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Сва ми сао Вла ди ке Ни ко ла ја је, од по чет ка до кра ја, хри сто цен трич на. Ни ко лај Ве-
ли ми ро вић се од ма ле на тру дио да ње го во би ће бу де дом Хри стов. Ње го ва је ве-
ра Хри стос, на да Хри стос, љу бав Хри стос, ми сао Хри стос, спа се ње Хри стос, мо рал 
Хри стос — mo dus vi ven di ње го вог жи во та је сте Хри стос, све це ло сно сје ди њен са 
Све том Тро ји цом и Цр квом Сво јом. Скри вао је се бе да би по ка зао Хри ста. Ње му је 
пе вао, Ње га је сла вио и про по ве дао це лог жи во та. То ни је би ло са мо спо ља шње по-
дра жа ва ње Хри сту — imi ti tio Chri sti — већ не пре ста но кре та ње це лог би ћа пре ма 
Бо гу, си нер ги ја и ли тур ги ја у Хри сту, тј. са рад ња и кон крет ни жи вот у Хри сту. Бо-
го чо век Хри стос је сте ал фа и оме га, по че так и крај, „ши фра“ за раз у ме ва ње све у-
куп не ми сли Вла ди ке Ни ко ла ја. За то пр во зна чај ни је ње го во де ло но си на зив Вас
кр се ње Хри сто во (док тор ска те за), а по след ње Је ди ни Чо ве ко љу бац.

Љу бав Бо жи ја је ис пу ња ва ла це ло Ни ко ла је во би ће. По стао је ка то ли чан ски 
ум са све чо ве чан ским осе ћа њем и љу ба вљу. По стао је жи ви и пу ту ју ћи храм Бо жи-
ји, чо век Бо го чо ве ка Хри ста. Љу бав Бо жи ја је ши ри ла ње го во би ће до не слу ће них 
раз ме ра. По стао је то ли ко ши рок и ду бок да је у се би об у хва тао све све то ве, све љу-
де и на ро де. Те жио је да се сви љу ди спа су и да се сје ди не са Све том Тро ји цом, тј. 
да се цео ко смос при че сти не ство ре ном бо жан ском све тло шћу и енер ги јом, и по-
ста не жи ва Цр ква.

Ни ко лај ни је био ака дем ски те о лог и фи ло соф, већ апо стол, про рок, по е та и 
умет ник. Го во рио је оно „што је чуо и ви део“ и у ис ку ству ве ре до жи вео. Ње го во 
бо го сло вље и фи ло со фи ја је су ори ги нал но ства ра ла штво, а не „ин тер пре та ци ја“ 
са уоби ча је ном „ци та то ло ги јом“. Све је код ње га по фор ми аутен тич но и не по но-
вљи во, иако по са др жа ју иден тич но древ но хри шћан ском, Ћи ри ло ме то ди јев ском, 
Све то о тач ком, Све то сав ском и Све то гор ском ис ку ству и Пре да њу. По пут нај ве-
ћих умет ни ка, тра жио је нај бо љу фор му да из ра зи бо го чо ве чан ску тај ну жи во та, 
би рао нај леп шу реч ка ко би се у њој ова пло ти ла Веч на Реч.

По ет ска има ги на ци ја и во ка ци ја га је на те ра ла да се у јед ном тре нут ку упу сти у 
ми са о ну оди се ју и аван ту ру, ко ја се нај бо ље опред ме ти ла у ње го вом де лу Ре чи о Све
чо ве ку. Ди ми три је Нај да но вић је на пи сао да је то јед на од „нај ум ни јих и нај ду бљих 
књи га срп ства“.1 По ред Ре ли ги је Ње го ше ве, то је де ло ко је је из ме ђу два ра та при вла-
чи ло нај ве ћу па жњу кри тич ке јав но сти. Оно је за мно ге би ло ка мен спо ти ца ња, пред-
мет спо ро ва и по ле ми ке, и то не слу чај но. Оно је, по мно го че му, за и ста нео бич но.

То де ло, не сум њи ве умет нич ке вред но сти, је сте, с јед не стра не, ме та фи зич ка 
па ра диг ма по себ не со ци јал но-по ли тич ке фи ло со фи је, с дру ге, сво је вр сна син те за 
ра ног ства ра ла штва Вла ди ке Ни ко ла ја и, на кра ју, по ет ским је зи ком ис ка за на ре-
ли ги о зно-фи ло соф ска уто пи ја и, бо го слов ски, нај про бле ма тич ни је Ни ко ла је во де-
ло. Ре чи о Све чо ве ку су ду го са зре ва ле и пре тра ја ва ле у ње го вом ду ху и уму, ско ро 

1 Ди ми три је Нај да но вић, Три ве ли ка на, „Све ча ник“, Мин хен, стр. 241.
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две де це ни је, па пред ста вља ју крај јед ног и по че так но вог на чи на ми шље ња. Иде ја 
па нан тро пи зма, пан ху ма ни зма (све чо ве штва) ве о ма је ста ра. Го то во да не по сто-
ји кул ту ра и ре ли ги ја у ко ји ма ни је би ла из ра же на, на од ре ђен на чин, те жња људ-
ског ду ха за све чо ве штвом. Ипак, сам по јам све чо век је но ви јег да ту ма. Ко ли ко је 
по зна то, пр ви пут га је екс пли цит но упо тре био Ф. М. До сто јев ски у сво јој чу ве-
ној Бе се ди о Пу шки ну. Не што ка сни је се овај по јам сре ће и код В. Со ло вјо ва у де-
лу Фи ло соф ска на че ла це ло ви тог зна ња, П. Ј. Ча да је ва у де ли ма Фи ло соф ска пи
сма и Апо ло ги ја лу да ка, а за том код Бо же Кне же ви ћа, То ма ша Ма са ри ка, Ра бин-
дран та Та го ре, Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, Ди ми три ја Ми три но ви ћа, Па вла Јев ти-
ћа и Ми ло ша Ђу ри ћа.

Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка ове иде је су би ле ве о ма ак ту ел не и по пу лар не, 
не ка вр ста ин те лек ту ал не мо де код из ве сног бро ја ин те лек ту а ла ца. Ни ко од њих, 
осим Ни ко ла ја, ни је по ку шао да те пој мо во бли же и пре ци зни је од ре ди, али се ја-
сно мо же за кљу чи ти да су пој мо ви све чо век и све чо ве штво пр вен стве но ак си о ло-
шки и мо рал ни пој мо ви, ко ји у се би суп су ми ра ју це ло вит и по се бан по глед на свет.

Све чо век је био пан дан Ни че о вом пој му над чо век. Док је Ни че ов над чо век 
озна ча вао нај ду бље те жње за пад но е вроп ске, кар те зи јан ске ме та фи зи ке су бјек ти-
ви зма, до тле је све чо век озна ча вао нај ду бља стре мље ња бал кан ско-ме ди те ран ског, 
сло вен ског и да ле ко и сточ ног чо ве ка. Ова гру па ми сли ла ца је осе ћа ла сву тра ги ку 
Ва ви лон ске ку ле ко ја се гра ди ла на кул ту ра зу ма, Де кар то вом co gi to, у чи јим те ме-
љи ма је би ла „во ља за моћ“ и те жња ка ства ра њу „над чо ве ка“. Исти сан — но ву Ва-
ви лон ску ку лу — са ња ли су и они, али су же ле ли да је из гра де на све чо ве ку, све чо-
ве чан ској љу ба ви и жр тви, из гу бив ши за тре ну так из ви да да овај свет „у злу ле жи“ 
и да је „рај на зе мљи“ не мо гућ. Све чо век је по стао циљ њи хо вог жи во та. По ста-
ти све чо ве ком зна чи по бе ди ти и над жи ве ти све кул ту ре и ре ли ги је, нај ду бљом ка-
тар зом оства ри ти по бед нич ку син те зу свих са зна ња: на уч них, фи ло соф ских, умет-
нич ких и ре ли ги о зних. У све чо ве ку се от кри ва сва исто риј ска про шлост чо ве чан-
ства, са би ра ју се све људ ске исти не, от кри ва се све жи вот. Све чо век је циљ жи во та, 
оства рен и до вр шен чо век, ме ло ди ја у ко јој се чу ју то но ви свих љу ди и на ро да. Он 
је из над свих про ме на. Од ње га све до би ја жи вот, ка ње му све тре ба да се кре ће и да 
те жи. На ње му тре ба да се из гра ђу је но ви свет.

