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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ДВА ПО ХВАЛ НА СЛО ВА

ВЛА ДИ КА БАЧ КИ ИРИ НЕЈ: СМИ РЕ НОСТ ЉУД СКОГ УМА  
ИЗ МЕ ЂУ БОЖ ЈЕ СУ ШТИ НЕ, ЕНЕР ГИ ЈЕ И ДЕ ЛА

По ве ли ким љу ди ма увек су се пре по зна ва ла и пре по зна ва ће 
се вре ме на у ко ји ма жи ви мо и лу та мо ми, ко ји тра жи мо круп не 
ори јен ти ре ка ко не би смо са свим за лу та ли и у тим лу та њи ма не
где по то ну ли. Нај бо љи ори јен ти ри је су из во ри све тло сти ко ји се 
мо гу ја сно уо чи ти чак и у та ми, он да ка да се учи ни да пу то ва ња 
ви ше не мо же би ти, да мо ра мо за ста ти и от по чи ну ти. Но, ако све
тло сти пред на ма има, пут се ипак мо же на ста ви ти а да се не по гре
ши у све у куп ном тра же њу: чак и ако не на ђе мо баш нај бо ље ста зе 
и бо га зе, али оп шти пра вац кре та ња са свим си гур но не ће би ти по
гре шан. Са ја ким све тло сним ори јен ти ри ма не ма без гла вог лу та ња, 
али има стал ног и упор ног тра га ња ко је не гу би из ви да да ле ки, 
ја сно уоч љи ви циљ. За то се ова кво пу то ва ње ни ка да не ис по ља ва 
као на су мич ни, сле пи ход у не из ве сност, не го пу то ва ње не пре стано 
пра ти до бри осе ћај про ви ђе ња чак и у нај те жим и нај не и зве сни јим 
тре ну ци ма. И кад нам се учи ни да не зна мо где смо, по глед на све
тло сни циљ пред на ма ја сно ће нам по ка за ти бар ту јед ну је ди ну, 
али нај ва жни ју ствар: по ка за ће нам где смо у од но су на ко нач ни 
ис ход и циљ пре ма ко јем се ори јен ти ше мо.

По сто ја на ва тра ве ре

Ова кве оп ште ми сли о чо ве ко вој суд би ни на ме ћу се са ме од 
се бе кад се су о чи мо с дра го це ним но си о ци ма ве ре као све тло сним 
на че лом све ко ли ке ствар но сти. Вла ди ка бач ки Ири неј (Бу ло вић) 
ис по ста вља се као та кав је дан лу чо но ша, а ва тра ње го ве ве ре, зна ња 
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и ти хо га за но са увек и по сто ја но го ри: ни кад се не ту ли до же ра
ви це, а ни кад не раз го ре ва до не кон тро ли са не бук ти ње. Увек из вор 
све тло сти и то пли не ко ја не не ста је и не скри ва се, он то чи ни на 
на чин чвр стог, ста бил ног и по у зда ног пла ме на ко ји се да је дру го
ме без про прат них ефе ка та про мен љи во сти, дра ма ти ке и про бле
ма тич но сти. У на чи ну на ко ји у ње му го ри ва тра ве ре, ре кло би се 
да све по сто ји са мо по се би, она ко ка ко је ди но мо же би ти и ка ко 
на ла же са ма при ро да ства ри, та ко да се ту ни ка кве ал тер на ти ве не 
мо гу ис по ста ви ти. Ве ра се ту про ја вљу је као глас Ви шње га ко ји 
ка зу је да са мо та ко мо же би ти и ни ка ко друк чи је. Ва тра ве ре ко јом 
се жи ви у Ису су Хри сту и на та ло же но дво ми ле ни јум ско мо на шко 
и епи скоп ско ис ку ство про го ва ра у ње му са осе ћа њем и убе ђе њем 
да од го во ри на сва пи та ња по сто је и пре не го што као љу ди до зре
мо до спо соб но сти да пи та ње ја сно фор му ли ше мо.

У вре ме ну све оп ште ре ла ти ви за ци је у ко јем жи ви мо, ова кво 
ис ку ство је при лич на рет кост и са мо по се би пред ста вља ве ли ко 
бо гат ство. Но та оце на ва жи са мо уз прет по став ку да за та квим 
ис ку ством осе ћа мо истин ску по тре бу. Мен тал на ста бил ност, а по
го то во вер ска чвр сти на пре ти да са свим не ста не из ис ку ства ра цио
нал ног, се ку лар ног и ма те ри ја ли стич ког обра зо ва ња са вре ме ног 
чо ве ка, али је у ду хов ном, хри шћан ском и ме та фи зич ком на сле ђу 
до бро по зна та и дог мат ски утвр ђе на чи ње ни ца ко ја ука зу је на веч
ност Све тог Тр ој ства, па и без вре ме ност Бо га Си на упр кос то ме 
што се он те лом по ја вио у овом, исто риј ском вре ме ну. Све ти ава 
Ју стин Ће лиј ски за то у сво јој Дог ма ти ци пра во слав не цр кве (књ. 3, 
Ма на стир Ће ли је, Бе о град 1978, стр. 635) ка же: „Ве ли ка је и слат ка 
тај на на ше ве ре, на ше по бо жно сти: Бог се ја ви у те лу, у чо ве ку. То 
је пр ва по ло ви на веч не Све и сти не. А дру га је: чо век се ја ви у Бо гу. 
Са свих тих раз ло га чу де сни Го спод Хри стос Бо го чо век и је сте 
’је ди но на по тре бу’ би ћу људ ском и ро ду људ ском у сви ма све то
ви ма ви дљи вим и не ви дљи вим.” 

