеђуМироносницама,
управозатоштосвојуперцепцијуизводиизтадашњегпротестант
скогсвета,гдејеСветописмојединиизворвере,ауњемузаиста
нигденијенаписанодајеМајкаБожијабиламеђуМироносница
ма.НоСветопредањенамтооткрива:уСинаксарујасностојида
јеБогомајкабиламеђуМироносницама,иакојеапостолинису
навелиуСветомписму.Зашто?Зато,какокажецрквениписац,
штобинепријатељихришћанствареклидасесведочанствумајке
неможеверовати.ПакадауСветомписмустоји„другаМарија”
(Мт27,61;28,1),управојетоникодругинегоМаријаБогородица.
Нажалост,утоммладалачкомпериодуизгледадаЛазиКостићу
нијетоликобилапознатапредањскамисаоправославногбогосло
вља,већсевишечинидаустроготеолошкомсмислуимавише
додирасазападнимхришћанством,којеистовременосвевремеи
критикује.

Сдругестране,имамоизражендијалектичкискокјерскоро
уистомпериодуналазимоуњеговомстваралаштвунештопотпу
носупротно.Примераради,у„Ђурђевимступовима”онвелича
дометебожанскељубави,аупесми„РечеГоспод”,којајесвојевр
сна„веридбенапесма”упућенаједнојдевојциунизудругихпе
сама,примећујемочовекакојипишесапоштовањемпремаБогу
ипремаблаженствуБожијегблагослова.Утојпесмисејасновиди
писацкојикористиСветописмокаодокументодауторитета.Дакле,
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неможемоништаједностранопосматрати,чакнитајњеговпо
четнипериодстваралаштва,укомепостојејакеосцилације.Мо
жемоначелнодакажемодаонумладалачкомпериодузаправо
дозвољавасебинекуврступесничкеслободеустваримавереоста
јућиначелноправославан,иакоповременопрелазиграницекоје
развдвајајуортодоксијуодхетеродоксије.

ОчигледноједајеЛазаусвојимпесмамадуховнитрагалац.
„СпоменнаРуварца”јепримергдеоноткриватосвојеунутрашње
трагање,сукобе,слутње,трагања.Напитање:„ИмалиРенанпра
воилине?”оннеодговаранедвосмислено,ниса„да”ниса„не”
итимепоказујесвојуунутрашњуборбуиколебање.Наиме,Ернест
РенанјенаписаоделоЖивотИсусов,којејесвојомпојавомиза
звалоогромнубуруухришћанскомсвету.Сампапајенаредио
триданапостапослењеговогобјављивања,будућидајеРенан
имаојезуитскопорекло.ТоједелоуЗападнојЕвропидовелодо
огромнихдуховнихломова,адоспелоје,каоштовидимо,идо
ЛазеКостића.Онсервесањимеисагорњимпитањем,али,не
мојмозаборавити,утојистојпесминакрајукаже:„Достасими
рекао:Алфаиомега.”ДалијетоЛазинодговор?Неможесеса
сигурношћутврдити,будућидаонупесмидајенекосвојевиђење
штајеалфааштаомега.Опет,имајмоувидудајеЛазапресвега
песник,патекондасвеостало,одаклеможемонаслутитидаонипак
остајеверанхришћанскомпредању,иакотапесмапоказуједасе
онитекакоколебаоиломиоунутарсебе.Онсеотворенопита
можелисешта„јамачно”рећиоваскрсењумртвих?Топитање,
међутим,иданасимамо–унашојземљипрекочетирипетине
становништваизјашњаваседасуправославнихришћани,али
кадаихприупитамодаливерујууваскрсењемртвих(даклеу
васкрсењетела)ондавећинауглавномзбуњеноклимаглавом,
сматрајућидахришћанствоискључивоговориобесмртностиљуд
скедуше(којанијеспорна),иакојеугаоникаменнашеверевас
крсењетела.АпостолисуХристаВаскрслогавиделиутелуито
јебиоразлогзаштосугатакосилнопосведочилиидалисвоје
животебезразмишљањазатосведочанство.

