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  ВИРУС, МАСКИРАНИ СВЕТ 
И НОВИ ТОТАЛИТАРИЗАМ 

ДАКЛЕ...

Слу жба ле ка ра јед на је од нај ва жни јих у за јед ни ци. Хри-
стос је до шао у свет да бу де Ле кар ду ша и те ла. Те ле сно, ду-
шев но и ду хов но здра вље дра го це ни су да ро ви Бож ји чо-
ве ку. Оздра ви ти се дру га чи је ка же – ис це ли ти се, по ста ти 
це ло вит, це ло стан. 

Жи ви мо у до ба ка да је чо век раз би јен, скр хан, фраг мен-
та ран. И тре ба му ис це ље ње. 

За то ова књи га го во ри о здра вљу као ис це ље њу: те ле-
сном, ду шев ном, ду хов ном, дру штве ном. 

Она је на ста ла у до ба пан де ми је ко ро на ви ру са, а циљ јој 
је да чи та о ца под стак не на раз ми шља ње. 

Је сте, ко ро на по сто ји, де лу је, на ср ће на чо ве ка и за јед ни-
цу. С дру ге стра не, про ме не ко је су у све ту на ста ле тим по-
во дом то ли ко су дра стич не да се по ста вља пи та ње – хо ће мо 
ли икад ви ше жи ве ти нор мал но, као сло бод ни љу ди ко ји не 
мо гу без бли жњих? Или ће мо за у век но си ти ма ске и стра хо-
ва ти јед ни од дру гих? 

О то ме се, ов де и са да, мо ра ми сли ти. 

ИНКВИЗИЦИЈА, МЕДИЦИНСКА

У свом огле ду „Ме ди ци на као ре ли ги ја“, Ђор ђо Агам бен 
ис ти че да да нас по сто је три са по сто је ће ре ли ги је на За па ду: 
хри шћан ство, ка пи та ли зам и на у ка. Оне се ви ше не про тив-
ста вља ју јед на дру гој; ко ег зи сти ра ју, па чак и са ра ђу ју, ако се 
им ин те ре си по кло пе. На у ка је та ко ђе ре ли ги ја јер, ка ко ка-
же Агам бен, „ела бо ра ци ји суп тил не и ри го ро зне дог ма ти ке 
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ов де у прак си ко рен спон ди ра из у зет но ши ро ка и ши ро ко 
рас про стра ње на култ на сфе ра ко ја се по кла па са оним што 
на зи ва мо тех но ло ги јом.“ (1)

Ме ди ци на је нај жи вља „кон фе си ја“ на у ке, јер нам ди сци-
пли ну је те ла на ве о ма ефи ка сан на чин. Иако по чи ва на зна-
њи ма би о ло ги је, она је ра ди кал ни ја од ње, јер је ма ни хеј ска. 
Агам бен ка же: „По сто ји зло ћуд ни бог или прин цип, на и ме 
бо лест, чи ји су спе ци фич ни узроч ни ци бак те ри је и ви ру-
си, и бла го твор ни бог или прин цип, ко ји ни је здра вље, већ 
опо ра вак, чи ји култ ни узроч ни ци су ле ко ви и те ра пи ја.“ (1)

Те о ло зи но ве ве ре су ви ро ло зи, а ви ро ло ги ја се на ла зи 
у гра нич ној обла сти из ме ђу би о ло ги је и ме ди ци не. Пу тем 
стра ха од ви ру са сва шта је мо гу ће на мет ну ти. 

Идо ла триј ски култ ме ди ци не зах те ва сваг да шње по-
кло ње ње но вим идо ли ма. Ита ли јан ски ми сли лац све до чи: 
„То ви ше ни је пи та ње узи ма ња ле ко ва или тр пље ње по се та 
ле ка ру по по тре би или хи рур шких ин тер вен ци ја: цео жи-
вот љу ди мо ра по ста ти у сва ком тре ну ме сто не пре ки ну-
тог култ ног сла вља. Не при ја тељ, ви рус, увек је при су тан и 
про тив ње га се мо ра бо ри ти не пре ста но и без ика квог мо-
гу ћег при мир ја. Хри шћан ска ре ли ги ја је та ко ђе по зна ва ла 
слич не то та ли тар не тен ден ци је, али оне су се ти ца ле са мо 
не ких по је ди на ца – на ро чи то мо на ха – ко ји су це ло куп но 
сво је по сто ја ње од лу чи ли да ста ве под ам блем „мо ли те се 
не пре ста но“. Ме ди ци на као ре ли ги ја пре у зи ма овај па влов-
ски про пис и исто вре ме но га пре о кре ће: док су се мо на си 
оку пља ли у ма на сти ри ма ка ко би се не пре ста но мо ли ли, 
култ се мо ра прак ти ко ва ти са још ве ћом па жњом, али уз 
раз дво је ност и на да љи ну.“ (1)

Идо ло слу же ње ме ди цин ског ти па зах те ва стал но упра-
жња ва ње: „Култ на прак са ви ше ни је сло бод на и до бро вољ-
на, под ло жна санк ци ја ма ис кљу чи во ду хов ног ре да, већ мо ра 
би ти сма тра на нор ма тив но оба ве зном.“ Др жа ва је ду жна да 
обез бе ди стал но оба вља ње ме ди цин ског кул та; она мо ра да 
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до но си за ко не ко ји огра ни ча ва ју сло бо ду: „Да се   ов де ба ви-
мо култ ном прак сом а не ра ци о нал ним на уч ним зах те ви ма 
ја сно је на пр ви по глед. До са да су нај че шћи узрок смр ти у 
на шој зе мљи кар ди о ва ску лар не бо ле сти и до бро је по зна то 
да би се оне мо гле ума њи ти ако упра жња ва мо здра ви ји об лик 
жи во та и ако сле ди мо од ре ђе ни ре жим ис хра не. Али ни јед-
ном ле ка ру ни је па да ло на па мет да би овај об лик жи во та и 
ис хра не, ко ји се пре по ру чу је па ци јен ту, тре бао по ста ти пред-
мет прав не нор ме ко ја би ex le ge од ре ди ла шта тре ба је сти и 
ка ко тре ба да жи ви мо, тран сфор ми шу ћи цео наш жи вот у 
здрав стве ну оба ве зу. А упра во је то да нас учи ње но и љу ди 
су то, бар за са да, при хва ти ли, као очи глед ност, од ри чу ћи се 
вла сти те сло бо де кре та ња, ра да, при ја тељ ства, љу ба ви, дру-
штве них од но са, сво јих вер ских и по ли тич ких уве ре ња.“ (1)

Хри шћан ство се од ре кло се бе пред ме ди ци ном, за бо ра-
вља ју ћи ка ко је не кад ишло ме ђу бо ле сне и гр ли ло гу бав це; 
пред ко ро на-на ред бом ме ди ци не, па па Фра њо је на ло жио 
да се ми се вр ше „вир ту ел но“, а сам је по бе гао у миш ју ру пу. 
Ре ли ги ја ка пи та ли зма, са сво јом дог мом про фи та и про-
дук тив но сти, при ста ла је на огра ни че ња ра да у фир ма ма 
због пан де ми је, и на да се на год би са ме ди цин ским жре ци-
ма, ка же Агам бен. 