Це ла ова пле ја да ми сли ла ца, ме ђу њи ма и Ни ко лај, пре по зна ла је у Ни че о вом 
над чо ве ку бру тал ног „чо ве ка ма ши не“ и про фе си је, чо ве ка дез ин те гри са ног и дез-
о ри јен ти са ног, ис ко ре ње ног из би ћа и одво је ног од при ро де, ато ми зи ра ну ин ди ви-
дуу, по ни же ну и обез ли че ну, чи ји је основ ни циљ што ви ше про из ве сти и по тро-
ши ти, има ти, а не би ти. Не по гре ши во су пред ви ђа ли да За пад ства ра при сил ну 
за јед ни цу, ма ки ја ве ли зам у све сти и мен та ли те ту. Пред о се ћа ли су да ци ви ли за ци-
ја ко ја се ства ра у „ра зум ским ла бо ра то ри ја ма“ и обо га ћу је са мо „ра зум ском ин ду-
стри јом“, про у зро ку је опа ки то та ли та ри зам, ду хов ну пу стош и вар ва ри зам. Уви ђа-
ли су да се Бог на За па ду из гу био у раз ли чи тим ло го кра ти ја ма, да је по стао би бли-
о те ка и схо ла сти ка, чи ста кон струк ци ја ло гич ких опе ра ци ја и ап стракт на игра мр-
твог ми шље ња. То ме бо гу су они прет по ста ви ли жи вог би блиј ског Бо га — Бо го чо-
ве ка Хри ста, по себ но До сто јев ски и Ни ко лај. По мо ћу Ње га они на сто је да ре ин те-
гри шу и афир ми шу чо ве ка, да у ње му по вра те дух хар мо ни је. Уви де ли су да се нео-
кр ње ни људ ски и Бо жи ји лик, лик Хри стов, чу ва у Пра во сла вљу, да је Бо го чо век 
на да све ту, те је Хри стос при јем чив и ду ху ин диј ског чо ве ка. Ве ро ва ли су да се је-
ди но Све чо ве ком мо гу по ми ри ти Ис ток и За пад, а цео свет спа сти од ка та стро фе 
ко ја се на зи ра ла. Еку мен ска љу бав и жр тва, бри га и осе ћа ње, тре ба да из ле че свет 
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од опа ке „бо ле сти на смрт“, да по вра те на ду, ус по ста ве но ву ви зи ју и пер спек ти-
ву. Ства ра њу еку мен ске ре пу бли ке и еку мен ске кул ту ре мо ра да прет хо ди он то ло-
шка ре во лу ци ја, ко ја би се ма ни фе сто ва ла у ре ви та ли за ци ји и ре ге не ра ци ји аутен-
тич ног Хри шћан ског Пре да ња у кон крет ном жи во ту. Циљ је био из гра ди ти свет на 
хри шћан ским осно ва ма, по ка за ти и пред ста ви ти Пра во сла вље као ка то ли чан ску 
Исти ну и пу но ћу, јед ном реч ју, де кон фе си о на ли зо ва ти га.

Пред и сто ри ја Све чо ве ка
По чет ком ве ка, по ред ових иде ја, би ле су ве о ма по пу лар не и иде је пан сла ви зма и 
сло ве но фил ства. Сре ће мо их у Ни ко ла је вим ра ним ра до ви ма. Нај са же ти је их је из-
нео у ма њем спи су под на зи вом Сан о сло вен ској ре ли ги ји (са њан јед ног це лог жи
во та). Бу ду ћу за јед нич ку сло вен ску зе мљу он ви ди као „је дан ши рок оке ан“.2 Она 
тре ба да бу де уте ме ље на на ре ли ги ји, а не на на у ци, умет но сти и еко но ми ји.3 Ре ли-
ги ја, ко ја је основ на ко хе зи о на и ин те гра ци о на си ла бу ду ће све сло вен ске др жа ве, 
тре ба да има три ка рак те ри сти ке: све тост, са бор ност и апо стол ство, а при о ри тет-
но ме сто има са бор ност.

По не сен иде ја ма ју го сло вен ства, сло ве но фил ства, све чо ве штва и све чо ве ка, 
Ни ко лај је по стао склон ком про ми си ма и бо го слов ском ре ла ти ви зму. 0 то ме нај-
бо ље све до че ре чи из по ме ну тог спи са: „Је ди но спа са ва ју ће Цр кве још не ма; све су 
по лу спа са ва ју ће. Ви ће те до ћи и са гра ди ти ме ђу љу ди ма и ме ђу на ро ди ма Цр кву 
са бор ну и је ди но спа са ва ју ћу. Ви ће те са бра ти бра ћу раз је ди ње ну сво јом са бор ном 
ре ли ги јом. Ви ће те из бри са ти гра ни це ме ђу љу ди ма, ме ђу на ро ди ма и ра са ма, ме-
ђу ве ра ма и фи ло со фи ја ма. Сва чи ја ве ра на ћи ће по је дан тон на ва шој хар фи, и у 
сва чи ју ве ру ви ће те уне ти по је дан зву чан и ду бок тон. Ва ша ре ли ги ја мо ра да бу-
де ши ро ка, да би сва пле ме на зем на мо гла на ћи у њој сво је ду хов но до бро, и мо ра 
би ти ду бо ка, да би сва мо гла за по ји ти и нај жед ни је ду ше, па ипак да не пре су ши“.4 
Сло вен ска ре ли ги ја ће у се би да са бе ре и об је ди ни све оно што је нај бо ље од фи ло-
со фа, на уч ни ка, умет ни ка и прав ни ка.5 Сло вен ско ује ди ње ње и сло вен ска ре ли ги-
ја мо гу ћи су са мо у Све чо ве ку, јер ти на ро ди, још у сво јим ге ни ма, но се све свет ску 
иде ју љу ба ви.6 Све чо век и све чо ве штво та ко тре ба да по ста ну крај њи циљ и иде ал 
по ли ти ке и жи вот не фи ло со фи је Сло ве на.7

Ко ли ко је Ни ко лај за и ста на сто јао да свет ску исто ри ју уте ме љи на хри шћан-
ским прин ци пи ма по ка зу је и ње гов чла нак Дру штво на ро да, где ис ка зу је не скри-
ве не сим па ти је пре ма том дру штву (да нас ор га ни за ци ја Ује ди ње них На ци ја), али и 
жа ље ње што је оно за сно ва но на не хри шћан ским на че ли ма. Уко ли ко би Дру штво 
усво ји ло све чо ве чан ске прин ци пе, ко ји су уте ме ље ни на Је ван ђе љу, ис пу ни ло би 
сво ју ми си ју, сма тра Вла ди ка Ни ко лај.8 Ове и слич не иде је раз ви јао је и из но сио и 
у свим сво јим де ли ма од 1914. до 1919. го ди не, по себ но у члан ци ма Ни че и До сто јев
ски и Шек спир — све чо век. Евро пом су та да кру жи ле број не кр во лоч не иде о ло ги је: 
фа ши зам и ра си зам, ма те ри ја ли зам и без бо жни ко му ни зам, де и зам и ате и зам, ра-
ди кал ни ин ди ви ду а ли зам и его и зам, им пе ри ја ли зам и то та ли та ри зам. Свим си ла-

2 Н. Ве ли ми ро вић, Сан о сло вен ској ре ли ги ји, Са бра на де ла, књ. IX, Стр. 317
3 Исто, 317.
4 Исто, 319–320.
5 Исто, 320.
6 Н. Ве ли ми ро вић, Из над гре ха u смр ти, Са бра на де ла, књ. IV, стр. 308.
7 Н. Ве ли ми ро вић, Све чо ве штво, Са бра на де ла, књ. III, стр. 800–4; Ме сто Ср би је у свет ској исто ри

ји, Са бра на де ла, књ. III, стр. 339–391; Ве ра и на ци ја, Са бра на де ла, књ. III, стр. 401–410.
8 Н. Ве ли ми ро вић, Дру штво на ро да, „Брат ство”, 1919, стр. 77–78.
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ма се ства рао над чо век, а уби јао Бо го чо век. Све је то код Вла ди ке иза зи ва ло бол ко-
ји је про ди рао до ср жи ње го вог би ћа. По пут До сто јев ског и Шпен гле ра про роч ки 
је ви део ону тра ге ди ју Евро пе и на слу ћи вао „про паст За па да”. Све чо ве чан ска љу-
бав и бри га те ра ле су га да тра жи ал тер на ти ву, но ве осно ве за но ви свет. Лек и ал-
тер на ти ву је ви део у Све чо ве ку, Је ван ђе љу Хри сто вом, у ду хов но сти Сло ве на и да-
ле ке Ин ди је.

Мо же се прет по ста ви ти да су ове иде је де ли мич но усло вље не и исто риј ским 
кон тек стом. На и ме, Срп ска вла да је апри ла 1915. го ди не по сла ла Ни ко ла ја у Ен гле-
ску у ди пло мат ску ми си ју. Та мо су се већ на ла зи ли Сло бо дан Јо ва но вић, Јо ван Цви-
јић, Бог дан и Па вле По по вић, Че до миљ Ми ја то вић, Ди ми три је Ми три но вић и Ми-
ха и ло Пу пин. Циљ Ни ко ле Па ши ћа и Срп ске вла де је био да упра во та кви ум ни љу-
ди пред ста ве „гол го ту Ср би је” све ту, и не ка ко из деј ству ју на кло ност и по моћ са ве-
зни ка. У тој ми си ји, ди пло мат ској и ми си о нар ској, Ни ко лај је остао до кра ја апри-
ла 1919. го ди не. У ова квој си ту а ци ји је мо рао да се по на ша по пу стљи во и ико но миј-
ски, а све у ци љу да би не ког при до био за Хри ста и свој на па ће ни на род. За то је те-
шко са си гур но шћу утвр ди ти да ли су ове иде је плод Ни ко ла је вог уве ре ња или из-
раз ди пло мат ске „так ти ке“, или је у пи та њу би ло и јед но и дру го. На ту ди ле му упу-
ћу је и чи ње ни ца да је ове иде је за сту пао ис кљу чи во за вре ме бо рав ка у Ен гле ској, 
као и то што је пр во из да ње Ре чи о Све чо ве ку иза шло не пот пи са но 1920. го ди не.

Основ не те зе за Ре чи о Све чо ве ку9 Ни ко лај је из нео још кра јем 1915. го ди не у 
пре да ва њу ко је је одр жао у Лон до ну. Ту се пр ви пут сре ће ми то ло шко би ће Анан
да Вран Га вран, кроз чи је ре чи го во ри сам Ни ко лај.(1) По стој би на Ре чи о Све чо ве ку 
је Ен гле ска, а не ка ко твр ди Мар ко Мар ко вић, „Охрид ско је зе ро“.10 Ни ко лај је Ре
чи о Cвeчовеку на пи сао 1918. го ди не у Лон до ну, и де ло је ско ро у пот пу но сти об ја-
вље но у ча со пи су Њу ејџ (New Age). Код нас је из да то у це ло сти 1920. го ди не ка да се 
Ни ко лај вра тио у зе мљу.