У срп ској кул ту ри ко јој при па да мо, ова кав об лик ис по ља ва ња 
ду шев них и ду хов них ква ли те та обич но де лу је го то во не ствар но, 
не ка ко на ме ште но и чак са свим ве штач ки. У на шој кул ту ри, ко ја 
у се би са др жи ја ку еп ску ма три цу, све што на увер љив и при хва
тљив на чин по сто ји мо ра би ти при ка за но као по ље не по сред них 
и стал них су да ра ња, спо ро ва и су ко ба. На ма је је ди но увер љи во 
оно што по сто ји на на чин по сто ја них уну тра шњих и спо ља шњих 
бор би, ко је се мо гу опи са ти оним Ње го ше вим сти хом ко ји ве ли: 
„Не ка бу де бор ба не пре ста на!” То да се сва ки чо век ту че са не ким 
име но ва ним и не и ме но ва ним си ла ма, то је у срп ској кул ту ри ствар 
са вр ше но при род на и ја сна, чак је ди но ра зу мљи ва и при хва тљи ва. 
А да у том по гле ду ни ум ни љу ди и ин те лек ту ал ци, па чак ни мо наси 
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и вла ди ке не пред ста вља ју не ке ве ли ке из у зет ке, то је ствар у ко јој 
смо се и са ми мо гли мно го пу та осве до чи ти, уко ли ко смо уме ли 
ту чи ње ни цу да от кри је мо и у њу се уду би мо.

Ова кво раз у ме ва ње ства ри ни је не тач но, али уме по не кад да 
бу де пре на гла ше но, па чак и не пра вед но у од но су на оне ви со ко 
узор не љу де и истин ске но си о це вр ли на ко ји уме ју да во де уну тра
шњу бор бу, а да при том не уз не ми ра ва ју дру ге драм ским ин тен зи
те ти ма ко је они тр пе у тој бор би. Ка да та кви љу ди, по пут вла ди ке 
Ири не ја, оста ве са свим по стра ни соп стве не му ке, кроз ко је су про
ла зи ли док ни су до шли до ста бил ног, чвр стог упо ри шта за соп
стве ну ве ру и ми сао, за реч и чин, он да ти пич ним пред став ни ци ма 
срп ске кул ту ре та кав став, па и та кав чо век мо же де ло ва ти не ка ко 
хлад но и пре ви ше ра ци о нал но. Но, то се та ко при чи ња ва са мо оно
ме ко ни је про шао те мељ ни пут мо ли тве ног урав но те же ња ду ше 
и ду хов ног сми ре ња ума; са мо онај ко зна до бро ко ли ко је те шко 
до ћи до сми ре но у мља, онај ко зна ко ли ки је ду хов ни на пор не оп
 ход но да се уло жи и да се сва ко днев но ула же ка ко би се сми ре ност 
ума до се гла и бри жљи во очу ва ла, са мо та кав чо век с ду хов ним ис
ку ством зна ће ко ли ко је реч о бо жан стве ном до бру ко је тре ба ду го 
и упор но осва ја ти, а да ни ка да не бу деш си гу ран је си ли га осво јио 
и усво јио. Због то га је над са мим со бом нео п ход но не пре ста но 
стра жи ти и у том стра же њу ду хов но усре дре ђе но и мо ли тве но ти
хо ва тељ ски не пре ста но при зи ва ти по моћ Бо го чо ве ка, као нај си
гур ни јег све тло сног ори јен ти ра све ко ли ког људ ског по сто ја ња! 

О раз ли ко ва њу Бо жан ске су шти не и енер ги је

Сво јом док тор ском сту ди јом Тај на раз ли ко ва ња бо жан ске 
су шти не и енер ги је у Све тој Тро ји ци по све то ме Мар ку Ефе ском 
Ев ге ни ку (Бе се да – Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2019) вла ди ка Ири неј 
је отво рио нај о се тљи ви ја и ми са о но на сло же ни ја бо го слов ска пи
та ња ко ја о овом чу ду чо ве ко вог по сто ја ња у Бо гу све до че. Ушав
ши у са му су шти ну пра во слав ног на чи на ми шље ња, те ми стич ког 
и апо фа тич ког бо го сло вља, те ко нач но и иси ха зма као пра во слав
не мо ли тве номи са о ноде лат не прак се ко ја је пре суд но ути ца ла 
на мен та ли тет ску ма три цу срп ског на ро да, он је отво рио чи тав 
низ пи та ња ко ја ни су са мо бо го слов ска не го са др же ве о ма ши ро
ке и сло же не кул ту ро ло шке кон се квен це. Сна га ове ми сли и моћ 
ње ног ар гу мен та тив ног обра зло же ња не по сред но су по ве за не са 
сна гом ве ре: ми сао ов де ни ка да не иде ви ше не го што ве ра то до
пу шта, а ве ра увек отва ра про сто ре у ко ји ма ми сао има шта да 
ка же, али и ука зу је на про сто ре у ко ји ма ми сао тре ба да за ћу ти и 
у ти ши ни по кло ни се Го спо ду. 
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Ко ли ко је реч о осе тљи вој гра ни ци, то нај бо ље осе ћа ју и зна ју 
они вер ни ци ко ји има ју из ра зи ту ми са о ну сна гу, али ко ји исто вре
ме но зна ју и ка ко ту ми са о ну сна гу да об у зда ју та мо где је то не
оп ход но: са мо та ко не ће се у људ ским ду ша ма уни шти ти Оно што 
је чо ве ку и да ри ва ло ту ми са о ну сна гу. Због то га вла ди ка Ири неј 
ни ка да ни је озбиљ ни је до шао у ис ку ше ње ка квом уме ју да под
лег ну чак и не ки те о ло зи ко ји су, гор де љи во и са мо за љу бље но, 
скло ни да соп стве ну ми сао о Бо гу нео сет но ис по ста ве чак и ис пред 
са мо га Бо га. Истин ска ду хов на ле по та пра во сла вља и је сте са др
жа на у чвр сти ни са ко јом се ве ра ни ка да ни је жр тво ва ла људ ској 
ми сли о Бо гу, Све том Тр ој ству и људ ској ве ри, па је из тих раз ло
га у вре ме ни ма нај те жег људ ског без вер ја пра во сла вље оста ло 
ал тер на ти ва ко ја не пра ви уступ ке пре вар ној људ ској ствар но сти 
и су ма ну тим исто риј ским ме на ма. Кад је бо го слов истин ски пра
во сла ван, он ни ка да не ће у сво јим рас пра ва ма или оми ли ја ма оти ћи 
та ко да ле ко да се иде ја Бо га и ми сао о Ње му по ја вљу је као при
мар на ствар ност ко ја, ма кар пред љу ди ма и па ством, све оста ло 
ста вља у за се нак. 