Жре ци ко ро не су ство ри ли но ву апо ка лип тич ну сек-
ту: „Ако по сма тра мо ван ред но ста ње у ко јем жи ви мо, ре-
кли би смо да ме ди цин ска ре ли ги ја спа ја не пре ста ну кри зу 
ка пи та ли зма са хри шћан ском иде јом кра ја вре ме на, иде јом 
о ес ха то ну у ко ме је ко нач на од лу ка увек на пу ту а крај је у 
исти мах и убр зан и рас тег нут, у не пре кид ном по ку ша ју да 
се њи ме упра вља, али без да се ика да јед ном и за у век ре ши. 
То је ре ли ги ја све та ко ји осе ћа да је ту крај, а ипак ни је у ста-
њу да, по пут Хи по кра то вог ле ка ра, од лу чи да ли ће пре жи-
ве ти или ће умре ти.“ (1)

Не ма спа се ња у но вој ме ди цин ској ре ли ги ји. За раз ли ку 
од хри шћан ства, ко је спа се ње ну ди, ме ди ци на на ла же да се 
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оста ви сва ка на да по што, по Агам бе ну, “опо ра вак ко ји тра-
жи мо же би ти са мо при вре мен, јер зли бог, ви рус, не мо же 
би ти ели ми ни сан јед ном за у век, већ не пре ста но му ти ра и 
прет по ста вља све но ви је, ве ро ват но и опа сни је об ли ке.“ (1)

Епи де ми ја ко ја је про гла ше на је пре све га по ли тич ки 
кон цепт. Агам бен под се ћа да је „де мос на грч ком на род као 
по ли тич ко те ло, а по ле мос епи де ми је је, по Хо ме ру, на зив за 
гра ђан ски рат“. (1) То је но ва вр ста гра ђан ског ра та, ко ји мо-
же по ста ти тра јан: „Све на ци је и сви на ро ди са да су у не пре-
ста ном ра ту са со бом, јер не ви дљи ви и не у хва тљи ви не при-
ја тељ са ко јим се бо ре на ла зи се у на ма.“ (1)

Фи ло со фи, ве ли Агам бен, мо ра ју по но во да ри зи ку ју, 
ула зе ћи у су коб с ла жном ре ли ги јом: „Не знам хо ће ли се 
вра ти ти ло ма че и књи ге се ста ви ти на спи сак за уни ште-
ње, али очи глед но ће ми сао оних ко ји на ста вља ју да тра же 
исти ну и од ба цу ју до ми нант ну лаж би ти, као што се то већ 
де ша ва пред на шим очи ма, ис кљу че на и оп ту же на за ши ре-
ње ла жних ве сти (ве сти, а не иде ја, јер су ве сти ва жни је од 
ствар но сти).“ (1)

Пред на ма је, да кле, бор ба про тив но ве ин кви зи ци је – 
овог пу та, ме ди цин ске. 

ВИЉЕМ ЕНГДАЛ ЈЕ НА ВРЕМЕ РЕКАО 

По зна ти ан ти гло ба ли ста Ви љем Енг дал, ис тра жи вач-
са рад ник Цен тра за ис тра жи ва ње гло ба ли за ци је (Cen tre for 
Re se arch on Glo ba li za tion – CRG), још 10. мар та 2020. об ја вио 
је текст „Lock Step“ ни је фу ту ри стич ки сцена рио: па ни ка и 
бу дућ ност на кон пан де ми је?“ ко ји је на вре ме раз от крио ме-
ха ни зме пла ни ра не пан де ми је ко ро не (план де ми је). Енг дал 
је по ка зао по ла зи шта и ука зао на ис хо ди шта про це са ко ји 
је по чео, и, ево, све до са да се на ста вља. Он је пи сао: „Кор-
по ра тив ни ме ди ји ши ром све та сва ко днев но из ве шта ва ју да 
је још љу ди у још зе ма ља ди јаг но сти ко ва но као „по зи тив но“ 



9

на ви рус ко ро на, ко ји се са да зо ве ко вид-19. Ка ко ра сту ови 
бро је ви, та ко ра сте и све оп шта уз не ми ре ност, ко ја се че сто 
од ра жа ва у па нич ној ку по ви ни ма ски, сред ста ва за дез ин-
фек ци ју, то а лет-па пи ра, кон зер ви ра не хра не. Го во ре нам да 
ре зул та те те сто ва при хва ти мо као не што што је за сно ва но 
на на у ци. Прем да је ско ро не мо гу ће има ти пу ну сли ку оно-
га што се де ша ва у Ки ни, сре ди шту но ве ви ру сне олу је, ипак 
по сто ји про цес ко ји по др жа ва ју ре пор та же кор по ра тив них 
ме ди ја и истин ска па ни ка ста нов ни штва ко је не зна где се 
кри ју пра ве опа сно сти, што има за стра шу ју ће по сле ди це по 
на шу бу дућ ност на кон пан де ми је.

У по след њој сед ми ци ја ну а ра Ко му ни стич ка пар ти ја Ки-
не на ре ди ла је до тад не ви ђен ка ран тин чи та вог Ву ха на, гра-
да од 11 ми ли о на ста нов ни ка, ка ко би до ве ла у ред си ту а ци ју 
с јав ним здра вљем љу ди ко ја се очи глед но отр гла кон тро ли. 
Био је то пр ви пут у исто ри ји са вре ме ног јав ног здрав ства да 
је вла да ста ви ла у ка ран тин чи тав град, та ко што је око ње-
га по ди гла са ни тар ни ко ри дор. Убр зо су за тво ре ни и дру ги 
ки не ски гра до ви, што је у прет ход ним сед ми ца ма до ве ло до 
то га да нај ве ћи део дру ге по ве ли чи ни на ци о нал не при вре-
де у све ту јед но став но ста не. По сле ди це то га пре но се се са-
да и на свет ску при вре ду.

У овом тре нут ку, ка да се у зе мља ма ван Ки не, на ро чи-
то у Ју жној Ко ре ји, Ја па ну, Ира ну и Ита ли ји, при ја вљу ју 
пр ви смрт ни слу ча је ви, нај ва жни је пи та ње ко је му чи све 
љу де је сте ко ли ко је ви рус за и ста опа сан. Фи ја ско са аме-
рич ким Цен тром за кон тро лу бо ле сти, где се ис по ста ви ло 
да на вод ни тест за но ви ви рус ни је до бар, пот кре пљу је чи-
ње ни цу да те сто ви за ви рус на зван SARS-CoV-2, за ко ји се 
твр ди да иза зи ва бо лест на зва ну ко вид-19, ни по што ни су 
100% по у зда ни. Упр кос то ме, под ути ца јем кор по ра тив них 
ме ди ја ко ји не пре кид но еми ту ју бу ји цу сли ка пра зних по-
ли ца у Ита ли ји, по ли циј ских кор до на око ста рач ких до мо ва 
у др жа ви Ва шинг тон у ко ји ма се на вод но на ла зи не ко ли ко 
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па ци је на та са ви ру сом ко ро на, и иран ских бол ни ца пу них 
ле ше ва у вре ћа ма, ми ли о ни гра ђа на с пра вом су уз не ми ре-
ни и упла ше ни.