Шта је био не по сре дан по вод пи са њу овог де ла? По свој при ли ци су то би ли 
ути цај и мол ба Ди ми три ја Ми три но ви ћа, Ни ко ла је вог при ја те ља и, ка ко сам ка-
же, учи те ља. То у сво јој ауто би о гра фи ји по твр ђу је и Сте фан Гра хам (Step han Gra-
ham),11 ко ји је био и Ми три но ви ћев и Ни ко ла јев при ја тељ. Сте фан Гра хам је био 
пло дан ен гле ски пи сац, по бор ник сло ве но фил ске иде је и Ми три но ви ћев зет. Вла-
ди ку Ни ко ла ја је по себ но це нио и во лео, што по твр ђу је и чи ње ни ца да га је ка сни-
је по се тио у Бе о гра ду. Та да су за јед но об и шли фру шко гор ске ма на сти ре.12 Сте фан 
Гра хам је упо знао Ни ко ла ја и Ми три но ви ћа са ен гле ским ин те лек ту ал ним кру го-
ви ма. То је чи нио и Јан ко Ло врен, сло ве нач ки но ви нар, књи жев ник, пре во ди лац и, 
ка сни је, ве ли ки ен гле ски сла ви ста.13 Гра хам, Ми три но вић и Ни ко лај су ушли у кру-
жок Р. А. Оро џа и, ка ко ка же Пре драг Па ла ве стра, са те су про во ди ли на за јед нич-
ким ве че ра ма у Dic kens Shop Ho u se у Со хоу,14 рас пра вља ју ћи о но вом чо ве чан ству и 
но вом хри шћан ству. У са рад њи са Јо ва ном Цви ји ћем, Па влом и Бог да ном По по ви-
ћем и Ан том Трум би ћем, ор га ни зо ва ли су у Лон до ну 25. ју на 1915. го ди не из ло жбу 
Ива на Ме штро ви ћа. За не сен ме си јан ским, екс пре си о ни стич ким и уто пи стич ким 

9 Н. Ве ли ми ро вић, Бо жи је за по ве сти, Са бра на де ла, књ. III, стр. 774–784.
10  М. Мар ко вић, Пу сти њак охрид ски, Те о ло шки по гле ди 1–2, 1986. 13.
11  Sep han Gra ham, Port of he Won der ful Sce ne, An Auto bi o graphy, Lon don 1964, 104. Ви де ти исту ди је Пре-

дра га Па ла ве стре: Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но сти, Бе о град, 1986, стр. 407–409 и Дог ма и у Шо
пи ја Ди мит ри ја Мит ри но ви ћа, Бе о град, 1977, стр. 291

12  С. Јо ва но вић, Оепи ско пу Ни ко ла ју, „По ру ка“ 36, 1956, 8.
13  П. Па ла ве стра, Дог ма и уто пи ја Ди мит ри ја Мит ри но ви ћа, стр. 293.
14  Исто, 294.



86 радован бИговИћ

иде ја ма, Ди ми три је Ми три но вић је стал но ис ти цао да њи хо во ма ло брат ство мо же 
да има све чо ве чан ски зна чај, да мо же да се про ши ри на цео свет. Пр ви пред у слов 
за то Је сте да они ра де на ује ди ње њу Цр ка ва и свих ре ли ги ја. По ње го вом уве ре њу, 
та ко би на нај бо љи на чин при до би ли но ве при ја те ље и са ве зни ке.

На ини ци ја ти ву The Daily Te le graphа. 1915. го ди не у Лон до ну је по кре ну та Рат
на би бли о те ка. По себ ну књи гу за ту еди ци ју при пре мио је Ср ђан Ту цић, хр ват-
ски пе сник. Ми три но вић је на пи сао епи лог под на сло вом За ко па на бла га, где је из-
нео не ке те зе на ко ји ма тре ба гра ди ти бу дућ ност, и до жи вео ве ли ку кри ти ку Па-
у ла Се ве ра. Под ути ца јем те кри ти ке, Гра хам, Ми три но вић и Ни ко лај су по кре ну-
ли озбиљ ни ју еди ци ју Сло вен ски свет. У уре ђи вач ки од бор је тре ба ло да уђу Ми-
три но вић и Ни ко лај као пред став ни ци Ју го сло вен ског од бо ра, Ма са рик у име Че-
ха, Лу то слов ски као пред став ник По ља ка и Сер ги је Бул га ков као пред став ник Ру-
са. Би ло је до го во ре но да Ни ко лај на пи ше увод ну сту ди ју Ху ма ни зам Сло ве на. За 
њом би сле ди ле сту ди је: Осно ви хри сто ло ги је Со ло вјо ва, са пред го во ром Бул га ко-
ва, О све чо ве штву До сто јев ског, са пред го во ром Ме ре шков ског, Хри шћан ска ми
сао Ла ва Тол сто ја са Ми три но ви ће вим пред го во ром, До сто јев ски као про рок Сло
вен ства са пред го во ром Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Про паст све та — фи ло со фи ја и 
ети ка Алек сан дра Спи ра са Ми три но ви ће вим пред го во ром и Јан Хус и че шко Хри
шћан ство Ма са ри ка. Овај план ни је оства рен. Је ди но је Ни ко лај 1916. го ди не об ја-
вио не ко ли ко књи га о сло вен ском пан ху ма ни зму. Ме ђу тим, све ово ка зу је ка кви су 
би ли њи хо ви пла но ви. Ка да се Ни ко лај вра тио у отаџ би ну, Ми три но вић ни је од у-
стао од овог ци ља. Он је 1926. го ди не осно вао Но ву гру пу Евро пе (New Euro pe Gro-
up) и био је њен иде о лог. У про гра му ове гру пе по себ но се ис ти ца ла по тре ба ме ђу-
за ви сно сти на ци ја, ре ли ги ја, ра са и кул ту ра. Та да су те иде је Ни ко ла ју би ле стра-
не и да ле ке.

Ан дри ја Стој ко вић, ко ји је про у ча вао фи ло со фи ју Вла ди ке Ни ко ла ја, твр ди да 
је у том пе ри о ду Ди ми три је Ми три но вић ути цао на Ни ко ла ја, али не ка же у че му се 
тај ути цај огле дао.15 Лу ка Смо дла ка, ен гле ски ђак и при ја тељ Вла ди ке Ни ко ла ја, ис-
ти че да је на Ни ко ла ја ути ца ла Ен гле ска, као прет ход но на Ру ђе ра Бо шко ви ћа, До-
си те ја Об ра до ви ћа и Љу бо ми ра Не ди ћа.16 Др Ду шан Сто ја но вић, до брог фи ло соф-
ског и со лид ног бо го слов ског обра зо ва ња, освр ћу ћи се на иде ју све чо ве ка код Ни-
ко ла ја, пи ше да су Ре чи о Све чо ве ку нај ум ни је и нај у зви ше ни је де ло ко је је да ла на-
ша ра са, али при ме ћу је да је у ње му из ра же на „ало гич ност ду ха Ни ко ла ја Ве ли ми-
ро ви ћа“.17 Слич ну оце ну је из нео и књи жев ни кри ти чар Бран ко Ла за ре вић.18 Ин-
те ре сант но је да у истом тек сту Сто ја но вић твр ди ка ко је Ни ко лај при пре мао дру-
гу све ску Ре чи о Све чо ве ку.19 Ми же се прет по ста ви ти да Сто ја но вић, ко ји се че сто 
сре тао са Ни ко ла јем и био ње гов при ја тељ, ни је то на па мет ре као. Ова књи га се ни-
кад ни је по ја ви ла. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње ка кав је тре ба ло да бу де њен са др-
жај. По свој при ли ци, та дру га све ска је тре ба ло да бу де ко рек ци ја, па чак и кри ти-
ка пр ве књи ге. За то је оправ да но по ста ви ти пи та ње да ли је та дру га све ска за пра-
во Ни ко ла је во по след ње и не до вр ше но де ло Је ди ни Чо ве ко љу бац, ко је сво јим са др-
жа јем пред ста вља кри ти ку Ре чи о Све чо ве ку. По сто је све до че ња, исти на, не пи са-
на, по ко ји ма је сам Ни ко лај го во рио ка ко би се нај ра ди је од ре као све га оно га што 

15  А. Стој ко вић, Раз ви так фи ло со фи је у Ср ба, Бе о град 1972, стр. 348 и 396.
16  Л. Смо дла ка, Ен гле ска и Ни ко лај, „Да ни ца“, 3, 1940, 4. 
17  Д. Сто ја но вић, Иде ја све чо ве ка, „Хри шћан ски жи вот“, 3–4, 1927, 97.
18  Б. Ла за ре вић, Им пре си је из књи жев но сти, св. II, Бе о град 1924, стр. 227.
19  Д. Сто ја но вић, Иде ја све чо ве ка, 97.



теологИја СвечовеКа Светог нИКолаја велИмИровИћа 87

је на пи сао до 1920. го ди не. Дру га све ска Ре чи о Све чо ве ку би мо гло да бу де Ни ко ла-
је во де ло Из над Ис то ка u За па да, где је још отво ре ни је и ра ди кал ни је кри ти ко вао 
Евро пу. То је чи нио и у Ре чи ма о Све чо ве ку, али на суп тил ни ји на чин.