Због то га не где на по чет ку сво је сту ди је вла ди ка ка же да „про
блем Бо га, про блем Ње го вог по сто ја ња или не по сто ја ња, ни кад 
ни је пред ста вљао пу ку ака дем ску пре о ку па ци ју за људ ски ум” 
(стр. 73). Та кав ис каз има уто ли ко ве ћу те жи ну јер га из ри че ум 
из ра зи то моћ них ин те лек ту ал них спо соб но сти, па у том су сре ту 
ау тор жр тву је бле шта ви ло соп стве ног ума, а то чи ни јер ду бо ко 
осе ћа, и ње го ва ми сао пра ти ње гов осе ћај, ка ко је не у по ре ди вост 
Бож јег ап со лу та да ле ко из над свих до се га људ ске ми сли и де ла. 
Пра во слав ном ми сти ку, чак и он да ка да он је сте бо го слов ко ји на
сто ји ра ци о нал но да обра зло жи на че ла ве ре, увек је мно го бли жа 
и дра жа она вр хун ска фор ма Го спо да Све др жи те ља и Све тог Трој
ства не го ла ска вост и за во дљи вост људ ско га ума. У ди ле ми из ме ђу 
Бо жан ства и Чо ве ка, пра во слав ни ми стик Го спо ду све сво је пре
да је са огром ном љу ба вљу, а то за сва ког истин ског вер ни ка мо ра 
би ти је ди но мо гу ћи при ступ. Иза зов ност тог при сту па са др жа на 
је у чи ње ни ци да је го то во не мо гу ће до сег ну ти пот пу ну чи сто ту 
та квог ста ва, али се тој чи сто ти бар увек мо же те жи ти. 

Ка да вла ди ка Ири неј ис по ста вља на чел ну крх кост људ ског 
ума као са знај но по же љан став у су о че њу са ап со лу том Бож јег по
сто ја ња, он да он не са мо што жр тву је вла сти те лич не, из у зет но 
сна жне са знај не ка па ци те те не го и ука зу је на ге не рич ка, људ ска 
свој ства ко ја се у су о че њу с Го спо дом мо ра ју по ву ћи у мо ли тве но 
ис ку ство људ ског ср ца. Та ко је на те ме љу ви ше ве ков не мо на шке мо
ли тве ноаскет ске прак се и ње ног сре ди шњег чи на Ису со ве мо ли
тве, на те ме љу ис ку ства од IV до XV ве ка и у ра спо ну од Ева грија 
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Пон тиј ског, Ма ка ри ја Еги пат ског, Ди о ни си ја Аре о па ги та, пре ко 
Јо ва на Ле ствич ни ка, Гри го ри ја Ни ског, Мак си ма Ис по вед ни ка, 
Си ме о на Но вог Бо го сло ва, па до Гри го ри ја Па ла ме и Мар ка Ефе
ског, тра ја ло и раз ви ја ло се пра во слав но ми стич ко ис ку ство и ње му 
при ме ре но апо фа тич ко бо го сло вље, ка кво су не го ва ли Све то гор
ци до на ших да на (Ни ко дим Све то го рац, Пај си је Ве лич ков ски, 
Се ра фим Са ров ски и др.). Та ква мо на шка прак са је у срп ску кул
ту ру ушла већ са Све тим Са вом, а по себ но са чи та вим си на ит ским 
по кре том ка кав се у Ср би ји ус по ста вио за вре ме кне за Ла за ра, а та 
прак са је по тра ја ла све до Све тог Ва си ли ја Остро шког, Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа, Ју сти на По по ви ћа, те до ве ли ких ар хи је ре ја на шег 
до ба као што су па три јарх Па вле, ми тро по лит Ам фи ло хи је Ра до
вић, вла ди ка Ата на си је Јев тић, вла ди ка Ири неј Бу ло вић и др. 

Ка ко у увод ним стра ни ца ма сво је дра го це не сту ди је по ка зу
је вла ди ка Ири неј, ми тро по лит Мар ко Ефе ски „по знат је углав ном 
по сво јој хра број и од луч ној бор би за Пра во сла вље на Фе ра рофло
рен тин ском са бо ру (1438–1439)”, а „сви за пад ни те о ло зи и исто ри
ча ри – али, не са мо они, не го и по не ки од на ших – ово га Атлан та 
Пра во сла вља пред ста вља ју као остра шће ног и за сле пље ног фа на
ти ка, од но сно као раз ја ре ног про тив ни ка За пад не Цр кве по пи та
њу Fi li o quea, бес ква сних хле бо ва и бри ја ња ла тин ских кли ри ка” 
(стр. 15). Це ло куп на ње го ва де лат ност, а по го то во дра го це на уло га 
ко ју је имао на уни јат ском Са бо ру у Фи рен ци, по ка за ла је Мар ка 
Ефе ског као „слав ног за штит ни ка Ис точ не Цр кве” и „јед не од нај
 у пе ча тљи ви јих лич но сти ка сне Ви зан ти је” (стр. 17). Та ко нам је 
сво јом сту ди јом вла ди ка Ири неј на све тло да на из нео из у зет но ва
жну лич ност и ра фи ни ра ног бо го сло ва ко ји је, на ста вља ју ћи лини
ју апо фа тич ког бо го сло вља, ука зао на су штин ску при ро ду Бо га 
и сло же ност ње го вог ис по ља ва ња кроз Све ту Тро ји цу, кроз Ње
го ву су шти ну, енер ги ју и де ло, те кроз Бо жан ске Ипо ста си „ко је 
ре ал но по сто је, од но сно ко је су са мо стал не и по се би по сто је”, али 
има ју и та кво свој ство „да се ме ђу соб но ’об је ди њу ју’ и ’са ста вља ју’, 
а то ис кљу чу је сва ку по де лу и сва ко умно жа ва ње по бро ју, јер је 
јед на Њи хо ва (тј. Три ју Ипо ста си – прим. прев.) су шти на и јед но 
је Њи хо во Бо жан ство” (стр. 43). От кри ће сло же ног де ла и жи вот не 
ми си је Мар ка Ефе ског зна чи ло је не са мо при лог ви ше по зна ва њу 
све ко ли ке тра ди ци је апо фа тич ког бо го сло вља и пра во слав не ми
сти ке не го и сво је вр сну, об но вље ну од бра ну пра во сла вља у овим 
вре ме ни ма у ко ји ма се упра во по ка зу је и до ка зу је уни вер зал на 
вред ност пра во сла вља као из у зет но мо дер не од бра не хри шћан ства, 
али и људ ске ве ре у нај оп шти јем сми слу.