Од гра да до гра да, од зе мље до зе мље от ка зу ју се ве ли ки 
до га ђа ји на ко ји ма се оку пља мно го љу ди. То се де си ло и с 
кар не ва лом у Ве не ци ји, ве ли ким спорт ским до га ђа ји ма, про-
дај ним сај мо ви ма у Швај цар ској и дру где. Ве ли ке авио-ком-
па ни је, а та ко ђе и кру зе ри, тр пе огром не фи нан сиј ске гу бит ке 
јер љу ди ши ром све та от ка зу ју ле то ва ња. Ки на је на ре ди ла 
да се спа ле нов ча ни це твр де ћи да су мо жда за ра же не. Му зеј 
Лу вр у Фран цу ској по но во је отво рен, али не при хва та го тов 
но вац већ са мо кар ти це, јер па пир мо же би ти за ра жен. СЗО 
упо зо ра ва на ри зик од кон та ми на ци је па пир ног нов ца. Зе-
мље, по пут Ве ли ке Бри та ни је, до но се за ко не ко ји омо гу ћа-
ва ју за кон ски при твор гра ђа на ко ји мо жда има ју ви рус. Све 
ве ћа ме диј ска про мо ци ја про дав ни ца на За па ду у ко ји ма на 
по ли ца ма не ма основ них на мир ни ца, као што су пи ри нач, 
те сте ни не и то а лет-па пир, под сти че па нич ну ку по ви ну и у 
свим дру гим зе мља ма.“ (2)

Енг дал је ис та као: „Ва жно је има ти ис пра ван по глед на 
смрт не слу ча је ве за ко је се мо же до ка за ти да су по сле ди ца 
ви ру са ко вид-19. Ов де чи ње ни це по ста ју ве о ма не пре ци зне. 
До 3. мар та 2020, пре ма ге не рал ном ди рек то ру СЗО, ши ром 
све та за бе ле же но је укуп но 90.893 слу ча ја ко ви да-19, од че-
га је 3.110 има ло смр тан ис ход. Он је по том ре као да сто па 
смрт но сти из но си 3,4%, што је број ка ко ју дру ги здрав стве-
ни струч ња ци до во де у пи та ње. Те дрос Ада ном је из ја вио: 
„Ши ром све та, око 3,4% по твр ђе них слу ча је ва ко ви да-19 за-
вр ши ло се смрт ним ис хо дом. По ре ђе ња ра ди, од се зон ског 
гри па умре да ле ко ма ње од 1% за ра же них.“

Про блем је што ни ко не мо же тач но да ка же ко ли ка је 
за и ста сто па смрт но сти. То је за то што у све ту ни су те сти ра-
ни сви ко ји мо жда има ју бла ге симп то ме ви ру са, а и пре ци-
зност те сто ва је да ле ко од сто по стот не по у зда но сти. Ме ђу тим 
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из ја ви ти да је сто па смрт но сти ви ше не го три пут ве ћа од сто-
пе смрт но сти услед се зон ског гри па пред ста вља пра во ства-
ра ње па ни ке, уко ли ко је исти ни та.

Струч ња ци за епи де ми ју твр де да је у ствар но сти реч о 
да ле ко ма њој сто пи смрт но сти. „Не при ја вљу је мо све слу-
ча је ве“, ка же про фе сор Џон Ед мундс из Цен тра за ма те ма-
тич ко мо де ли ра ње за ра зних бо ле сти у Лон дон ској шко ли за 
хи ги је ну и троп ску ме ди ци ну. „Шта ви ше, обич но при ја вљу-
је мо са мо ма ли про це нат. Ако у ствар но сти има мно го ви ше 
слу ча је ва, он да ће сто па смрт но сти би ти још ма ња.“ Ед мундс 
да ље ка же: „Оно што са си гур но шћу мо же мо ре ћи [...] је сте 
да ако по де ли те број пре ми ну лих с бро јем при ја вље них слу-
ча је ва [да би сте до би ли сто пу смрт но сти], ско ро са свим је 
си гур но да ће те до би ти по гре шан од го вор.“ Из гле да да СЗО, 
под Те дро со вим ру ко вод ством, гре ши на стра ни ко ја во ди 
ка ши ре њу па ни ке.“ (2)

Енг дал је ис та као чи ње ни цу да је СЗО ве о ма сум њи ва ор-
га ни за ци ја, ко јој се не мо же ве ро ва ти: „Пре не ко ли ко го ди на, 
СЗО и аме рич ки Цен тар за кон тро лу бо ле сти про ме ни ли су 
де фи ни ци ју смр ти услед се зон ског гри па та ко да гла си „смрт 
услед гри па или упа ле плу ћа.“ Цен тар за кон тро лу бо ле сти 
ра чу на са мо при бли жан број пре ми ну лих од гри па та ко што 
узи ма у об зир уку пан број по твр да о смр ти па ци је на та на 
ко ји ма је „упа ла плу ћа или ин флу ен ца“ на ве де на као глав ни 
узрок смр ти или као узрок ко ји је до при нео смр ти. Цен тар 
за кон тро лу бо ле сти про це њу је да је у САД, у се зо ни гри па 
2017–2018, би ло 45 ми ли о на слу ча је ва гри па и 61.000 оно га 
што се ве што на зи ва „смр ти ве за них за грип“. Ни је ја сно ко-
ли ко је од тог бро ја би ло ста ри јих осо ба са упа лом плу ћа или 
не ком дру гом плућ ном бо ле шћу. На рав но, бро је ви су по мо-
гли да се про ши ри страх и про да вак ци на про тив се зон ског 
гри па, чи ји по зи ти ван ефе кат уоп ште ни је до ка зан. Цен тар 
за кон тро лу бо ле сти про це њу је у јед ном ис тра жи ва њу из 
2017. да „сва ке го ди не из ме ђу 291.000 и 646.000 љу ди ши ром 
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све та уми ре од ре спи ра тор них бо ле сти по ве за них са се зон-
ском ин флу ен цом.“

Са мо у Ки ни про це ње но је да је 2018. го ди не број смрт-
них слу ча је ва по ве за них са ин флу ен цом (укљу чу ју ћи и упа лу 
плу ћа) из но сио око 300.000. При ме ти ће те да 3.000 пре ми ну-
лих због ко ро не, прем да сва ка ко тра гич но, пред ста вља тек 
1% „уоби ча је ног“ го ди шњег бро ја умр лих од плућ них бо ле-
сти у Ки ни, а због збу њу ју ћег или про мен љи вог на чи на на 
ко ји се у Ки ни во ди ад ми ни стра ци ја, ни је ја сно ни ко ли ко је 
од тих 3.000 смрт них слу ча је ва за и ста узро ко ва но се зон ском 
упа лом плу ћа. Но, су де ћи по дра ма тич ним сним ци ма – ко ји 
се не мо гу про ве ри ти и за ко је не ма до ка за – на ко ји ма љу ди 
на вод но па да ју мр тви на ули ца ма Ки не, или на ко ји ма су у 
ход ни ци ма бол ни ца у Ву ха ну на сла га не вре ће с на вод но пре-
ми ну ли ма од ко ви да-19, ра зу мљи во је што је до бар део све-
та упла шен због на је зде тог не по зна тог, стра ног оку па то ра.