Струк ту ра и ком по зи ци ја Ре чи о Све чо ве ку ја сно по ка зу ју да Ни ко лај це лим 
би ћем на сто ји да ин кор по ри ра Хри шћан ство у жи вот са вре ме ног све та и да исто-
вре ме но ука же на све тра гич не по сле ди це ства ра ња европ ског над чо ве ка. Оста је 
не ја сно за што је се бе скри вао иза ми то ло шког би ћа Анан де Вра на Га вра на, а сво-
ју ве ру иза пој мо ва и ка те го ри ја ин диј ске фи ло со фи је. За што је го во рио о Све чо-
ве ку, а не о Бо го чо ве ку? Да ли је то из раз умет нич ке во ка ци је, же ља да се до пад не 
сре ди ни, усту пак при ја те љи ма Та го ри и Ми три но ви ћу, све сно по ри ца ње се бе због 
„ви ших ци ље ва и ин те ре са“, плод ре во лу ци о нар ног мла да лач ког ду ха и за но са — 
оста је тај на ко ју је Ни ко лај у гроб од нео. У сва ком слу ча ју, то је да ло по вод за ра зна 
на га ђа ња и раз не „ети ке те“: ка ко је „нео р то док сни те о лог“, „пан те и ста“, „ма сон“.

Над чо век — Све чо век
Ре чи о Све чо ве ку су нај ви ше при ка зи ва но и ко мен та ри са но, хва ље но и ку ђе но Ни-
ко ла је во де ло, а то су чи ни ли и они ко ји су га чи та ли и они ко ји ни су.20 Го то во је не-
по де ље но ми шље ње да су Ре чи о Све чо ве ку ан ти те за Ни че о вом де лу Та ко је го во рио 
За ра ту стра. То ис ти чу Д. Нај да но вић, Л. Смо дла ка, Д. Сто ја но вић, Д. Јак шић, С. 
Ци мер ман, Б. Ла за ре вић, М. Ђу рић, М. Мар ко вић. Нај да но вић пи ше: „Не ма сум-
ње да се Вла ди ка Ни ко лај у свом ре ли ги о зно-фи ло соф ском де лу Ре чи о Све чо ве ку 
об ра чу на ва са не мач ким фи ло со фом Фри дри хом Ни че ом. На ро чи то са Ни че о вим 
над чо ве ком (Uber mensch)“.21 Он го во ри и о слич но сти сти ла ко ји је у оба де ла вр-
то глав, бу ран, екс тра ва ган тан, би за ран и не ја сан.22 Ре чи о Све чо ве ку су „пан дан као 
јук ста по зи ци ја Ни че о вом де лу Та ко је го ви рио За ра ту стра“.23 Из ме ђу њих по сто-
је од ре ђе не слич но сти, ка ко у по гле ду сти ла, та ко и у са мој ком по зи ци ји, и ве ро-
ват но је Ни че о во де ло по слу жи ло Ни ко ла ју као фор мал ни узор. И Ни че и Ни ко-
лај као глав не ју на ке узи ма ју ми то ло шка би ћа За ра ту стру (Пер сиј ско бо жан ство) 
и Анан ду Вра на Га вра на (Нор диј ско, Келт ско и Ин диј ско бо жан ство). За ра ту стра 
про по ве да над чо ве ка, а Анан да Вран Га вран Све чо ве ка. За ра ту стра усва ја ди о ни-
сиј ски прин цип жи во та, Све чо век апо лон ски и аскет ски. За ра ту стра тра жи „во-
љу за моћ», из ње га из ви ре смрт. Све чо век је љу бав, из ко је се ра ђа во ља за све ми-
ло шћу и све жр твом, во ља за жи во том. За ра ту стра про по ве да ин ди ви ду а ли зам, а 
Вран Га вран све чо ве чан ско брат ство. За За ра ту стру је чо век ни шта, а над чо век све, 
за Анан ду Вра на Га вра на чо век (Све чо век) је све, а над чо век ни шта. За ра ту стра за-
го ва ра рат и на си ље, а Вран Га вран љу бав и жр тву. И по ред то га, тврд ња да су Ре чи 
о Све чо ве ку са мо кри ти ка Ни че о вог де ла Та ко је го во рио За ра ту стра пред ста вља 
по јед но ста вљи ва ње. Ни ко лај ниг де не по ми ње Ни чеа, што би ве ро ват но учи нио да 
му је циљ био да се са мо са њим раз ра чу на. У спи су Ни че и До сто јев ски Ни ко лај 
чак ис ка зу је и од ре ђе не сим па ти је пре ма не мач ком фи ло со фу. Он уства ри не кри-
ти ку је Ни чеа, већ кри ти ку је це лу за пад но е вроп ску кул ту ру и ци ви ли за ци ју, и све 
њој срод не, а ин ди рект но и Ни чеа, али са мо у оној ме ри у ко јој се по је ди нач но од-
но си на оп ште. Чак би се мо гло ре ћи да је Ни ко лај бла го да ран Ни чеу због то га што 
је осми слио аде ква тан по јам ко ји је у ста њу да из ра зи бит це ле јед не ци ви ли за ци је.

20  М. Ан ђел ко вић, Ре чи о Све чо ве ку (при каз), „Ве сник“ II, 1920, 4.
21  Д. Нај да но вић, Три ве ли ка на, стр. 194.
22  Исто, 196.
23  Д. Нај да но вић, Бо го љу бац Чо ве ко љуп ца, пред го вор Ни ко ла је вом де лу Је ди ни Чо ве ко љу бац, „Све ча-

ник“ — Мин хен, 1958, 13.
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У Ре чи ма о Све чо ве ку Све чо век је Бо жан ско би ће и пред ста вља син те тич ки 
по јам ко ји суп су ми ра и из ра жа ва це ло куп ни етос бал кан ско-ме ди те ран ског сло-
вен ског и ис точ ног чо ве ка. По јам над чо век ко ји пре у зи ма од Ни чеа, озна ча ва са му 
су шти ну, ци ље ве и иде а ле но во ве ков не европ ске ци ви ли за ци је. Ни ко лај ко ри сти и 
дру ге пој мо ве ко ји ма да је ова ква зна че ња: Ни че и До сто јев ски, Ис ток и За пад. Ови 
пој мо ви озна ча ва ју две по ла ри зо ва не кул ту ре, два раз ли чи та мен та ли те та, по гле да 
на свет, два сти ла жи во та, две раз ли чи те те жње људ ског ду ха ко је је те шко раз дво-
ји ти јер се че сто пре пли ћу и про жи ма ју. У сва ком чо ве ку се на ла зи дух До сто јев-
ског, али и дух Ни чеа, дух Ис то ка и дух За па да, Све чо век и над чо век. По тен ци јал-
но, у чо ве ку се на ла зи и до бро и зло. „У сва ком чо ве ку, бра ћо, има то ли ко зле во ље 
да се на ње му мо же са зи да ти Па као (над чо век) и то ли ко до бре во ље да се на ње му 
мо же са зи да ти Не бо (Све чо век)“, ка же Вла ди ка Ни ко лај.24

Ни че и До сто јев ски су за Ни ко ла ја не са мо два уса мље на ми сли о ца већ сим во-
ли два раз ли чи та све та, „нај и зра зи ти ји ре пре зен тан ти ду хов них те жњи и на стро-
је ња на ше епо хе“.25 „Ни че и До сто јев ски пред ста вља ју два про тив по ло жна све та. 
У њи ма се оли ча ва ју Ју де ја и Рим, хри шћан ство и па га ни зам, на род и де спот, ве ра 
и не ве ро ва ње, на да и оча ја ње, Хри стос и Ан ти христ“.26 Над чо век од ри че Бо га, мо-
рал и за јед ни цу. Он ви ди сми сао чо ве ка у се би, а Све чо век у све чо ве чан ству. Над-
чо век је мо на да, огром на по ди мен зи ја ма, Све чо век је ор га ни зам и ор га ни за ци ја 
од без број мно гих мо на да.27 За то „Ни че и До сто јев ски (над чо век и Све чо век) ни-
су ви ше са мо две те о риј ске си ле, ка кве су Спи но за и Кант, но две жи ве си ле ко ји-
ма свет жи ви“.28

Над чо век је крај ња те жња „во ље за моћ“.29 Он је сим вол зла, а Све чо век је сим-
вол до бра у све ту. Они озна ча ва ју две при ро де у чо ве ку: јед ну ко ја ву че ка злу и 
дру гу ко ја чо ве ка во ди ка до бру. „Над чо век и Све чо век оту да чи не ста лан рас кол 
у ду ши људ ској и у дру штву људ ском“, ка же Ни ко лај.30 Иако су су прот ста вље ни, 
Све чо век и над чо век су нео п ход ни због од ре ђе не рав но те же у све ту. Уко ли ко не 
би по сто ја ли и је дан и дру ги, на стао би све оп шти мир у све ту, што би пред ста вља-
ло смрт све та.31

Ства ра ње над чо ве ка је сте крај њи циљ не мач ке по ли тич ке фи ло со фи је, а ства-
ра ње све чо ве ка циљ сло вен ске. У Евро пи се во ди стра хо вит рат из ме ђу „не мач ког 
нат чо ве ка“ и „сло вен ског све чо ве ка“.32 Ни ко лај ве ру је да ће се тај рат окон ча ти у 
ко рист све чо ве ка, да ће Сло вен ски на род, за јед но са на ро ди ма Да ле ког Ис то ка, ус-
по ста ви ти но во дру штво, но во чо ве чан ство, ко је ће би ти ује ди ње но брат ском љу-
ба вљу.33 Над чо век се гра ди „на не рав ним те ме љи ма спо ља шње раз ли ке све га“.34 „А 
ми ће мо (Сло ве ни и Ис точ ни на ро ди) зи да ти ку лу но вог све та, но ве исто ри је, на 
те ме љу уну тра шње — на ју ну тра шњи је — јед на ко сти све га, или рас пе то сти све га“.35 

24  Н. Ве ли ми ро вић, Ре чи о Све чо ве ку, Бе о град 1994, 11.
25  Н. Ве ли ми ро вић, Ни че и До сто јев ски, Са бра на де ла, књ. II, стр. 559.
26  Исто, 572.
27  Исто, 573.
28  Исто, 575.
29  Ни ко лај је ве о ма ра но по чео да се ба ви Ни че ом и кри тич ки се од но сио пре ма ње говој фи ло со фији. 