О кључ ним пој мо ви ма ове сту ди је, тј. о раз ли ко ва њу Бо жан
ске су шти не и Бо жан ске енер ги је, Мар ко Ефе ски, а ње го вим тра гом 
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и вла ди ка Ири неј, раз ми шља ис кљу чи во у пот пу ном је дин ству. 
Јер „као што се бо жан ска су шти на не мо же за ми сли ти без ’енер
ги је ко ја је при род но и су штин ски и не раз дво ји во по све му са њим 
сје ди ње на’, та ко ни бо жан ска енер ги ја ’без енер гиј ске при ро де не 
мо же ни по сто ја ти по се би’. И опет, украт ко ре че но, су шти на је 
увек ’де лат на су шти на’ а енер ги ја је увек ’енер ги ја су шти не Бо жан
ства’” (стр. 125). По зи ва ју ћи се на Мар ка Ефе ског, али пре ко ње га 
и на Гри го ри ја Ни ског, Ири неј бач ки ис ти че да бо жан ска енер ги ја 
„’не при па да Три ма (Ли ци ма), не го сва ко (Ли це) по на о соб деј ству
је.’ Деј ству је, да кле, Отац, деј ству је Син и деј ству је Све ти Дух, 
при че му сва ки од њих има под јед на ко уде ла у ис тој и за јед нич кој 
тро и по ста сној де лат ној при ро ди, из ко је при ро ђе но и веч но ’по ти
че’ (πρόεισι) ње на при род на енер ги ја. ’И та ко, Бог ни је са мо енер
ги ја, не го је и де ла тан (έυεργής) ..., и ни је са мо си ла, не го је и Све
си лан’” (стр. 132).

Због ова ко сло же не и ра фи ни ра не схе ме пој мо ва на чин по сто
ја ња Бо га са свим пре ва зи ла зи пој мов не хо ри зон те људ ско га ума, 
па ’по зна ње Бо га’ по Мар ку Ефе ском „ни је не ка кво те о риј ско или 
ин те лек ту ал но по зна ње, већ жи во, ди на мич ко, не по сред но, до жи
вљај но, ’еро сно’ по зна ње Не по зна тог. То ни је зна ње о Бо гу, већ по
зна ње Бо га, по знан ство са Њим, за јед ни ца са Њим, од но сно ис ку
ство Бо га” (стр. 467). Али, ис ти че вла ди ка Ири неј, „не по сто ји за
јед ни ча ре ње у Бо гу и обо же ње, а да за њим не сле ди бо го по зна ње. 
Бо го по зна ње је, да кле, не раз двој ни пра ти лац обо же ња, а обо же ње 
пред ста вља бо гом да ро ва ну осно ву и бо го чо ве чан ску ипо стас бо
го по зна ња” (стр. 467–468). Бо жан ска енер ги ја је, по то ме, основ ни 
на чин на ко ји чо век мо же да по зна Бо га и да сту пи у за јед ни ча ре ње 
у Бо гу, али ће Бог по сво јој су шти ни оста ти за у век не спо зна тљив. 
Због то га вла ди ка Ири неј, тра гом Мар ка Ефе ског, за кљу чу је да 
„Тај на Све те Тро ји це ће та ко по ста ти до ступ на, не пре ста ју ћи да 
бу де над ра зум на тај на и ан ти но ми ја, као тај на Бо га Не по зна то га 
и По зна то га – Не по зна то га у Сво јој спо зна тљи во сти, а По зна то га 
у Сво јој не спо зна тљи во сти – по што Он, с јед не стра не, ’по сво јој 
су штин ској скри ве но сти уоп ште не по сто ји’, с дру ге стра не, до
сту пан је по зна њу ау тен тич но и не по сред но по Сво јим не рас тво
ре ним тро јич ним енер ги ја ма, ’ко је си ла зе’ од Бо га и Оца, ко је су 
ури зни че не у Те лу Хри сто вом и пре да ју се бла го да ћу Уте ши те ља” 
(стр. 484–485).

Не ма ве ће и сло же ни је иде је у це лој исто ри ји људ ско га ро да 
од иде је Бо га, а по себ но хри шћан ског Бо га као Све те Тро ји це. Због 
то га је моћ ве ре огром но, не у по ре ди во над моћ ни ја у од но су на све 
об ли ке се ку лар ног обра зо ва ња ко ји се на ме ћу чо ве ку на шег до ба. 
Чо век ко ји по се ду је дар ве ре мо же до бро раз у ме ти све што се у 
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се ку лар ној ми сли ја вља, али обр ну то не ва жи: се ку лар но обра зо
ван чо век обич но за ста је пред нај ду бљим ме та фи зич ким тај на ма 
Бо га, Све те Тро ји це, те Бож је су шти не, енер ги је и де ла. Он за ста је 
на тој осе тљи вој гра ни ци, па у за ку ча сте, пре фи ње не ме та фи зич
ке пре де ле по зна ња Бо га не мо же ду бље да про дре. Мо ни стич ки 
кон цепт ко ји по све му фа во ри зу је по јам ма те ри је, а са свим за по ста
вља ка те го ри ју Ду ха све тог, чи ни се, на пла ну оп ште те о ри је са зна
ња, не у по ре ди во ин фе ри ор ни јим у од но су на ра фи ни ра ну бо го слов
ску ми сао ко ја раз ли ку је су шти ну, енер ги ју и де ло. Сто га је упра во 
вре ме у ко јем жи ви мо отво ри ло по се бан про стор не са мо са гле да
ва њу те о цен трич ног устрој ства све та не го и по тре би за ра фи ни ра
ним об ли ци ма те о ло шког ми шље ња. У том кон тек сту апо фа тич ка 
пра во слав на те о ло ги ја има по себ но и дра го це но ме сто. 