Док су мно ги до бро на мер ни здрав стве ни зва нич ни ци 
очи глед но збу ње ни, а за пад ни про из во ђа чи вак ци на, као што 
су Gla xo Smit hKli ne или Gi lead и дру ги ви де од лич ну при ли-
ку за за ра ду, наш свет се за стра шу ју ћом бр зи ном пре о бра-
жа ва на на чин ко ји нам је до пре са мо не ко ли ко ме се ци био 
не за ми слив.“ (2)

А он да је об ја снио ку да во ди „глај хшал тунг“ чо ве чан ства 
(јер упра во то зна чи „lock step“): „Шта год да се за и ста до-
го ди ло у Ки ни, са да је то ско ро не мо гу ће ре ћи због су прот-
ста вље них ре ак ци ја вла сти у Пе кин гу и не ко ли ко про ме на 
у на чи ну на ко ји се ра чу на број слу ча је ва за ра же них ко ви-
дом-19. Са да се по ста вља пи та ње ка ко ће вла сти на За па ду 
ис ко ри сти ти ову кри зу. Ко ри сно је у овом тре нут ку вра ти ти 
се ве о ма ва жном из ве шта ју ко ји је пре јед не де це ни је об ја ви-
ла Фон да ци ја Рок фе лер, је дан од во де ћих свет ских за го вор-
ни ка еуге ни ке и тво ра ца ГМО, из ме ђу оста лог.

Овај из ве штај има не у па дљив на слов: „Сце на ри ја за бу-
ду ћи тех но ло шки и ме ђу на род ни раз вој“. Об ја вљен је у ма ју 
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2010. у са рад њи са ор га ни за ци јом Glo bal Bu si ness Net work фу-
ту ро ло га Пи те ра Швар ца (Pe ter Schwartz). Из ве штај са др жи 
раз ли чи те фу ту ри стич ке сце на ри је ко је су раз ви ли Шварц 
и ње го ви са рад ни ци.

Је дан сце на рио но си за ни мљив на слов: „LOCK STEP: свет 
с чвр шћом др жав ном кон тро лом од вр ха на до ле и са ауто-
ри та тив ни јим вођ ством, са огра ни че ним ино ва ци ја ма и ра-
сту ћим от по ром гра ђа на.“ Ов де по ста је за ни мљи во у сми слу 
оно га што не ки зо ву пред ви дљи во про гра ми ра ње.

Швар цов сце на рио ка же сле де ће: „Го ди не 2012, свет је 
нај зад по го ди ла пан де ми ја ко ју смо го ди на ма пред ви ђа ли. 
За раз ли ку од пан де ми је H1N1 из 2009, овај но ви сој гри-
па – по ре клом из ди вљих гу са ка – био је из у зет но за ра зан и 
смр то но сан. Чак и на ци је ко је су би ле од лич но при пре мље-
не за пан де ми ју бр зо су пре пла вље не ка да је ви рус за хва тио 
цео свет, при че му је за ра же но ско ро 20 од сто свет ске по пу-
ла ци је и стра да ло 8 ми ли о на љу ди за са мо се дам ме се ци...“

Шварц на ста вља: „Пан де ми ја је по губ но де ло ва ла и на 
при вре де: ме ђу на род на мо бил ност љу ди и ро бе ско ро са свим 
је за у ста вље на, што је па ра ли са ло ин ду стри је по пут ту ри зма, 
и рас ки ну ло гло бал не до ба вљач ке лан це. Чак и на ло кал ном 
ни воу, рад ње и по слов не згра де ко је су обич но вр ве ле од ак-
тив но сти, ме се ци ма су зу ја ле пра зне, без за по сле них и кли-
је на та.“ Ово зву чи са бла сно по зна то.

За тим сце на рио по ста је ве о ма за ни мљив: „За вре ме пан-
де ми је, на ци о нал ни ли де ри ши ром све та по ка за ли су свој 
ауто ри тет и на мет ну ли чвр ста пра ви ла и огра ни че ња, од оба-
ве зног но ше ња ма ски на ли цу до про ве ре те ле сне тем пе ра-
ту ре на ула ску у за јед нич ке про сто ре, као што су же ле знич-
ке ста ни це и су пер мар ке ти. Чак и кад је пан де ми ја по че ла да 
је ња ва, за др жа на је ова ква ауто ри та тив на кон тро ла и над зор 
гра ђа на и њи хо вих ак тив но сти, па чак је и по ве ћа на. Ка ко би 
за шти ти ли се бе од ши ре ња про бле ма ко ји по ста ју све ви ше 
гло бал ни – од пан де ми ја и тран сна ци о нал ног те ро ри зма до 
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еко ло шких кри за и ра сту ћег си ро ма штва – ли де ри ши ром 
све та све ви ше сте жу обруч вла сти.“

По ста вља се ва жно пи та ње: да ли од ре ђе ни ло ши глум-
ци, а та квих има на све ту, опор ту ни стич ки ко ри сте рас про-
стра ње не стра хо ве у ве зи с ко ви дом-19 ка ко би на мет ну-
ли аген ду „lock step“ и уве ли дру штве ну кон тро лу ко ја би 
укљу чи ла и стро го огра ни че ње пу то ва ња, мо жда и за ме ну 
го то вог нов ца „хи ги јен ски бо љом“ елек трон ском го то ви-
ном, за тим оба ве зну вак ци на ци ју иако ни је до ка за но да су 
ду го трај на не же ље на деј ства без бед на, нео гра ни че ни над-
зор и уки да ње лич них сло бо да, као што су по ли тич ки про-
те сти, под из го во ром да ће то омо гу ћи ти да се „иден ти фи-
ку ју осо бе ко је од би ја ју да се те сти ра ју или вак ци ни шу“, и 
број не дру ге ре стрик ци је.

Ве ли ки део сце на ри ја Рок фе лер 2010 већ је по стао очи-
гле дан. Страх ни кад ни је до бар во дич здра вом ра зу му.“ (2)

И не ра зум је за вла дао. Ње го вом три јум фу при су ству је мо. 

МАСКА 

Је дан од из ра за тог не ра зу ма је сво ђе ње на за шти ту од 
ко ро не пу тем не а де кват них ма ски. 

У свом огле ду „Дух вре ме на“, до пи сник не дељ ни ка „Пе-
чат“ из Ве ли ке Бри та ни је, Ђор ђе Ра дић, ука зу је на то ко ли ко 
је при ча о ма ска ма као ап со лут ној за шти ти по гре шна. Он 
пи ше о ста ву аме рич ког епи де ми о ло га Фа у чи ја: „Док тор Ен-
то ни Фа у чи је пре не ко ли ко ме се ци и сам ре као да нас ма ске 
те ра ју да до ди ру је мо ли це че шће не го обич но чи ме по ве ћа-
ва мо ри зик од уно ше ња ви ру са у ор га ни зам. Де бо ра Ко ен са 
Би-Би-Си ја нам је об ја сни ла за што је СЗО про ме ни ла став 
о но ше њу ма ски. Пр во су го во ри ли да је не тре ба но си ти, 
а са да је ипак ис па ло да тре ба. Ка же но ви нар ка да то ни је 
због но вих на уч них са зна ња већ због по ли тич ког при ти ска 
– ло би ра ња“. (3, 50)
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Мо же мо ли да са гле да мо и „ми стич ку“ пер спек ти ву ма-
ски ко је су нам, за вре ме пан де ми је, на мет ну те као оба ве зан 
ре кви зит? 