Ни че о во де ло Та ко је го во рио За ра ту стра при ка зао је у ча со пи су Де ло, књ. 61, 1911, 1, 150–157, 2, 229–208.
30  Н. Ве ли ми ро вић, Ни че и До сто јев ски, 574.
31  Исто, 574. Ка да је пи сао ову кра ћу сту ди ју, Ни ко лај је ми слио да је по јам над чо век до вољ но фи ло соф-

ски обра зло жен, а да по јам Све чо век ни је до вољ но фи ло соф ски обо сно ван, и да то тек тре ба учи ни ти.
32  Н. Ве ли ми ро вић, Све чо ве чан ско брат ство, Са бра на де ла, књ. III, стр. 45.
33  Н. Ве ли ми ро вић, Све чо ве штво, Са бра на де ла, књ. II, стр. 800-804.
34  Н. Ве ли ми ро вић, Ре чи о Све чо ве ку, 9.
35  Исто, 9.
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По ли тич ка мак си ма над чо ве ка је сте де мо кра ти ја,36 а Све чо ве ка „ко му ни зам све-
тих“37 или све то кра ти ја. „Ко му ни зам све тих но ва је хе ми ја ми ра“.38

Вас пит ни иде ал над чо ве ка је сте ин ди ви ду а ли зам, а ње го ва су шти на се бич-
ност и се бе љу бље.39 По сле ди ца тог вас пи та ња је рат.40 Вас пит ни иде ал Све чо ве ка је-
сте „све чо веч ност“41 и „до бро вољ на по слу шност“.42 Све чо век вас пи та ва „у сло бо ди 
и за сло бо ду“.43 Све чо ве чан ско вас пи та ње би ће вас пи та ње бу дућ но сти.44 Све тлост 
и на да но ве шко ле мо же би ти са мо Све чо век.45 Но ва шко ла би ће „фа бри ка бу ду ћег 
чо ве чан ства“ и „храм Све чо ве ка“.46 Ни ко лај пред ла же да се у том ци љу обра зу је по-
себ ни Ме ђу на род ни са вет за вас пи та ње,47 чи ји би за да так био да над зи ре вас пи та-
ње и обра зо ва ње у це лом све ту.

Над чо век је узрок и сим вол свих бо ле сти на овој пла не ти. Све чо век је лек од 
свих бо ле сти и сим вол здра вља.48 Над чо век је „је рес“,49 а Све чо век Све и сти на и 
Све ми лост.50 Анан да Вран Га вран про по ве да Све чо ве ка, јер у над чо ве ку не ма чо ве-
ка.51 Над чо век је „би ва ли и бив ши“.52 Све чо век је пак био јед ном на по чет ку и би-
ће на „кра ју“.53

Над чо век ни је ни шта дру го до су ро ви и „гор ди чо век“.54 Све чо век је брат свих 
љу ди и уства ри „сми ре ни чо век ко ме је име Све чо век“.55 Над чо век је „бок сер“,56 „ва-
шар џи ја Ве ли ког Ва ви ло на“57 и „но си лац смрт ног му дро ва ња“.58 Над чо век је сан, 
Све чо век је ствар ност.59 Над чо век је „ма ње не го не мо гућ ност“.60 Је ди ни над чо век је 
Све чо век, „је ди на ал хе ми ја ко ја мо же рас пе ти чо ве ка и са зи да ти Бо га то је ал хе ми-
ја, амал га хе ми ја Све чо ве ка“.61 Над чо век је ужа сна се бич ност, са мо за тво ре на мо на-
да и ког ни тив на свест, ма ки ја ве ли стич ка свест и мен та ли тет. „Кад се чо век (над-
чо век) осло бо ди се бич них мо ти ва, та да ће се ује ди ни ти са свим љу ди ма. И јед но ће 
име би ти сви ма љу ди ма и сва ком чо ве ку: Све чо век“.62 Европ ски чо век спа ва и са ња 
над чо ве ка, али, ка да се про бу ди, он ће се зва ти Све чо век.63

36  Исто, 68–71.
37  Исто, 98–102.
38  Исто, 101.
39  Н. Ве ли ми ро вић, Ho eu иде ал о вас пи та њу, Са бра на де ла, књ. III, стр. 202.
40  Исто, 202.
41  Исто, 202–203.
42  Исто, 208.
43  Н. Ве ли ми ро вић, Ре чи о Све чо ве ку, 93.
44  Исто, 95.
45  Исто, 96.
46  Исто, 97.
47  Н. Ве ли ми ро вић, Ho eu иде ал о вас пи та њу, 208.
48  H. Ве ли ми ро вић, Ре чи о Све чо ве ку, 251.
49  Исто, 43.
50  Исто, 112.
51  Исто, 250.
52  Исто, 251.
53  Исто, 251.
54  Исто, 208.
55  Исто, 209.
56  Исто, 204.
57  Исто, 89.
58  Исто, 84.
59  Исто, 209.
60  Исто, 11.
61  Исто, 77.
62  Исто, 210.
63  Исто, 209.
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„Те шко те би, Ви те а и до!“,64 „те шко те би, Евро по, те шко те би, Гор до сти Бе ла!“,65 

с бо лом уз ви ку је Вла ди ка Ни ко лај, јер ви дом ве ре ви ди ње ну тра гич ну суд би ну. У 
Евро пи не ма ме ста за Све чо ве ка. Од то га не ма за њу ве ће тра ге ди је. Због то га је осу-
ђе на на не ста ја ње и смрт. „За тво ри ла си вра та за ме не, и мир, ко ји сам ти по ну дио, 
од би ла си. За то узи мам на зад мир свој, и идем да ку цам на дру га вра та. Док не на ђем 
го сто прим ства ми ру мо ме“,66 го во ри Све чо век кроз уста Вра на Га вра на, тј. Вла ди ке 
Ни ко ла ја. „Са су за ма у очи ма и бо лом у ср цу, Све чо век се по пе на ла ђу што пло вља-
ше Ти хим Оке а ном. И ли це ње го во лу че зар но бе ше окре ну то ка Ази ји“.67

У тре нут ку ка да се ли це Све чо ве ка окре ну ло од Евро пе ка Ази ји — ли це Ни-
ко ла је во се окре ну ло од Све чо ве ка ка Бо го чо ве ку. Ни ко лај је то ком јед ног пе ри о-
да са њао Све чо ве ка, а ка да се про бу дио ви део је Бо го чо ве ка Хри ста. Од та да, па до 
кра ја жи во та, ви део је са мо Ње га.

Све чо век
Ако је Ре чи ма о Све чо ве ку као фор мал ни под сти цај по слу жи ло Ни че о во де ло Та ко 
је го во рио За ра ту стра, пр вен стве ни циљ је би ла кри ти ка це ло куп не европ ске кул-
ту ре и ства ра ње те ме ља но ве ви зи је све та. У сар жа ју се ја сно ви де тра го ви број них 
ре ли ги ја и фи ло со фи ја, а пре све га вед ске ли те ра ту ре, Кон фу чи ја, Лао Цеа, еги пат-
ског и пер сиј ског ема на ти зма, Ку зан ског, Бе меа, Ге теа. Све чо век се гра ди, с јед не 
стра не, од Хри шћан ства, с дру ге, од ори јен тал них ре ли ги ја. При пи су ју му се свој-
ства Бо го чо ве ка Хри ста, али и сви атри бу ти бо жан ства древ но и сточ них ре ли ги ја. 
Све чо век пред ста вља, ка ко до бро при ме ћу је С. Ци мер ман, ко лек тив ну син кре ти-
стич ку схе му у ко јој се по ја вљу ју бље ско ви основ них по крет них иде ја кул тур ног 
чо ве чан ства. У ње му се од ра жа ва ју ли ко ви нај бо љих и нај ум ни јих ду хо ва.68 Све чо-
ве ком се же ли „из ми ре ње бо го ва“.69 „Из ми ри те спр ва бо го ве сво је, па ће тек он да 
гра ну ти из ми ре ње и ме ђу ва ма са ми ма“,70 го во ри Вран Га вран, и на ста вља: „За и ста 
су из ми ре ни бо го ви ва ши ме ђу со бом, но за ва ђе ни су ме ђу ва ма, у ва ма“.71

Име за све бо го ве, све љу де и све људ ске те жње Ни ко лај на ла зи у ин диј ској ре-
чи ом (аум) ко ја зна чи да, све. Ом (све)  је не раз лу чи ви иден ти тет би ћа, све мир у 
ње го вом то та ли те ту. Он је сли ка Ре чи ко ја озна ча ва три мо ћи — ак ци ју, са зна ње и 
во љу, три до ба — ју тро, под не и ве че, три еле мен та — зе мљу, не бо и ве тар, три ста-
ња све сти — буд ност, сан и ду бо ки сан. Све чо век је све, по че так и свр ше так, ал фа и 
оме га све га. То је све бо жан ско би ће, ко смич ки прин цип, крај њи иде ал и циљ људ-
ске ег зи стен ци је, Берг со нов elan vi tal, Пло ти но во јед но из ко јег све на ста је и ко ме 
се на но во вра ћа. Он је у све му, али ни са чим ни је иден ти чан. Су шти на све га је у 
ње му. Свет је „ње го во оде ло“ и ак ци ден ци ја. „Све је јед но“.72 Та мо где је све јед но, 
Све чо век мо же са мо да иде „кру жним пу тем“, што ни је ни шта дру го до ин диј ска и 
прет хри шћан ска ан ти ци па ци ја ци клич ног вре ме на.73