Да нас сва ка ко мо же мо го во ри ти чак и о им пе ра ти ву вра ћа ња 
бо го слов ском ду хов ном и ми са о ном на сле ђу ко је нас мо же под у чи
ти ка ко се мо же и мо ра ми сли ти о нај сло же ни јим, не са гле ди во те
шким пи та њи ма, али се то ипак мо же чи ни ти уну тар до вољ но ја сне 
ми са о не про це ду ре, про це ду ре ко ја не ће сим пли фи ко ва ти пред мет 
спо зна је. Услов све га то га је да се пред Тај ном уме за ста ти и не по
ку ша ва ти да се ра ци о нал ним ка те го ри ја ма об ја шња ва оно што је 
ра ци ју пот пу но не до ступ но. Сто га би се ге не рал но мо гло за кљу чи
ти да је по вра так бо го слов ском на чи ну ми шље ња ве о ма под сти ца
јан ка ко за оне ко ји би хте ли ка ко да спро во де при род но на уч не 
об ли ке са зна ња, та ко и оне ко ји би же ле ли пре ци зно да ми сле о 
гра нич ним фе но ме ни ма људ ско га све та. Да нас жи ви мо у вре ме ну 
ка да су при род не на у ке отво ри ле нај о се тљи ви ја пи та ња из у ча ва ња 
квант них фе но ме на, а у тим те шким гно се о ло шким и епи сте мо ло
шким не до у ми ца ма ра фи ни ра ност бо го слов ског са зна ња мо же бити 
дра го це на, чак и спа со но сна. Дру гим ре чи ма, пра во слав но апо фа
тич ко бо го сло вље, те иси ха стич ка бо го слов ска прак са мо гли би бити 
ко ри сни не са мо за дру штве не и ху ма ни стич ке на у ке не го и за при
род не и ма те ма тич ке об ли ке са зна ња. То је сва ка ко је дан од ва жних 
раз ло га због ко јих пра во слав на ду хов на прак са и бо го слов ска ми
сао по ста ју фе но мен од нај ве ћег, оп ште чо ве чан ског зна ча ја.

Го спо дов све тло сни знак

Ова кву ин те лек ту ал ну дра му тра же ња са знај ног мо де ла до
вољ но ра фи но ва ног да мо же мо рас пра вља ти о осе тљи вим ду хов
ним, ма те ри јал ним и ин те лек ту ал ним, те ме та фи зич ким, естет ским 
и етич ким уви ди ма, про жи вља вао је пот пи сник ових ре да ка још 
од ра них 80их го ди на про шло га ве ка. Од та да сам већ осе тио 
ду бо ки им пулс и им пе ра тив по врат ка, пре све га, Бо жан ској енер
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ги ји, ње ном прак тич ном уво ђе њу у на чи не по зна ња са мо га се бе, 
као по зна ња Бо жан ске енер ги је и де лат но сти Бо жан ске Ипо ста си. 
На су прот до ми нант ним об ли ци ма За пад не ми сли ко ја је у пост
ни че ан ској пер спек ти ви оп се сив но упу ће на на фе но мен мо дер ног 
европ ског ни хи ли зма, пра во слав на ми сти ка и од го ва ра ју ће апо
фа тич ко бо го сло вље из но си об ли ке ал тер на ти ве ко ју би сва ки 
ми сли лац тре ба ло да ис про ба у соп стве ним са знај ним про це ду ра ма. 
Ми слим да ни је те шко од лу чи ти се из ме ђу ал тер на ти ва: ка те го
ри ја ни шта ви ла или ка те го ри ја Жи во га Бо га. Жи вот у идеј ној и 
вред но сној пра зни ни или жи вот у Бо гу Са мо ме? 

Бли зу че тврт ве ка имам ту при ви ле ги ју да бу дем у ве ћој или 
ма њој бли зи ни пре о све ће ног вла ди ке Ири не ја, та ко да знам ко ли
ко је би ло мно штво раз го во ра у ко ји ма су чел ни ци Ма ти це срп ске 
има ли при ли ке да раз ме њу ју ми сли са пре о све ће ним вла ди ком и 
да из тих раз го во ра из ву ку не по сред ну, пре све га ду хов ну по у ку. 
Та по у ка ни је се ти ца ла са мо пу те ва чо ве ко вог ду хов ног раз вит ка 
не го је нај о збиљ ни је до ти ца ла мно жи ну нај сло же ни јих пи та ња 
на шег жи во та уоп ште! Има ти то за до вољ ство раз го во ра са вла ди
ком Ири не јом, то зна чи би ти у мо гућ но сти да се до так не та не са
гле ди ва ши ри на људ ског жи во та и дру штве них при ли ка, али се 
све то об је ди њу је у оном уте шном са зна њу да све и да ље по сто ји 
у об зор ју Го спо да Бо га, те да гла сно ћа и бу ка оних ко ји твр де ка ко 
је Бог тек хи по те за за ко јом чо век ви ше не ма по тре бе, са мо је јед на 
за во дљи ва, не тач на и ла жљи ва ми сао чи је те шке по сле ди це не успе
ва ју да са гле да ју пре све га они ко ји је фор му ли шу и раз гла ша ва ју.