Ма ска је у исто ри ји има ла об ред ну и за штит ну уло гу, али 
и уло гу пре ру ша ва ња и за ба ве. Из во ди ла је чо ве ка из уоби-
ча је ног све та. Би ла ја са став ни део кар не ва ла. 

Ра дић ка же: „Сми сао кар не ва ла је на по чет ку био да се 
нај си ро ма шни ји ма пру жи оду шак кроз про сла ве уз му зи ку 
и плес. То ком свет ко ви на уче сни ци су но си ли ма ске и ти ме 
ме ња ли иден ти тет у сми слу при пад но сти од ре ђе ном дру-
штве ном ста ле жу, по лу или ре ли ги ји. Ти ме су се бри са ле, бар 
за тра ја ња кар не ва ла, со ци јал не раз ли ке и не јед на ко сти.“ (49) 

Та ко је би ло, ре ци мо, за вре ме кар не ва ла у Ве не ци ји. 
А да нас? Ма ска зна чи не што са свим дру го.

РОБОВИ СА МАСКОМ 

У то та ли тар ном дру штву бу дућ но сти ме ди ци на је је дан 
од кључ них на чи на за ди сци пли но ва ње ро бо ва Но вог по рет-
ка; по Ра ди ћу, „ако нам др жа ва из да на ред бу да не што ра ди-
мо у ин те ре су без бед но сти љу ди око нас (ши ре дру штве не 
за јед ни це) сва ка се не по слу шност мо же тре ти ра ти као акт 
те ро ри зма, у не ко ли ко ко ра ка, го то во не при мет но. /.../ За што 
би не ко вр шио при ти сак да се но се ма ске? Мо жда за то што 
је ви шак стра ха и па ни ке, а ма њак сло бо де до бро? За ко га 
ли је то са мо до бро?

У ме ђу вре ме ну, свет ско тр жи ште ма ски се про це њу је 
на не ко ли ко ми ли јар ди до ла ра. За ко ју го ди ну би ће то и три 
ми ли јар де до ла ра. Има ту до вољ но па ра и за под ма зи ва ње 
зар ђа лих по ли тич ких зуп ча ни ка. По сле ко ви да 19 до ћи ће и 
20, 21, 22... па што не би? Зар то ни је ло гич но? За ра зних обо-
ље ња па и пан де ми ја је би ло и ра ни је, би ће их још. Сад кад 
су нам аларм ни уре ђа ји по де ше ни на ту фре квен цу... има са-
мо да пи шти.“ (3, 50) 
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А ства ри су сум њи ве. Ра дић бу ди здрав ра зум у на ма: „На 
осно ву по да та ка Ста ти стич ког за во да Ср би је, број умр лих 
у пр вих пет ме се ци ове го ди не не што је ма њи не го про шле 
го ди не (ка же и пре ми јер ка Ана Бр на бић). Ов де у Бри та ни-
ји вла да до ка зу је да по сто ји скок у бро ју умр лих ко ји се по-
кла па са за тва ра њем у ку ће (loc kdown). Кри тич ки на стро је ни 
ко мен та то ри при ме ћу ју да је ве ћи на тих љу ди умр ла са ви-
ру сом а не од ви ру са а да су мно ги ср ча ни, бу бре жни и дру-
ги те шки бо ле сни ци си гур но пре ми ну ли јер ни су сме ли да 
по тра же ле кар ску по моћ, до ђу у бол ни цу или су им већ за-
ка за не хи рур шке ин тер вен ци је јед но став но от ка за не. Ство-
ре на је оп шта кли ма па ни ке и хи сте ри је та ко да ће исти на о 
овим до га ђа ји ма при че ка ти из ла зак на ви де ло. Не за бо ра ви-
мо да је, осим Швед ске и још не ко ли ко зе ма ља, иста прак са 
и у остат ку све та. Не ра ди се ов де о јед ној вла ди јед не зе мље, 
ово је пр ви пра ви пла не тар ни спек такл.“ (3, 51)

ЗДРАВСТВЕНИ ТЕРОР 

Др жа ва уво ди здрав стве ни те рор, она ко ка ко је Фран-
цуз Па трик Зил бер ман на ја вио још 2013. го ди не: „Зил бер-
ман је упо зо рио на ства ра ње јед не вр сте „здрав стве ног те-
ро ра“ као по лу ге вла сти за упра вља ње си ту а ци јом на зва ном 
worst ca se sce na rio – сце на рио нај го рег слу ча ја. Све што тре ба 
ура ди ти је на осно ву мо гу ће опа сно сти пре зен ти ра ти по дат-
ке та ко да омо гу ћа ва ју овла да ва ње екс трем ном си ту а ци јом 
(пан де ми ја нпр). Он да се ло ги ка сце на ри ја нај го рег слу ча ја 
(ми ли о ни за ра же них, 10% смрт ност) усво ји као ра ци о на-
лан по ли тич ки став ка ко би се ста нов ни штво при мо ра ло да 
при хва ти на мет ну те им оба ве зе. По сле ди ца то га је да здра-
вље ни је ви ше на ше пра во (he alth sa fety) већ по ста је оба ве за 
(bi o se cu rity).“ (3, 51)

Већ по ме ну ти Ђор ђо Агам бен је ис та као да су се Зил-
бер ма но ва пред ви ђа ња ис пу ни ла. У име здра вља, по ста је мо 
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ро бље за кљу ча но и за стра ше но: „Све до ци смо па ра диг ма-
тич не про ме не по на ша ња вла сти чи ји си гур но сни апа рат 
по ста је знат но ефи ка сни ји од би ло ког прет ход ног мо де ла. 
Пре ста нак по ли тич ког де ло ва ња и пре кид дру штве них ве за 
та ко по ста ју нај по жељ ни ји об ли ци гра ђан ског по на ша ња и 
ан га жо ва ња. Као да нам вла де све та по ру чу ју, са мо ви бу ди-
те до бри, мир ни, стр пљи ви, ве руј те нам и пу сти те нас да на 
ми ру во ди мо при вре ду, вој ску, здрав ство, обра зо ва ње, спољ-
ну по ли ти ку, енер ге ти ку...“ (3, 51)

Пре по ру чу је се „со ци јал на дис тан ца“. 
Код нас власт сто ји иза спо та „Што си ми да ље, то си ми 

бли же“, чи ји је циљ да нас уда љи од нај бли жих, по пут мај ке 
и же не – на вод но, ако их во ли мо, не тре ба да им се при бли-
жа ва мо. (4) 