64  Исто, 328 и 331.
65  Исто, 331.
66  Исто, 335.
67  Исто, 335.
68  С. Ци мер ман, Не ко ли ко ре чи о Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу, „Хри шћан ски жи вот“, 1–2, 1922, 611–612.
69  Н. Ве ли ми ро вић, Ре чи о Све чо ве ку, 238–240.
70  Исто, 238.
71  Исто, 240.
72  Исто, 307.
73 Ни ко лај је из вед ске ли те ра ту ре пре у зео и дру ге пој мо ве, на при мер, све вре ме и све простор, 

ко ји ма је бли зак по јам све је дин ство у ру ској фи ло со фи ји. По гла вље Ора чи њи ве у Ре чи ма о Све чо
ве ку, у ко јем се го во ри о то ме ка ко је грех ора ти зе мљу, го то во је у пот пу но сти исто вет но по гла вљу 
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Све чо век је све чо век, али и „Све Бог“.74 Он је „рас пе ти Бог у све му“.75 Све што 
по сто ји на зе мљи — кр сто ви су Рас пе то га Бо га.76 Он је до бро што се на ла зи у све-
му. „Све чо век је оно што не ла же у ла жо ву, и не кра де у ло по ву, и не па ли у па ли ку-
ћи; што не ру ши у осва ја чу, и не блу ди у блуд ни ку, и не пла ши се у пла шљив цу, и не 
твр ди чи у твр ди ци, и не стре пи у са мрт ни ку. Оно је Све чо век“.77

Све чо век је све про жи ма ју ћи прин цип жи во та, ко смич ки де ми јург, ва си он ска 
ду ша, оно што је жи вот но у све му. „Све чо век је, бли зан ци, оно што се осе ћа кри-
ла то у зми ји, све же у тру лој ја бу цу, не се бич но у ја зав цу, не про ла зно у бо ру, не у са-
мље но у ли си ци, не по бед но у пти ци, срећ но у ри би, кре а тив но у сре бр ном је зе ру 
и жи во у гро бљу. Оно је Све чо век“.78 Он је кров свим бес кров ним и дом свим без-
дом ним, до ма ћин свих пут ни ка и во ђа свих за лу та лих,79 онај ко ји про по ве да све-
чо ве чан ску све тост и ко му ни зам на све то сти80 То је ду то во ђа ко ји зна пут и ма те-
ма ти ку.81 Он је пут (ме тод) ко ји је у до са да шњем то ку исто ри је са мо на зи ран и на-
слу ћи ван, про ро ко ван и же љен, али не и га жен. Све чо век је „Све ми лост“,82 „Све о-
др жа ње“,83 „Све о све ће ње“,84 „Нај ре ђи” и „Нај же ље ни ји“,85 тра же ни Бог љу ди. Он је 
диг нут ви со ко да учи ни крај и да да но ви по че так.86 Све ми ло сног је рас пе ла исто-
ри ја, али ће је Он или уда ви ти или бо лом упи то ми ти.87 У Ње му се на ла зи здра вље, 
пу но ћа и спа се ње свих љу ди и не љу ди. Он има и тра жи оно што при па да сви ма.88 
„Он је ро ђе ни брат љу ди“.89

Сва ки чо век те жи сре ћи, али је сре ћа без Све чо ве ка не сре ћа, и та ко ће би ти 
док се Све чо век не „оства ри“ на зе мљи. „А Све чо век ће се оства ри ти кад чо век уто-
не и њ као по ток у мо ре. Ја — с том ре чи је по че ла исто ри ја, и за вр ше так је то га по-
чет ка оча ја ње. Ми — с том ре чи не ка поч не но ва исто ри ја, и њен ће за вр ше так би ти 
му зи ка. До са да шња исто ри ја је исто ри ја уса мље ни ка, ко ме ди ја на та“...90 Исто ри ја се 
кре ће пре ма ну жно сти, а не пре ма сло бо ди. „Свест о сло бо ди кључ је за про шлост; 
свест о ну жно сти кључ је за бу дућ ност. Не ну жна сло бо да и сло бод на ну жност два 
су кра ја исто ри је“.91 Сло бо да (не ну жна сло бо да, сло бо да из бо ра) ко јом се чо век мо-
же опре де ли ти за не-Све чо ве ка, не-Бо га је сте тра гич на, знак је чо ве ко вог не са вр-

из Упа ни ша да где про рок Смо ка ла, по гла ви ца пле ме на Ва на пум, нај ве ћим гре хом сма тра ора ње зе-
мље, тј. ра се ца ње за јед нич ке мај ке (Ter ra ma ter). У Ре чи ма о Све чо ве ку се, скри ве но, на ла зе и од-
бље сци хри шћан ске три ја до ло ги је, али не ма лич них бо жан ских име на. Би блиј ски Бог Отац се на-
зи ва Све ви шњим зи да рем (стр. 153), Бо го чо век Хри стос Је ди но род ним. На јед ном ме сту се спо ми ње 
и Дух Све ти ко ји је на Ми ри ам пао као гром на пла нин ску је лу (257), Ми ри ам и Ада ме ва су пој мо-
ви ко ји мо гу да озна ча ва ју Пре све ту Бо го ро ди цу, али пр вен стве но озна ча ва ју свет, зе мљу, „ду шу 
ва си он ску“ (256, 258).

74  Н. Ве ли ми ро вић, Ре чи о Све чо ве ку, 214.
75  Исто, 9.
76  Исто, 9.
77  Исто, 9.
78  Исто, 9.
79  Исто, 27.
80  Исто, 27.
81  Исто, 77.
82  Исто, 112.
83  Исто 133.
84  Исто 133.
85  Исто, 133.
86  Исто, 133.
87  Исто, 133.
88  Исто, 149.
89  Исто, 153.
90  Исто, 159.
91  Исто, 165–166.
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шен ства, па да и огре хо вље но сти. „Пле ме ни ти је је би ти уз Бо га роп ством ве зан, не-
го од Бо га сло бо дом од ре шен“.92

Све чо век ни је са мо но ви иде ал и циљ но вог чо ве чан ства, са др жи на ње го вог 
су тра шњег да на, већ и но ва ду жност сви ју и сва ко га, сми сао да на шњег да на.93 Ка да 
Он по ста не ду жност свих, јед но ће име има ти сви љу ди.94

Све чо век ни је, у ну ме рич ком сми слу, је дан. Да је је дан, био би нео гра ни чен. 
Ни је ни мно ги, јер да је мно ги, имао би број. Он је ван бро ја. На Ње га се не од но си 
ко ли ко. У Ње му су сме ште ни сви бро је ви, али се он не мо же сме сти ти ни у је дан.95 
Све чо век је сте „ва ни ме ни, ван вре ме ни и ван број ни“,96 али је исто вре ме но при су-
тан у сва ком име ну, сва ком вре ме ну и бро ју.

Све чо век, као Све Бог, Све-До бро та, Све-Ле по та, Све-Љу бав, Све-Зна ње, 
„пла че кроз све очи, сме је се кроз сва уста, и го во ри кроз све је зи ке на зе мљи“.97 
Он је до бро та, а са мим тим и сло бо да све та. Он про по ве да Све чо ве ка, а не чо ве-
ка, до бро ту, а не сло бо ду. За Вра на Га вра на је до бро та ис пред сло бо де. „Ти ра ни-
ја је сен ка сло бо де. Сло бо да јед но га — ти ра ни ја мно гих; сло бо да мно гих — ти ра-
ни ја јед но га“.98

Све чо век је „пр во зр но из ко га се раз мно жи ла њи ва од љу ди“,99 ко смич ка ду ша 
„у ко јој сун це не за ла зи“,100 на ме на зе мље,101 ње на „крај ња ле по та и по след ња ле по-
та“,102 „из ба вље ње“.103 За то не ма чо ве ка без Све чо ве ка.104 И не са мо то. Он је и „мај-
ка Лу ци фер сва“.105 „Пун је гре ха и зло чи на и пун по прав ке и све ти тељ ства. Сви гре-
си се мо ра ју ис пу ни ти на зе мљи, и сви зло чи ни из вр ши ти пре свр шет ка исто ри је. 
Исто ри ја се не мо же за вр ши ти док се грех не бу де пре ли вао пре ко ње них гра ни-
ца“106, док свет не поч не да жи ви „не по роч ном фи ло со фи јом“.107

У Мо ли тва ма на је зе ру Ни ко лај Све чо ве ка на зи ва раз ли чи тим име ни ма, при-
пи су ју ћи му свој ства би блиј ског Бо го чо ве ка Хри ста. Ту Све чо век ви ше ли чи на Бо-
го чо ве ка. Све чо век је Је ди но род ни,108 Син Бо жи ји. Он је „те ло тва ри“, а свет је ње-
го во „оде ло“.109 Ка да се Ње го во име из го во ри, из го во ри се све, јер из ван тог име-
на ни шта не по сто ји.110 По сто ји мно го „при ча“ (ства ри и би ћа) ко је при ча ју о Ње-
му, али је Он је дин стве на при ро да све га.111 Кроз Ње га чо век чо ве ка по зна је. Њи ме 

92  Исто, 166.
93  Исто, 172.
94  Исто, 210.
95  Исто, 211.
96  Исто, 212. Ка да је реч о по зна њу Све чо ве ка, осе ћа ју се код Ни ко ла ја тра го ви апо фа ти зма: „Све ре-

чи из го во ре не људ-ским је зи ком ни су ни по чет но сло во тво га име на. Ћу та ње у тво ме при су ству бли-
же је исти ни тво га име на но ма ко ја реч. И кад ти ка же мо ти, не го во ри мо пу ну исти ну јер те де ли мо 
од се бе. И кад те са ја осло ви мо, не го во ри мо пу ну исти ну јер те ме ша мо са на ма, вре ме ним и број ним. 
А кад те име ну је мо са он, ми те уда ља ва мо од се бе, не раз у ме мо ни шта (Ре чи о Свечо ве ку, 213).