ВратимосеЛазиКостићуињеговомстваралаштву.Оношто
такођенијеспорнојестепостојањеобиљахришћанскихмотивау
његовимделима.Одличанпримерјепесма„СамсониДелила”.
Лазасвојупесничкуслободупоказујеиту,проширујућибиблиј
скупричу,мењајућичакиименаактера,догађаје,алигенерално
гледано,остајеуначелууглавном„потезу”,ипоредтогашто
нагласакстављанасамуљубавнувезуизмеђуСамсонаиДалиле,
аненадуховнеаспекте.Занимљивапесмазаразматрањејеи„Пе
вачкаимнаЈовануДамаскину”.Онуњојпоказујеправославно
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виђењепроблематикепостојањаБогајерГапосматракаоБога
Сведржитеља,Пантократора;сдругестране,говорећи„обогу
зефира,богуолуја(...)богуславујаибогугуја”значајноуноси
античкидоживљајреалности.Приметнојеиовде,дакле,данема
црнобелеваријантеуњеговомстваралаштвуштосетичеправо
славља.Митуосећамоправославнунит,осећамохришћански
дух,алисадубокимпримесамаантичкефилозофије.Кадасмо
већкодовепесме,приметимодаонуњојмолитвенопризиваСве
титељадамубудезаступник.Тоједаннеправославанчовекнеби
урадио.Неправославанчовекнеби,накрајукрајева,песмуимено
ваоименомЈованаДамаскина,једногоднајвећихОтацаправослав
нецркве,човекакојијенаписаопрвусистематичнудогматикуу
историјиЦркве,бриљантногбогословскогумаиизузетногцркве
ногхимнографа.

РеклисмораниједајесвојеврснасинусоидауразвојуЛазе
Костићаипакусмерена,штоћерећидаморамодапронађемопе
смукојајенасталауапогеју,накрајуњеговогстваралаштва,дело
којебизаокружилоциклусњеговихпесама.Таквапесмапостоји:
тоје„SantaMariadellaSalute”.УњојвећвидимоЛазуКостића
каоправославногхришћанинаупуноћи.Онсеутојпесми,која
притомимаисповедникарактер,најдубљеоткрива.Чинитоу
једнојоднајлепшихпесамасрпскекњижевностииуњојпоказује
изузетнуширинусвогахришћанскоглика.Онпадапокајнички
предскутеМајкеБожије.НазивајеБогородицомиисповедаза
МајкуБожију,штоћерећидаХристаисповедазаОваплоћеног
Логоса.Онпонављаистеонестихове„SantaMariadellaSalute”из
песме„Дуждесежени”,алиовогапутасадубокимпоштовањем.
Кајесезасигурноизбогесеја„Илијада”избогмногихсвојих
грешакаизмладости.ПадапредМајкомБожијомипоказујесрж
православногетосакојасезаправоналазиупокајању.„Покајте
се,јерсеприближилоЦарствонебеско”,почетакјеЈеванђеља(в.Мт
3,2),аЛазаКостићсеусвојојнајлепшојпесмипоказујекаопокај
никкојинаапсолутноправославанначинисповедадогматевере.

Наравно,песничкаслободапостојииуовојпредивнојпесми.
Примераради,кадаЛазакаже„...задивићемо...боговесилне...”
Штатосадзначи?Откудсад„богови”?Зарнијетонекамногобо
жачкаизјава?Ноуколикопогледамошириконтекстпесме,уви
дећемодајетосамопесничкафигура.Уосталом,зарнестојииу
Псалтируреченица„БогстаденасаборуБожијем,усредбогова
изречесуд”(81,1)?УЛазинојпесмисеутомсмислуможеповући
паралеласаправославнимбогословљемкојеговориообоженим
личностимакојесубоговипоблагодати.СветитељиБожијису
боговипоблагодатинасаборуБогакојијетакавпосуштини.Код
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Лазесе,додуше,осећавишеемотивнинабојнеготеолошкамисао
унаведеномсмислу,алитојесасвимразумљивособзиромна
историјатпесме.Онаје,приметимо,толикоинспиративназапра
вославнехришћанеданасдавероватнонисамЛазаКостићније
нисањаодаћеједногдананарадиостаницамасрпскихепархија
битиједнаоднајчитанијихпесамасрпскекњижевности.Богму
једаодасвојживотниопусзаокружитомпесмом,штоје,поно
вимо,важноуконтекстучувенепоруке:„Судићутиучемуте
затекнем.”МожеморећидајеГосподБогЛазуКостићазатекаоу
дужиниишириниивисиниидубинистваралачкогизраза–ишто
јенајважније,затекаогајекаоправославногхришћанина.Иту,
надамсе,такођенемаспора.