ЗА НАШЕ ДОБРО ПРОТИВ НАС

Пи сац и из да вач Све ти слав Пу шо њић ја сно ка же: „Круг 
се за тва ра. Ка ко сам и да ље упо ран у не но ше њу ма ске, круг 
ду ћа на у ко је имам при ступ се дра стич но су зио. Је дан од њих 
је пе ка ра у ко јој свих ових ме се ци ни су пра ви ли пи та ње због 
ма ске. Ме ђу тим, јед на од три про да ва чи це ми ју трос ре че 
да су ју че има ли не ку по се ту (из гле да да је не ко од „од го-
вор них“ при ја вио да услу жу ју „нео д го вор не“) и да су стро-
го опо ме ну ти да ви ше ни ко га не пу шта ју без роп ског жи га. 
Услу жи ле су ме кроз отво ре но про зор че, из ви ња ва ју ћи се 
то ли ко да ми је би ло не при јат но. Иако сам два пу та ре као 
„У ре ду је, ни је до вас“, оне су опет по на вља ле „Мо лим вас, 
из ви ни те“. Ста ра сам му ште ри ја, овлаш по зна јем и вла сни ке 
пе ка ре, и ви де ло се да им је сил но не при јат но што баш ме-
не ко га ду го зна ју из ла жу не до лич ном трет ма ну. По го то во 
што то има и чи сто прак тич не по сле ди це за при ват ни сек-
тор – од би ти му ште ри ју из би ло ко јих раз ло га зна чи од би ти 
од рад ње и ње ну кин ту; још ако му ште ри ја због по вре ђе ног 
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по но са по ста не хо да ју ћа ло ша ре кла ма ме ђу они ма ко је по-
зна је, он да то до дат но ком пли ку је ствар. Све у све му, очи-
глед но је да жи ви мо у каф ки јан ском све ту где те рор нај бе-
сми сле ни јих про пи са, до не тих пре ко но ћи то бож за „на ше 
до бро“ (без ика кве мо гућ но сти да се као по је дин ци и на род 
из ја сни мо да ли их за и ста же ли мо) по вре ђу ју жи ви жи вот, 
са бо ти ра ју ње го во нор мал но од ви ја ње, раз гра ђу ју спон та-
но ус по ста вље не ме ђу људ ске прин ци пе и ко дек се. Због аме-
рич ких ми ли јар де ра-фи лан тро па, бри сел ско-ва шинг тон-
ских ма сти ља ра и њи хо вих ло кал них слу ге ра ња, сви ће мо 
по ста ти не при ја те љи јед ни дру ги ма, у не ком без ум ном ра ту 
свих про тив свих, а да ни јед ног тре нут ка не ће мо би ти све-
сни због ко га и због че га.“ (5)

Рат свих про тив свих – ста ри иде ал са та ни ста. 

ШИРОМ ЗАТВОРЕНИХ ОЧИЈУ 

Ђор ђе Ра дић нас упо зо ра ва: „Дру штво бу дућ но сти пре-
ти да бу де дру штво без по ро ди ца и при ја те ља. То је дру штво 
је дин ки ко је јед не с дру ги ма има ју на вод но ра ци о нал не и са-
вр ше но ре гу ли са не (и при слу шки ва не) од но се, вр ше до ку-
мен то ва не тран сак ци је, ко ри сте ди ги тал ни но вац и до пу-
шта ју да бан ке ста ну из ме ђу де це и ро ди те ља, из ме ђу та те и 
ма ме, бра та и се стре, из ме ђу те бе и те бе.

На ли ци ма љу ди око нас – ма ске. Сло је ви ма ски. Ис-
под ма ски је клуп ко по ли тич ких ма не ва ра од ко јих ни је дан 
као да не узи ма за и ста у об зир ми шље ње, по тре бе и до бро-
бит гра ђа на. Не из ла зи мо из ку ће. Ако иза ђе мо, мо ра мо да 
се ма ски ра мо. По ста је мо не ко или не што дру го. У све ту у 
ком су љу ди нај ве ћа прет ња по на ше здра вље и жи вот а ма-
ска је ди ни спас и уте ха, ко ће се ви ше и се ћа ти на шег ли ца 
и име на?“ (3, 51)

А то је циљ ан ти хри ста: уни шти ти на ша ли ца и име на. 
Са та ни сти ко ји вла да ју све том у Кју бри ко вом фил му „Ши ром 
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за тво ре них очи ју“ (не пре по ру чу јемо га, је зив је, са мо под се-
ћамо) при ли ком сво јих ри ту ал них зло чи на но се ма ске ко је 
их са свим скри ва ју. 

И са да то на ме ћу це лом све ту. 

ГРЧКЕ ВЛАДИКЕ НАМ СВЕ ОБЈАШЊАВАЈУ 

Да ствар има ан ти хри шћан ски ка рак тер, ја сно се ви ди. 
Вла ди ке Грч ке Цр кве, уми ро вље ни ми тро по лит ка ла врит ски 
и еги лиј ски Ам вро си је (Ле нис) и ми тро по лит ки тир ски и ан-
ти ки тир ски Се ра фим (Стер ги у лис) из ја сни ли су се про тив 
но ше ња ме ди цин ских ма ски у хра му за вре ме бо го слу же ња.

Ин тер нет из да ње „Ви ма Ор то док си ас“ ја ви ло је да је 
ми тро по лит Се ра фим упу тио пи смо пред сед ни ку Вла де Ре-
пу бли ке Грч ке Ки ри а ко су Ми цо та ки су, у ко јем је зах те вао 
да Цр кву оста ви сло бод ном: „Не ка др жа ва, уз ва шу бри-
гу, пре ду зме ме ре уве де не на свим дру гим јав ним ме сти-
ма, али Цр кву оста ви те сло бод ном (ка ко то зах те ва Устав 
на ше др жа ве, члан 13, став 2) да упра вља сво јим до мом, уз 
по моћ ру ко вод ства на шег Све тог Си но да. Ма ска не ма ме-
ста у све ти њи“. (6) 

Он је под се тио да су пра во слав ни Гр ци већ би ли ли ше-
ни мо гућ но сти да уче ству ју у бо го слу же њи ма то ком Ве ли ког 
по ста, Стра сне Сед ми це и Вас кр са. Ми тро по лит Се ра фим 
по звао је Ми цо та ки са да по слу ша ми шље ње пра во слав них 
ка ко би се из бе гла не при јат на из не на ђе ња.

Ми тро по лит Ам вро си је је та ко ђе ис ту пио про тив но ше-
ња ме ди цин ских ма ски у хра му, ко је је он на звао сим бо лом 
ма ло душ ја, што зна чи „зна ком ђа во ла“: „Ма ска, тај ђа во лов 
ин стру мент, са да сву да до ми ни ра! По ла ко ула зи и у Пра во-
слав ну Цр кву. Мо же те ви де ти епи ско пе, ђа ко не, све ште ни ке 
и ла и ке ис кљу чи во у ма ска ма, ко је су де мон ски изум. След-
стве но то ме, ђа во је, у овом слу ча ју, ушао у умо ве не ких пр во-
све ште ни ка и не ких дру гих све ште но слу жи те ља и бло ки рао 
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их! Ка ква сра мо та! /.../ Ме ре по пут ма ски, оба ве зно ра сто-
ја ње из ме ђу нас, за бра на све тих пра зни ка и по кла ња ња све-
тим ико на ма на ше Цр кве, за тва ра ње цр ка ва, за бра на зво ња ве 
зво на, као и упо тре ба ра зних дез ин фек ци о них сред ста ва чак 
и у хра му итд. – све ове не ви ђе не ме ре за бра не, ко је су са да 
по ста ле део на ше сва ко дне ви це и, пре све га, страх да је дан 
дру гог не за ра зи мо ко ро на  ви ру сом, све су то зна ме ња вре-
ме на, – ре као је ми тро по лит Ам вро си је. – До ба ан ти хри ста 
се при бли жа ва, и ми га осе ћа мо“. (6)

Да кле, п(л)ан де ми ја ко ро на ви ру са је у нас уне ла мно го 
смут ње, стра ха и па ни ке. А то су осе ћа ња ко ја во де на стран-
пу ти цу. 