Све му то ме на су прот сто ји древ на хри шћан ска ми сао, ко ја 
се по мно го че му ука зу је као са свим са о бра же на ду ху вре ме на у 
ко јем да нас жи ви мо. У том сми слу ве о ма су зна чај не не са мо по
у ке, ста во ви и на чин ми шље ња вла ди ке Ири не ја не го и ње го ва 
док тор ска ди сер та ци ја ко ју је 1980. го ди не, на грч ком је зи ку, од бра
нио на Бо го слов ском фа кул те ту у Ати ни, а ко ја је са да об ја вље на 
(у срп ском пре во ду Ста ни ми ра Јак ши ћа) под на сло вом Тај на раз ли
ко ва ња бо жан ске су шти не и енер ги је у Све тој Тро ји ци по све то ме 
Мар ку Ефе ском Ев ге ни ку. Ова књи га ни је тек јед на спе ци ја ли стич
ка те о ло шка сту ди ја ко јом би тре ба ло да се ба ве са мо бо го сло ви и 
знал ци у овој обла сти. Исти на, реч је о рас пра ви ко ја при па да оном 
нај у жем кор пу су де ла ви со ке те о ло ги је су о че не са нај про бра ни јим 
и нај суп тил ни јим дог мат ским те ма ма, са је зи ком и ми са о ним оп
се гом ка кав је са свим ре дак у срп ској бо го слов ској ли те ра ту ри. По 
то ме ова сту ди ја ула зи у круг нај ва жни јих де ла на ста лих у окри љу 
Срп ске пра во слав не цр кве и ње них ау то ра ка кви су ар хи ман дрит 
Ју стин (По по вић), вла ди ка Ни ко лај (Ве ли ми ро вић), ми тро по лит 
Ам фи ло хи је (Ра до вић) или вла ди ка Ата на си је (Јеф тић), на при мер.
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Ула зе ћи у круг оних нај бо љих ду хо ва и умо ва ко је је Срп ска 
пра во слав на цр ква из не дри ла, вла ди ка Ири неј се увек по ја вљу је 
са до дат ком ко ји све до чи о оби љу да ро ва. Он је мо нах ко ји вла да 
со бом и ду бо ко је пре дан Го спо ду, али је и те о лог ко ји до бро зна 
шта мо же мо о Го спо ду зна ти и ка ко уз то зна ње тре ба Го спо ду, и 
са мо Го спо ду, да ис ка же мо ваз не сењ ску сла ву. Као ар хи је реј вла
ди ка Ири неј упра вља па ством и по ка зу је јој ва ља не, про ве ре не 
пу те ве ка Го спо ду, али је као ра фи ни ра ни ин те лек ту а лац он увек 
ма ни фе сто вао ши ро ко по зна ва ње обич ног људ ског жи во та и оп шту 
спо соб ност да жи вот под стак не ду хов ним упо ри штем у са мом Го
спо ду. Вла ди ка Ири неј је чо век ово га све та ко ји до бро раз у ме ва у 
ка квим окол но сти ма да нас и ов де жи ви мо, али је још и ви ше он, 
исто вре ме но, бо го тра жи тељ ски му драц ко ји упо зо ра ва на при су
ство веч но сти у овом про па дљи вом све ту и сми ре ни про рок кроз 
ко јег Све ти дух про го ва ра је зи ком про ви ђе ња Го спод њег. Вла ди
ка Ири неј до бро зна ка ко се су шти на, енер ги ја и де ла Го спо до ва 
ис ка зу ју ва ља но шћу ре чи, али исто та ко зна ка да, где и ка ко тре
ба го во ри ти ре чи то шћу ћу та ња и ду би на ма ти ши не. При ви ле ги ја 
је жи ве ти у бли зи ни та кво га чо ве ка Го спод њег!

Мо лим да ми бу де опро ште но што ја, је дан из па стве, ова ко 
го во рим о сво ме епи ско пу! Као и пре о све ће ни вла ди ка и сви људи 
ко ји су озбиљ но про ла зи ли бо го тра жи тељ ским ста за ма, та ко и ја 
знам да ова кве ре чи мо гу из гле да ти као ку ша ње ко јем нас из ла же 
не ча сти ви. Те ши ме, ме ђу тим, по ми сао да те исте ре чи мо гу из гле
да ти и као про зи ра ње та ме ко јом смо окру же ни, те као чи сто са гле
да ва ње Бо жан ске све тло сти, па и на зи ра ње Бож је су шти не, Бож је 
енер ги је и Бож јег де ла, ако је дан оби чан чо век из па стве та кву ми
лост уоп ште мо же сте ћи. У ова кво ри зич но ис ка зи ва ње усу дио сам 
се да уђем јер ве ру јем да ду бо ко мо ли тве ним при сту пом и ср дач
но ум ним со зер ца њем мо же мо би ти на гра ђе ни ду бин ским уви ди
ма као Го спо до вим да ром, та квим да ром ко ји ће нас по ште де ти 
круп ни јих лу та ња и по гре шки. Са мо истин ским за јед ни штвом 
љу ди, и то љу ди ко ји су са бор но об је ди ње ни у Бо гу, мо же мо се на
да ти да се као са мо све сни по је дин ци, као на род, као но си о ци ве ре, 
као чу ва ри све тло сти не ће мо за гу би ти у мра ку кроз ко ји нам ва ља 
хо ди ти! Хва ла пре о све ће ном вла ди ки Ири не ју што нам, као истин
ски и овла шће ни ду хов ни но си лац Го спо до ве све тло сти, у то ме 
све срд но по ма же, бо дри нас и на истин ске ци ље ве не пре ста но 
упу ћу је! 

Амин, Бо же!*

* Де ло ви ово га тек ста про чи та ни су на пред ста вља њу књи ге вла ди ке Ири
не ја бач ког, у Ма ти ци срп ској, 12. XII 2019.
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МИ ХАЈ ЛО ПУ ПИН 
ИЛИ ЧЕ МУ НАС УЧЕ ВЕ ЛИ КА НИ