ПостојијошједаннивокојитребанавестикадајеречоЛази
Костићуиправослављу.ЛазаКостићјезнаменованправослављем
такоштојерођеннапразникСветаТријерарха.Каоштознате,
тајпразникјеустановљенуједанаестомвекукадасусемитропо
литуевхаитскомЈованупопредањуЦрквејавилатрисветитеља
–ЈованЗлатоусти,ВасилијеВеликииГригоријеБогослов–и
реклимудасмутњекојепостојепресечејерсенародподелиооко
тогакојенајвећиодњих.ЈеднисувеличалиЈованаЗлатоустазбог
беседничкогдараиначинакојимјепротумачиоСветописмокао
никопрењега;другисувеличалиВасилијаВеликогзбогформу
лисањадогмата,борбезаверу,храбростииизузетногзнања;трећи
опетБогословаГригорија,збогизузетногбогословскогстилаи
бриљантнемисли.

АштајесаЛазомКостићем?Онсеродионатајданикаода
сумуоватрисветитељамолитвеноподариласвоједарове.Каода
мујеСветиЈованизмолиоодБогабеседничкидар,СветиВаси
лијеВеликионухраброст,мужаственост,огромнознањеидарза
многејезике,аГригоријеБогословблиставстилписања.Онјеу
историјисрпскекњижевностиостаознаменовануправокаопе
сниксаогромнимдаровима.

Инакрају,остајенамјошједанниворазматрањанашетеме.
Мисмосвевремеговорилиопрошлости.Садамалодаразми
шљамоиосадашњостииобудућностиупокушајудаконтекстуа
лизујемоЛазуКостића.Онјекрајњеинспиративналичностјер
показујенекеособинекојесуодликеаутентичногхришћанског
интелектуалца.Одликезаподражавање.Напрвомместуонис
пуњавазаповестБожијуоумножавањуталаната(в.Мт25,14–29).
СвештомујеБогдаокаоприродниталенатонјебогатоумножио.
Штајесветајчовекуживотусвомбио:књижевник,критичар,
новинар,есејиста,драмскиписац,преводилац,судскибележник,
професор,народнитрибун,дипломата,политичар...Штајесве
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постигао,тојепростоневероватно.Каквајетобилаширинакреа
тивногопсега!Костићјебиочовеккојијеуспеодаумножиинте
лектуалнеталентекојемујеБогдаоипотомејепримермногима.

НадругомместуЛазаКостићпоказујештазначибитихри
шћанскиодговоранинтелектуалац.Православнихришћанису
друштвеноодговорниљуди.Православнихришћаниннеможе
битинезаинтересованзасвоједруштво,зањеговнапредак,засвој
народ.Поготовоједанастоважно,кадаживимоусветуукомеје
радикалнииндивидуализамнаснази;укомејесамоважнозадо
вољитиличнепотребе;укомепотрошачкодруштвоодређујевред
носнисистем;укомеседругивидекаокатегоријазаискоришћа
вање.ЛазаКостићпоказујенештодруго:датиживотисебеза
другогачовекаибитиспремансебепринетинажртвупаљеницу
засвојнарод.

Итрећаствар.Покајање.ЛазаКостићсепоказујевеликиу
покајању.Заправо,збогпокајањајетаковеликиухришћанском
смислу.Управослављујеуправопокајањенештошточовекадо
водипредБога.Лазаутомедајеизузетанпример.

Стога,драгабраћоисестре,имајмоувидудајеЛазаКостић
парадигмазасрпскеинтелектуалце21.века.Онимдајеизузетан
пример,крајњеинспиративанпресвегакаочовеккојијесвесво
јеинтелектуалнеенергијезаистаумножиоиразрадио.Онјеиопо
меназасрпскеинтелектуалцејерјеумеодабринеосудбинисво
ганародаидасеборизањеговуслободу.Онје,накрајукрајева,
иутехазасрпскеинтелектуалцејерготоводанемамислиоцако
јиусвомживотунијеимаолутања.Товажиизасвакогоднас
којисмосабраниуовојсалиМатицесрпске–некадигнерукуонај
којинијеимаотаквалутања,личнобихволеодаупознамтаквога
човека.АЛазаКостићпоказуједаимапокајањезаинтелектуална
лутањаипоказујепутповраткакаИсточнику.

НекајестоганашембратуЛазивечнајапамјат!Амин,Божедај!*

* ПредавањеодржаноуМатицисрпској,25.маја2015.године.