За то су пот пи сни ци ових ре до ва уста ли у од бра ну здра-
вог ра зу ма. Не ма здра вља без здра вог ра зу ма. 

О САДРЖАЈУ ОВЕ КЊИГЕ 

У по гла вљу „Иму ни тет кр да и мен та ли тет ста да“ на ла зе 
се тек сто ви др Ми ла на Ро га но ви ћа ко ји се ба ве ме ди цин ским 
аспек ти ма овог фе но ме на. Тек сто ви су на ста ја ли од мар та до 
ав гу ста 2020, и ба ве се кључ ним про бле ми ма ко ро на пан де-
ми је у нас: од про бле ма изо ла ци је за вре ме ван ред ног ста ња, 
пре ко пи та ња но ше ња ма ски и ко ри шће ња ин фра цр ве них 
то пло ме ра у јав ном про сто ру, до на ме та ња сум њи вих вак-
ци на и пи та ња спре ча ва ња вер ни ка да при су ству ју бо го слу-
же њи ма у до ба ван ред ног ста ња. 

Вла ди мир Ди ми три је вић у књи зи има тек сто ве по де ље-
не у че ти ри по гла вља. Пр во по гла вље се ба ви на ме ра ва ним 
пла не то ци дом, ко јим гло ба ли стич ка олош – „ели та“ же ли 
да пла не ту осло бо ди „ви шка ста нов ни штва“, па су у том ра-
ту сва сред ства до зво ље на. „Не ко је ре као ‘Стру ка’“ до но си 
члан ке о по на ша њу Кри зног шта ба у до ба ко ро не у Ср би ји, 
ка да се ви де ло и ви ди да они ко ји тре ба да бу ду струч ња ци 
уоп ште ни су та ко струч ни. 
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„Ху ма на иму ни за ци ја или жи во тињ ско шпри ца ње“ има 
за циљ да ка же: да, је смо за вак ци ну, али про ве ре ну, по у зда-
ну, без бед ну, а не за шпри ца ње ко је на си лу на ме ће власт под 
кон тро лом гло ба ли стич ких цен та ра мо ћи. „Не ка пи та ња на-
ше ве ре“ до но се хри шћан ски по глед на ко ро на пан де ми ју, али 
и све до че ње о бор би пра во слав них Ср ба да Вас крс про сла ве 
по за ко ну Бож јем, иако им је власт то за бра њи ва ла. 

На да мо се да ће ова књи га би ти од ко ри сти они ма ко ји 
је бу ду чи та ли. 

МИ ЛАН РО ГА НО ВИЋ, 
ВЛА ДИ МИР ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

Уочи Пре о бра же ња 2020. 
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БЕЛЕШКА О АУТОРИМА 

При ма ри јус др Ми лан Ро га но вић је ро ђен 1969. го ди не 
у Чач ку, где је за вр шио основ ну и сред њу шко лу. Ди пло ми-
рао је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1996. го ди не. 
2005. го ди не за вр шио је спе ци ја ли за ци ју из ото ри но ла рин-
го ло ги је, а 2014. го ди не сте као зва ње при ма ри ју са. По сле ви-
ше го ди шњег ра да у уста но ва ма др жав ног здрав ства, 2015. 
го ди не у Чач ку осни ва при ват ну ото ри но ла рин го ло шку ор-
ди на ци ју. Пу бли ко вао ви ше ме ди цин ских ра до ва. У по след-
ње вре ме об ја вљу је тек сто ве од оп штег дру штве ног зна ча ја. 
Отац дво је де це.

Др Вла ди мир Ди ми три је вић је ро ђен 1969. го ди не у 
Чач ку, где је за вр шио основ ну и сред њу шко лу. Ди пло ми-
рао је, ма ги стри рао и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те-
ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Аутор је ни за књи га и збор ни ка 
раз ли чи те те ма ти ке: од ду хов не, пра во слав но-бо го слов ске 
и цр кве но-исто риј ске, до књи жев не, обра зов не, кул тур не 
и сек то ло шке. Ра дио је као но ви нар на ра ди ју и те ле ви зи ји, 
био уред ник ча со пи са.
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Милан Рогановић 

ИМУНИТЕТ КРДА 
И МЕНТАЛИТЕТ СТАДА

ИМУНИТЕТ КРДА И МЕНТАЛИТЕТ СТАДА 
ИЛИ ИЗВИН’ТЕ, САМО ДА ПИТАМ 

Ин фор ма ци ја, дез ин фор ма ци ја. Исти на, не и сти на. Лаж. 
Ком пе тент ност, не ком пе тент ност. По ли ти ка, стру ка. Зна ње, 
не зна ње. При ти сак, страх, стрес. Бо лест. Кон тра дик тор ност. 
Те о ри је за ве ре. Тео ри ја шо ка. Да на ста вим да ље?

Ко је тај Бил Гејтс, ве ли ки фи лан троп и ху ма ни ста? Да 
ли је он ком пе тен тан да се ба ви јав ним здра вљем и за ла же 
за вак ци на ци ју? И при то ме, још, да га не ко и слу ша? Је ли 
он фи нан си ра Свет ску здрав стве ну ор га ни за ци ју? А ко фи-
нан си ра ње га и ње гов „Мај кро софт“?

Шта то бе ше Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја? 
Да ли је то она иста ор га ни за ци ја ко ја се ком про ми то ва-

ла у не ко ли ко по след њих де це ни ја не а де кват ним од го во ри-
ма на иза зо ве за здра вље свет ске по пу ла ци је? Ко је још фи-
нан си ра и за чи је до бро? 

Чи ме се ба ви Ин сти тут „Џонс Хоп кинс“? 
Од ко га је до био овла шће ње да у овој пан де ми ји на свет-

ском ни воу пре бро ја ва за ра же не и упо ко је не? Је ли то од лу-
чи ла не ка „свет ска вла да“? Да ли је чо век по стао са мо број?

Ка да смо у Ср би ји има ли пр вог за ра же ног од ко ро на 
ви ру са? Да ли је то 1. или 6. март 2020, или је то био не чи ји 
лап сус? Да ли се за и ста у те сто ви ма код од ре ђе ног бро ја па-
ци је на та уста но вља ва ју ан ти те ла на осно ву ко јих се прет по-
ста вља да су за ра же ни још кра јем про шле го ди не, иако ни су 



24

пу то ва ли ниг де ван на ше зе мље? Да ли су та ан ти те ла трај-
на или са мо део крат ко трај ног иму ни те та на ко ро на ви рус? 

Да ли је би ло по треб но ван ред но ста ње и дра стич не ме-
ре изо ла ци је и ка ран ти на, не за бе ле же не у но ви јој исто ри ји? 
Ако је су, за што је су? Ако ни су, за што ни су? 

Да ли је би ло по треб но на гло по пу шта ње про ти ве пи де-
миј ских ме ра за шти те? 