Сва ко озбиљ но дру штво ко је пре тен ду је на нео п ход ну ме ру 
ста бил но сти мо ра ра чу на ти на за јед нич ке си сте ме вред но сти. У 
том, со ци јал ном и по ли тич ком сми слу ве о ма је ва жно да у сло же
ним, из у кр шта ним ко му ни ка тив ним чи но ви ма чла но ви за јед ни це 
до ђу до из ве сног ску па ре пре зен та тив них, не спор но при хва ће них 
но си ла ца од ре ђе них ства ра лач ких, ино ва тив них, кул тур них, на
уч них, умет нич ких, ду хов них, рад них, спорт ских и дру гих вред
но сти ко је при зна је мо као ре ле вант не за жи вот са вре ме ног чо ве ка. 
Сто га је за сва ку по хва лу чи ње ни ца да су во де ћи љу ди у ад ми ни
стра тив ној струк ту ри вла сти на ше По кра ји не, под од луч ним, про
му ћур ним и дис крет ним вођ ством г. Иго ра Ми ро ви ћа, про на шли 
скуп та квих лич но сти ко је ма ни фе сту ју од ре ђе не ти по ве људ ских 
вред но сти, ства ра лач ких до при но са и из ве сних мо де ла по на ша ња 
ко ји за слу жу ју дру штве ну по хва лу, по др шку, па и на гра ду. И за
и ста, до бит ни ци ових по кра јин ских при зна ња мо гу да се по но се 
име ни ма оних по ко ји ма је на гра да на зва на: ле по је да се ус пе си 
у бор би за рав но прав ност по ло ва на зо ву име ном Ми ли це То мић; 
да се бор ба за ма њин ска и људ ска пра ва озна че име ном Љу де ви та 
Ми ча те ка; да се ус пе си у спорт ским ди сци пли на ма обе ле же име
ном Мом чи ла Та па ви це; да се кре а тив ни при сту пи при вред ном 
раз во ју на зо ву име ном лу цид ног Ла за ра Дун ђер ског; да се нај ви ши 
до ме ти у на у ци на зо ву име ном ве ли ког астро фи зи ча ра Ми лу ти на 
Ми лан ко ви ћа; да се ус пе си у обла сти обра зо ва ња обе ле же име ном 
моћ ног пе да го шког ре фор ма то ра Ђор ђа На то ше ви ћа; да се зна чај ни 
до при но си у умет но сти озна че име ном ве ли ког сли ка ра ака дем
ског ре а ли зма Па је Јо ва но ви ћа; да се вр хун ски до ме ти у обла сти 
кул ту ре озна че име ном фи ло со фа и есе ји сте Фе рен ца Фе хе ра; а 
да до при но си у раз ли чи тим об ли ци ма ства ра ла штва бу ду обе ле
же ни име ном Ми хај ла Пу пи на, ве ли ког на уч ни ка у обла сти елек
тро тех ни ке и елек тро ни ке, али и убе дљи вог пи сца соп стве не ауто
би о гра фи је, ства ра о ца лу цид них есе ја о раз во ју на у ке и тех ни ке, 
це ње ног про фе со ра са Уни вер зи те та Ко лум би ја у Њу јор ку, али и 
ве ли ког бор ца за на ци о нал ну са мо свест Ср ба. 

Сви ови љу ди су, ко ма ње ко ви ше, но си ли со бом не што уни
вер зал но и ко смо по лит ско, али су има ли и не што ло кал но и на цио
нал но, при че му ова два аспек та ни су сме та ла је дан дру го ме. При
ме ра ра ди, Па ја Јо ва но вић је био ло јал ни гра ђа нин ка ко Ау стро
у гар ске, та ко и Кра ље ви не СХС / Ју го сла ви је и со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је, али је ње го во сли кар ско мај стор ство учи ни ло да бу де 
по же љан као двор ски сли кар у свим тим др жа ва ма, па су та ко 
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на ста ли ње го ви пор тре ти ца ра Фран ца Јо зе фа, кра ља Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа, као и пред сед ни ка Јо си па Бро за Ти та. Тек дис крет
ним де та љи ма ука за ће се траг сли ка ре вих из ве сних сим па ти ја 
или ан ти па ти ја, па ће краљ Алек сан дар сво ју де сни цу ша ку, и то 
вр хо ви ма пр сти ју, упре ти на књи гу по ло же ну на сто, а Јо сип Броз 
ће сво ју ша ку, не ка ко гр че ви то, за бо сти на ге о граф ску ма пу пру
же ну по сто лу. Ства ра лач ка има ги на ци ја Па је Јо ва но ви ћа успе шно 
је од го ва ра ла на иза зо ве за пад њач ког тев тон ског ви те штва или 
ис точ њач ког кро ти тељ ства зми ја, али је за све вре ме сво га жи во
та и ра да он за нас остао по нај ви ше сли кар ко ји ду бин ски раз у ме и 
сли кар ски ра фи ни ра но при ка зу је исто риј ске сце не ва жне за исто
ри ју Ср ба, са чи ња ва ју ћи ико но граф ски моћ не сли ке као што су 
Ра ње ни Цр но го рац (1882), Умир кр ви (1889), Се о ба Ср ба (1896), Бор ба 
пе тло ва (1897), Ми лош, Мар ко и ви ла (1898), Та ков ски уста нак (1898), 
Кру ни са ње ца ра Ду ша на (1900), Ма че ва ње (по сле 1920), Гу слар 
(1944) итд. 

Исто та ко Ми хај ло Пу пин је био ло јал ни аме рич ки гра ђа нин, 
он је во лео др жа ву у ко ју се до се лио у по тра зи за бо љим жи во том 
и ве ћим ства ра лач ким мо гућ но сти ма, али је исто та ко био и отво
ре ни срп ски ло би ста у аме рич ком по ли тич ком и ме диј ском жи
во ту, при ја тељ ути цај ног аме рич ког пред сед ни ка Ву дроа Вил со на, 
те ак тив ни уче сник у Три ја нон ским рас пра ва ма о гра ни ца ма Кра
ље ви не СХС. Без Пу пи на Вој во ди на да нас не би из гле да ла она ко 
ка ко из гле да, а то је јед но став на и не по бит на чи ње ни ца. Све ово 
нам до вољ но го во ри ка ко вр хун ски до ме ти на свет ском пла ну ни су 
не ком па ти бил ни са пу ном ет нич ком, на ци о нал ном и кул тур ном 
са мо све шћу ко ју ства ра о ци мо гу и сме ју при род но, а то зна чи не
на сил но и кре а тив но да ис по ља ва ју. Пор трет Ми хај ла Пу пи на (1903) 
ко ји је на сли као Па ја Јо ва но вић по ка зу је нам мен тал но и ин те лек
ту ал но моћ ног чо ве ка чи ји по глед отва ра пред со бом све фе но ме
не и си ту а ци је са ко ји ма се су о ча ва, а иза зо ви су, у ствар но сти, за 
Пу пи на би ли ве о ма ра зно вр сни: по не кад би на сто јао да утвр ди 
не ке за ко ни то сти из све та зву ка, све тло сти или елек три ке, по не кад 
би да ор га ни зу је аме рич ку на уч ну за јед ни цу да се по ду хва те не
ких озбиљ них стра те шких пи та ња ва жних за аме рич ку др жа ву и 
дру штво, а по не кад би да по кре не сво је Ср бе на бор бу у тре ну ци
ма ка да се учи ни ло да има сми сла бо ри ти се. 