97  Исто, 216.
98  Исто, 217.
99  Исто, 250.
100 Исто, 235.
101 Исто, 33.
102 Исто, 33.
103 Исто, 33.
104 Исто, 139.
105 Исто, 9.
106 Исто, 12.
107 Исто, 301–305.
108 Н. Ве ли ми ро вић, Мо ли тве на је зе ру, VI II и IX.
109 Исто, XI II.
110 Исто, XI II и XIV.
111 Исто, XII.
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чо век чо ве ку про ро ку је. Ње го вим се гла сом љу ди чу ју и је зи ком раз у ме ју, јер им је 
су шта ство у Ње му. Све чо век је „Син Бо жи ји“,112 „Син Жи во та“,113 „ле по та“, „хра на 
и пи ће све му“.114

Де ло Вла ди ке Ни ко ла ја Ре чи о Све чо ве ку је сте пр вен стве но по ет ско и умет-
нич ко де ло ве ли ке вред но сти ко је ни ко га не мо же оста ви ти рав но ду шним. Тај чу-
де сни мо за ик и ме ло ди ја, где се ви де бо је и чу ју то но ви из раз ли чи тих ре ли ги ја, 
кул ту ра и фи ло со фи ја, му чи дух и на пре же ум. Та чу де сна гра ђе ви на, не по но вљи-
ва у на шој ли те ра ту ри, от кри ва свог још чу де сни јег гра ди те ља, чи ја сме лост има ги-
на ци је до се же нај ве ће по ет ске вр хо ве, а ду би на ми сли нај бо ља до стиг ну ћа људ ског 
ума и ду ха. Ту се, као рет ко где, от кри ва ју не по зна ти и да ле ки све то ви, ни шта ви ло 
и ве ли чи на чо ве ка, па ра док си и про тив реч но сти људ ске при ро де, бе сми сао и сми-
сао људ ске ег зи стен ци је, де мо но ге не за и аги о ге не за људ ског би ћа.

Иако је реч пр вен стве но о по ет ском и умет нич ком де лу, оно због бо гат ства 
ми сли има и да ле ко се жне те о ло шке и фи ло соф ске им пли ка ци је. У ње му не тре ба 
тра жи ти пра во слав ну ми сао, јер ње не ма. Та мо где се она и ре флек ту је, из ви то пе-
ре на је. Јед но став но, Ре чи о Све чо ве ку не из ра жа ва ју би блиј ско и све то о тач ко ви-
ђе ње и по и ма ње Бо га, све та и чо ве ка. То је ма ни фе ста ци ја са свим дру га чи јег ето са, 
сва ка ко фи ло соф ски и ли те рар но за ни мљи вог. У овом де лу је све де пер со на ли зо-
ва но. Не ма ни лич но сти Бо га, ни лич но сти чо ве ка. По сто ји „оп шти Бог“, и „оп шти 
чо век“, тј. по сто ји Све чо век ко ји је чо век, све, све и чо век ко ји су Све чо век. Из Ње-
га све на ста је и у Ње му не ста је. Ње му се све вра ћа и у Ње му се гу би.

Ре ли ги о зно-фи ло соф ска по е ма Ре чи о Све чо ве ку пред ста вља ре ли ги о зно-фи о-
ло соф ски си стем ко ји је уну тар се бе ло ги чан и не про ти вре чан, и ко ји се мо же при-
хва ти ти или од ба ци ти. Реч је о за тво ре ном ме та фи зич ко-мо ни стич ком си сте му, 
ко ји тре ба да по слу жи као па ра диг ма пан ху ма ни стич ке со ци о по ли тич ке фи ло со-
фи је. Нај пра вил ни је га је на зва ти све чо ве ко мо ни змом. Пан ху ма ни стич ке иде је су се 
из ди гле до ни воа он то ло ги је и це ло ви тог фи ло соф ског си сте ма. У исто ри ји људ ске 
ми сли те иде је, пр вен стве но као етич ки ци ље ви и иде а ли, ни су но ве, али је Ни ко-
ла је ва за слу га то што их је до вео до до вр ше ног фи ло соф ског си сте ма. Пан ху ма ни-
зам не ма бо ље фи ло соф ско уте ме ље ње.

Сва ки мо ни стич ки си стем, па и овај, на жа лост се за вр ша ва или смр ћу Бо га 
или обез ли че њем чо ве ка. По сле ди це су тра гич не, би ло да је у пи та њу јед но или 
дру го. Та кви си сте ми се нај че шће за вр ша ва ју ду хов ним, па и по ли тич ким то та ли-
та ри змом. Ни ко ла јев све чо ве ко мо ни зам ис по љен у овом спи су екс пли цит но из-
ра жа ва Бо га као без лич но Бо жан ско би ће, он то ло шку исто вет ност бо жан ске при-
ро де и тво ре ви не Бо жи је и ну жну ве зу из ме ђу њих. Ту и не по сто ји би ће (су шти-
на) све та ко је сто ји на су прот Бо гу. По сто је са мо по ја ве, ак ци ден ци је, „при че“ и 
„оде ла“, чи ја се су шти на на ла зи у са мом Бо гу. Свет ни је акт сло бод не Бо жи је во-
ље, он то ло шки циљ ко јим се уста но вљу је но во би ће (по сто ја ње) што је при зва но 
да сло бод но оп шти и ко му ни ци ра са Бо гом. Ов де је акт ства ра ња у су шти ни естет-
ски чин, усло вљен уну тра шњом ну жно шћу са ме бо жан ске при ро де, тј. са ма ње на 
објек ти ви за ци ја и кон кре ти за ци ја. За то по сту ла ти ове све чо ве ко мо ни стич ке ко-
смо ло ги је ни су у су шти ни ни шта дру го до ва ри јан та па нен те и зма. Та мо где по сто-
ји он то ло шка иден тич ност Бо га и све та, не ма сло бод ног од но са из ме ђу њих. У та-
квом си сте му чо век је са мо „играч ка“ и обје кат исто ри је, а Све чо век је њен је ди ни 

112 Исто, LV.
113 Исто, LV.
114 Исто, XCV.



радован бИговИћ94

кре а тор и са др жај. Из то га ло гич ки сле ди „кру жно“ и ци клич но схва та ње вре ме-
на, те ле о ло шко и про ви ден ци ја ли стич ко схва та ње исто ри је. „Кру жни пут“ Све чо-
ве ка код Ни ко ла ја нео до љи во под се ћа на Хе ге ло во „лу кав ство ума“ и ње гов пан ло-
ги зам. Раз ли чи та су са мо на че ла та два си сте ма, али су по сле ди це исте. Мо ни стич-
ки си стем, па чак и ако се у ње му ре флек ту ју не ке хри шћан ске иде је, не ги ра це ло 
Хри шћан ство.

Ни че је у име чо ве ка по ри цао Бо га. Ство рио је над чо ве ка, а убио Бо га. Ни ко лај је 
пак по ри цао над чо ве ка и ство рио Све чо ве ка, што се за вр ши ло по ни ште њем чо ве ка.

Ма ње ви ше сви ко ји су се освр та ли на Ре чи о Све чо ве ку сма тра ли су да се у 
овом Ни ко ла је вом де лу по ја вљу ју пан те и стич ке иде је. Ве ро ват но да би убла жи ли 
пан те и зам, на зи ва ли су га ми стич ким, пе снич ким, на ту ра ли стич ким. Ту спа да-
ју Ла зар Мир ко вић,115 ка то лич ки те о лог Ива нов,116 Ми ха и ло Ђу сић,117 Стје пан Ци-
мер ман,118 Ди ми три је Нај да но вић,119 Мар ко Мар ко вић,120 Љу бо мир Иван че вић,121 
епи скоп За хум ско-Хер це го вач ки Ата на си је Јев тић122 и је дан не по зна ти аутор ко јио 
је пи сао при каз Ре чи о Све чо ве ку.123 Та ми шље ња ни су без осно ва, али се Ни ко ла-
ју ипак те шко мо же при пи са ти пан те и стич ко уве ре ње, јер он ниг де не твр ди да су 
Бог и при ро да ап со лут но исто. Исти на, он го во ри да је Бог има нен тан све ту (све је 
са др жа но у Бо гу), али и да је Бог, исто та ко, тран сцен ден тан у од но су на свет. Пре-
ма то ме, реч је пре о па нен те и зму не го о пан те и зму. Ни ко лај на не ко ли ко ме ста, 
ја сно и ди рект но, кри ти ку је пан те и зам, и ука зу је не све ње го ве тра гич не и ра зор-
не по сле ди це.124 Ако, да кле, сам Ни ко лај од ба цу је пан те и зам, ка ко му га он да при-
пи си ва ти?

При ли ком из ри ца ња су до ва о Ни ко ла је вој ми сли тре ба во ди ти ра чу на о још 
јед ној ва жној чи ње ни ци. На и ме, Ни ко лај рет ко, или го то во ни кад, не по ста вља пи-
та ње шта су Бог, свет и чо век по се би, у сво јој су шти ни, већ се пр вен стве но пи та 
шта они зна че за нас. За то ње го ве ста во ве тре ба пр вен стве но узи ма ти као ак си о-
ло шке, со ти ри о ло шке и ес ха то ло шке, а не као он то ло шке. Јед но је ако се као он то-
ло шки став и суд ка же да је Бог све, а са свим је дру го ка да тај исти ис каз има ак си о-
ло шко и со ти ри о ло шко зна че ње, ка да озна ча ва да Бог за чо ве ка и за све што по сто-
ји зна чи све јер — шта је свет и шта је чо век без Бо га? Ни шта.

У су шти ни, код Ни ко ла ја ни је реч ни о пан те и зму ни о па нен те и зму, већ о пре-
на гла ше ном те о цен три зму. Ре чи о Све чо ве ку су „ана те ма“125 це ле јед не кул ту ре ко-
ја је сва би ла у зна ку бо го бор ства и ре ак ци ја про тив ње. Ни ко лај се, као истин ски 
Бо го љу бац, ни је ми рио са европ ским ан тро по цен три змом и ан тро по ло шким мак-
си ма ли змом. Но та га је кри ти ка не смо тре но од ве ла у, ни шта ма њу опа сност, у ан-

115 При ка зу ју ћи Ни ко ла је ве Бе се де под го ром, Мир ко вић пи ше да Ни ко лај про по ве да не ку вр сту „на-
ту ра ли стич ког пан те и зма” (Л. Мир ко вић, Др Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Бе се де под го ром, „Бо го слов ски 
гла сник“, књ. 22, 1912, 138.

116 Dr Iva nov, Re li gi o zna ide o lo gi ja pra vo slav no ga vla di ke dr Ve li mi ro vi ća, No va re vi ja I, 1922, 60.
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тро по ло шки ми ни ма ли зам и ра ди кал ни те о цен три зам. Све чо век за и ста пред ста-
вља „по ку шај ре ха би ли та ци је чо ве ка у Бо гу, ре ин те гра ци је чо ве ка у Бо гу“,126 али 
по ку шај ко ји се пре тво рио у сво ју су прот ност. По сма тра но sub spa e cie aeter ni ta tis, 
над чо век и Све чо век су под јед на ко опа сни и тра гич ни за чо ве ка и свет. Ка да је Ни-
ко лај ства рао Све чо ве ка, ми слио је да је над чо век не мо гућ ност. Ка да га је до вр шио, 
схва тио је да је и Све чо век опа сност и не мо гућ ност. Но, за раз ли ку од ауто ра над-
чо ве ка ко ји је за вр шио у ре зиг на ци ји и оча ја њу, аутор Све чо ве ка је за вр шио у на-
ди, ра до сти, у Бо го чо ве ку, где ни Бог ни чо век не не ста ју, већ веч но чи не не раз де-
љи ву, али и не сли ве ну, за јед ни цу. Ако је над чо век мо рао да се ство ри, мо рао је да 
се ство ри и Све чо век, а све у ци љу да се све ту на но во от кри је сва ле по та Бо го чо ве-
ка Го спо да Ису са Хри ста. Ути сак је да је Ни ко лај ства рао Све чо ве ка у да том исто-
риј ском тре нут ку, због са мо ње му зна них раз ло га, а да је и та да, као и увек, во лео 
Бо го чо ве ка и ми слио на Ње га.

Иде је о Све чо ве ку, па нан тро пи зму и пан ху ма ни зму Ни ко лај је на пу стио по 
по врат ку из Ен гле ске и Аме ри ке у отац би ну, два де се тих го ди на овог (XX) ве ка. Ме-
ђу тим, те су иде је и ка сни је пре тра ја ва ле и има ле ути ца ја код из ве сног бро ја срп-
ских ин те лек ту а ла ца. Њи ма су би ли за не се ни ско ро сви срп ски екс пре си о ни сти. 
Нај ве ћи про та го ни сти ових иде ја код Ср ба би ли су Ди ми три је Ми три но вић и Ми-
лош Ђу рић. Ми лош Ђу рић је том про бле му по све тио мно го па жње. Мно го је на пи-
сао о фи ло соф ким ко но та ци ја ма и им пли ка ци ја ма тог пи та ња, а по себ но је за ни-
мљи ва сту ди ја Ко смич ки дух у на шем пе сни штву.127 Уко ли ко би се на чи ни ла ком-
па ра тив на ана ли за, не би би ло те шко раз от кри ти не ве ро ват ну бли скост и по ду дар-
ност у иде ја ма и ста во ви ма Вла ди ке Ни ко ла ја и Ми ло ша Ђу ри ћа.

Оне су штин ске иде је ко је се по ја вљу ју у Ре чи ма о Све чо ве ку да нас су, са мо под 
дру гим име ном, ве о ма ак ту ел не, чак то ли ко да су го то во по ста ле не ка ин те лек ту-
ал на мо да и до ми нант на фи ло со фи ја на шег вре ме на. Иде је ве ли ког па на, ар хи тек те 
све та (Све ви шњи зи дар код Ни ко ла ја), ко смич ког де ми јур га и енер ги је, за тим иде ја 
о јед ној ре ли ги ји све та, ко ја се на зи ва ре ли ги јом ума, ре ли ги јом ми ра, уни вер зал-
ном ре ли ги јом, хри шћан ским зе ном, ни кад ни су би ле та ко ак ту ел не и при влач не 
као да нас. Ни је ли Ни ко лај у ства ри са мо про роч ки сли као на шу епо ху и на ше вре-
ме? Ула жу се огром ни на по ри, а и огром на нов ча на сред ства, да се ство ри та кав Бог 
ко ји ће „из ми ри ти све бо го ве“ и та кав чо век ко ји ће по ста ти „све ште ник свих цр-
ка ва“. Је дин стве на „пла не тар на свест“ тра жи и је дин стве ну „пла не тар ну ре ли ги ју“. 
У Аме ри ци је по диг нут храм том Бо гу. Тзв. Удру же ње свих ре ли ги ја убр за но раз ра-
ђу је овај „про је кат“. Ва ља ис та ћи да и по је ди ни пра во слав ни да ју то ме доприhgc. 
И сам Ни ко лај је у јед ном мо мен ту ан ти ци пи рао ту уни вер зал ну ре ли ги ју. Али од 
тре нут ка ка да ју је уоб ли чио у Ре чи ма о Све чо ве ку, до кра ја жи во та — про гла ша вао 
ју је ре ли ги јом Ан ти хри ста.

Све чо ве чан ским иде ја ма, ре ли ги о зним и не ре ли ги о зним, бли ске су, ако не по 
прин ци пи ма а оно си гур но по по сле ди ца ма, иде је мон ди ја ли зма, ко смо по ли ти зма, 
ин тер на ци о на ли зма, пла не тар не све сти, је дин стве не пла не те, но вог свет ског по-
рет ка, марк си зма, ко му ни зма, вер ске то ле ран ци је, а, де ли мич но, и еку ме ни зма. И 
оне су, по пут свих по лу и сти на и уто пи ја, при влач не као маг нет. Прин ци пи и мо-
ти ви иде је Све чо ве ка и све чо ве штва се раз ли ку ју од мо ти ва и прин ци па по ме ну-
тих иде ја. Ипак, те шко је оте ти се ути ску и не ус твр ди ти да су им по сле ди це исте.

126 Д. С, Ни ко лај Ве ли ми ро вић као ре ли ги о зни ми сли лац, На род на од бра на, 13. јул, 1927, 206.
127 Оп шир ни је: Ми лош Ђу рић, Пред Сло вен ским ви ди ци ма (при ло зи фи ло со фи ји сло вен ске кул ту ре), 

Бе о град 1928; Све чо век — нов тип фи ло со фи ра ња, Пре те ча (Све то сав ски број), 1928.
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Ре ли ги ја Све чо ве ка и све чо ве штва ве ро ват но за под ло гу има ка то ли чан ску ди-
мен зи ју Хри шћан ства, све чо ве чан ску љу бав и осе ћа ње ко ји ода тле из ви ру, „не по-
роч ну фи ло со фи ју“, љу бав и жр тву као осно ву и циљ жи во та. Мо ти ви и прин ци пи 
са вре ме них иде ја мон ди ја ли зма, ко смо по ли ти зма, уни вер зал не ре ли ги је је су про-
из вод ња и по тро шња, его и зам и, у што ве ћој ме ри, за до во ље ње нео б у зда них људ-
ских по тре ба. Но, без об зи ра на то што су мо ти ви и прин ци пи раз ли чи ти, по сле-
ди це су исте. Ни у јед ној ни у дру гој ва ри јан ти не ма ни би блиј ског Бо га ни чо ве ка. 
Све чо век као ал тер на ти ва над чо ве ку је сте псе у до ал тер на ти ва. Све чо век ни је исто 
што и Бо го чо век Хри стос. Но вој „свет ској ре ли ги ји”, но вом свет ском по рет ку је ди-
на ствар на и ре ал на ал тер на ти ва је сте Бо го чо век Хри стос и Јед на, Све та, Са бор на 
и Апо стол ска Цр ква Хри сто ва. Ре чи о Све чо ве ку су нај бо љи при мер ка ко се „из ми-
ре ње бо го ва” пре тва ра у „вер ску ма ни пу ла ци ју”. Ка да се етос Цр кве, све исти не и 
дог ма ти Цр кве се ку ла ри зу ју, или поч ну да пре во де у ту ђе пој мо ве, епи лог је не га-
ци ја са ме Цр кве, Хри ста, Је ван ђе ља и чо ве ка. 