Због све га то га је ве ли ка част на ћи се пред Ва ма као но си лац 
не ких од при зна ња ко је на ша Ау то ном на По кра ји на Вој во ди на 
до де љу је, а још и ви ше је част да ва ти ква ли тет не до при но се да се 
ста би ли зу је и раз ви ја ова ква Вој во ди на ка ква је да нас: кре а тив на, 
ди на мич на, ра ци о нал на, ин ту и тив на, отво ре на, то ле рант на, ра зно
ли ка, мул ти на ци о нал на, раз вој но опре де ље на, у про шло сти утеме
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ље на, а ка бу дућ но сти усме ре на. Сви ови сјај ни ве ли ка ни уче нас 
ка ко се мо же би ти гра ђа нин Евро пе и све та на по ре до са чи ње ни
цом да смо гра ђа ни Но вог Са да, Вој во ди не и Ср би је. Ни су ли ова кви 
иде а ли и вред но сти оди ста из раз не чег не про ла зног и ве ли ког што 
мо же у пот пу но сти да за не се и осми сли на ше ма ле, људ ске жи во те? 
Од го вор на ово пи та ње је не дво сми сле но по зи ти ван: да, жи ве ти 
да нас и ов де са осе ћа њем да ми је смо гра ђа ни све та и да на се бе 
од луч но при ма мо све нор ме и кри те ри ју ме ко ји ва же у ци ви ли
зо ва ном, кул тур ном све ту, али да смо увек спрем ни да ја ком кри
тич ком све шћу пре тре са мо сва ку од тих нор ми и тих кри те ри ју ма, 
те да не пре ста но тра га мо за ау тен тич ним, ху ма ним, све бо љим и 
пот пу ни јим чи ни о ци ма ко ји уре ђу ју са вре ме ни жи вот и са вре ме
ни свет. Тај свет ко ји се гра ди на мно гим ме сти ма на ку гли зе маљ
ској, а не са мо у цен три ма мо ћи ко ји се би ла ска ју да тре ба да бу ду 
Го спо да ри све та, мо рао би би ти онај свет ко ји се спа со но сним ре
ше њи ма отва ра увек не из ве сној, ни ма ло иди лич ној, али спа со но
сној бу дућ но сти. 

Хва ла Вам што сте при ме ти ли да су ово го ди шњи ла у ре а ти 
та кви но си о ци дра го це ног пла ме на ко ји иде од јед не до дру ге руке, 
од јед ног до дру гог чо ве ка, те од јед не до дру ге ге не ра ци је ко је се 
све за јед но спа ја ју у ве ли ки ла нац љу ди, на ро да и чо ве чан ства! 
Хва ла Вам, и бу ди те си гур ни да сте нас овом на гра дом мно го ви ше 
оба ве за ли и за ве то ва ли не го што сте нам пру жи ли ола ких раз ло га 
за са мо љу би во и гор де љи во за до вољ ство! Ве ли ка ни нас под се ћа ју 
не са мо на њих са ме не го и на нас, на чо ве чан ство и на кре а тив ну 
при ро ду људ ског ро да, те на оба ве зе ко је из тог под се ћа ња про из
ла зе. Ми те оба ве зе при хва та мо чвр сто убе ђе ни да и да нас, у Вој
во ди ни и Ср би ји, сви тре ба да чи ни мо по не што од тих ма лих 
ге сто ва ко ји мо гу има ти ве ли ке ефек те на ве ли ку при чу ко ју чи
та во чо ве чан ство да нас мо ра да ис при ча ка ко би из бе гло ау то де
струк тив не и апо ка лип тич ке ис хо де на ме ње не људ ском ро ду у 
це ли ни. 

Ако се сви ми, ча сни но си о ци на ших ма лих људ ских жи во та, 
до го во ри мо око вред но сти ко је ва ља не го ва ти и раз ви ја ти, он да 
ће дру штво у ко јем жи ви мо и ко је на сто ји мо да од не гу је мо на слич
ним прин ци пи ма по сте пе но за до би ја ти из глед оно га што је на 
нај ви шем ни воу људ ских кре а тив них по стиг ну ћа. А за нас, да нас 
и ов де, то је: са мо све сна и про спе ри тет на Ср би ја, са исто та ко са
мо све сном и про спе ри тет ном Вој во ди ном, као и са љу ди ма ко ји 
ће зна ти за што су ов де и за што ов де тре ба да оста ну и уна пре ђу ју 
жи вот, чак и ка да оду у не ки да ле ки свет! Ако ту енер ги ју за јед ни
штва очу ва мо, ако за јед но гра ди мо бу дућ ност ка ко ми ко ји смо ов де 
оста ли, по пут Ми ли це То мић, Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Фе рен ца 
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Фе хе ра и дру гих, та ко и они ко ји су од ла зи ли, али су у ду ху, у кул
ту ри, у кре а ци ји са на ма ов де оста ја ли, по пут Ми хај ла Пу пи на 
или Па је Јо ва но ви ћа и то ли ких дру гих, он да зна мо шта чи ни мо и 
зна мо ка ко да обез бе ди мо за јед нич ко пра во на бу дућ ност. Не ка 
нас та иде ја за у век очу ва у искре ном по све ће њу вред но сти ма и 
иде а ли ма без ко јих те бу дућ но сти не ма и не мо же је ни би ти! И 
не ка нам ве ли ка ни из на ше про шло сти у тим на сто ја њи ма бу ду 
не по сред на ин спи ра ци ја, енер гет ска по др шка и трај ни по кре тач! 
Хва ла Ва ма ко ји сте нас на гра ди ли и хва ла оним на шим пре ци ма 
ко ји су за со бом оста ви ли де ло ко је и нас су штин ски од ре ђу је!*

* Реч за хвал но сти на Све ча ној ака де ми ји на ко јој су до де ље не На гра да „Ми
хај ло Пу пин” и дру га при зна ња АП Вој во ди не, у Но вом Са ду, 10. де цем бра 2020.