Има мо ли до вољ но за штит не опре ме? 
Има мо ли до вољ но те сто ва? 
За што нам се ус кра ћу је мо гућ ност да се на лич ни зах тев 

и за свој но вац те сти ра мо?
Ка ко то да са да, у ју лу, има мо ве ли ки број за ра же них, све 

ве ћи број па ци је на та на ре спи ра то ри ма, да је смрт ност на 
днев ном ни воу ве ли ка, ако смо се, по ми шље њу јед ног чла-
на Кри зног шта ба с по чет ка мар та, су о чи ли са нај сме шни-
јим ви ру сом у исто ри ји чо ве чан ства? 

Зар ни смо у пред из бор ној кам па њи сви до би ли ин фор-
ма ци ју да смо по бе ди ли ви рус? 

Зар у лет њем пе ри о ду не ма ул тра ви о лет ног зра че ња ко-
је ће по би ти све ви ру се? 

За што се са да не уво ди ка ран тин, за бра не кре та ња, по-
ли циј ски час, ако нас пред став ни ци вла сти упо зо ра ва ју да је 
си ту а ци ја кри тич на? Да ли је то сад по ли тич ки не по доб но? 
Да се то на род ни је по бу нио? 

Ка ко то да је ви рус ми ро вао у пред из бор ној кам па њи и 
док се ни су спро ве ли из бо ри? Да ли је и он био у кам па њи и 
уче ство вао на из бо ри ма, па ни је имао вре ме на да за ра жа ва 
на род по Ср би ји? За што су по је дин ци на сав глас го во ри-
ли да су из бо ри не са мо не де мо крат ски, не го и здрав стве но 
не бе збед ни? Ка ко то да је та да, док се ни су оба ви ли из бо ри, 
ви рус мо гао да се уз др жи и по пет на ест ми ну та и не за ра зи 
би ра че у за тво ре ном про сто ру – на гла сач ком ме сту (ка ко 
су нас по је дин ци из Кри зног шта ба оба ве шта ва ли), иако је 
би ло мо гу ће да се ту на ла зи и не ко за ра жен? 
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За што нас са да, опет из Кри зног шта ба, не ко пла ши да 
сва ко на ко га на и ђе мо мо же би ти за ра жен и опа сност по нас? 
Да ли нас то не ко ху шка јед не на дру ге? 

Опет де о бе? 
Је ли то не што но во у зе мљи Ср би ји? 
Оба ве зне ма ске? Без лич ност, на род као аморф на ма са?
Да ли је и тај Кри зни штаб ле га лан? По сто ји ли у За ко-

ну о здрав стве ној за шти ти или у За ко ну о за шти ти ста нов-
ни штва од за ра зних бо ле сти? Ко га је фор ми рао и по чи јем 
овла шће њу до но си не ке од лу ке? 

За што нам „европ ски при ја те љи“ и ком ши је из ре ги о на 
све ви ше за тва ра ју гра ни це и не до зво ља ва ју ула зак срп ских 
др жа вља на у сво ја дво ри шта? 

За што нас Ита ли ја ни оп ту жу ју (или су они са мо гла сно-
го вор ни ци) за тзв. „срп ски ви рус“ ко ји је још ја чи и ин ван-
зив ни ји од ко ро не ко ја је  њих ко си ла? 

Да ли то има ве зе са „срп ским ви ру сом“ (из раз чла на Три-
ла те ра ле, Деј ви да Гом пер та) из де ве де се тих го ди на два де се-
тог ве ка и по ли тич ких по зи ва из НА ТО зе ма ља да се јед ном 
за сваг да са њим рас кр сти?

За што Ср би ја, по из ја ви чла на Кри зног шта ба, за раз ли-
ку од мно гих дру гих зе ма ља, ни је у ста њу да изо лу је ви рус, 
и ура ди се квен ци о ни ра ње, ти пи за ци ју? Да ли то има ве зе са 
де це ниј ским све сним уни шта ва њем Ин сти ту та „Тор лак“, ко ји 
је не ка да имао и ка дро ве и опре му да то ра ди (нпр. се дам де-
се тих го ди на про шлог ве ка изо ло ван је ви рус ве ли ких бо ги-
ња)? Да ли је, бу квал но, „Тор ла ку“ за бра ње но да ра ди изо ла-
ци ју ви ру са јер не ма спе ци јал ну ко мо ру? Да ли је тач но да је 
јед на Хр ват ска у За гре бу изо ло ва ла овај ви рус?

За што др жа ва ви ше го ди на ни шта не пред у зи ма да спре-
чи од лив здрав стве них рад ни ка из на ше зе мље? Да ли је тач-
но да је у прет ход ним го ди на ма Ле кар ска ко мо ра из да ва ла 
на сто ти не сер ти фи ка та до бре прак се на шим ле ка ри ма за 
за сни ва ње рад ног од но са у дру гим зе мља ма? За што их сад, 
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ка да је нај те же, на ста вља да об ма њу је и пре пу шта са ме се би 
у бор би са овом по ша сти? 

Да ли је тач но да се у Ср би ји, у на уч не свр хе, ни је ура ди-
ла ни ти јед на об дук ци ја те ла упо ко је ног од ко ро на ви ру са? 

Да ли ће би ти вак ци не про тив овог ви ру са? Ка ко је мо гу ће 
да је са мо не ко ли ко ме се ци на кон по чет ка пан де ми је вак ци-
на ушла у тре ћу кли нич ку фа зу ис пи ти ва ња (на љу ди ма), ако 
су на ја ве на уч ни ка с по чет ка пан де ми је би ле да је по треб но 
ми ни мум осам на ест ме се ци за ње ну про из вод њу? Да ли је 
све ово не ко пла ни рао, по се до вао ви рус, а са да и вак ци ну? 

Да ли је још ра ни је на у ка по твр ди ла и за пи са ла у про-
то ко ли ма за про из вод њу и те сти ра ње вак ци на стро ге кри-
те ри ју ме про ве ре ње не ефи ка сно сти и си гур но сти по здра-
вље љу ди и да се ис пи ти ва ња вр ло че сто спро во де и по пет 
до де сет го ди на? 

Да ли тре ба да бу де мо про тив вак ци не? Да ли тре ба да 
при ма мо не по у зда не, не до вољ но ис пи та не или вак ци не не-
по зна тог са ста ва? Да ли смо већ би ли у ова квој си ту а ци ји? 
Свињ ски грип? Глак со Смит Клајн? Фи ја ско вак ци на шког 
ло би ја?

Шта се у овој си ту а ци ји до га ђа са па ци јен ти ма ко ји бо-
лу ју од дру гих бо ле сти: он ко ло шки бо ле сни ци, кар ди о ва ску-
лар ни, не у ро ло шки...? Ко ли ко се че ка на пре гле де, ди јаг но-
стич ке про це ду ре, опе ра ци је?

По сто ји ли стра те ги ја др жа ве за бор бу про тив за ра зних, 
али и не за ра зних обо ље ња за ме се це или го ди не ко је до ла зе?

И на кра ју, али не и као по след ње пи та ње: Да ли ће мо 
по сти ћи иму ни тет кр да или ће мо има ти мен та ли тет ста да?

НЕ ДАМО ДА СЕ ЗАБОРАВИ 

Сви се до бро се ћа мо 2009. го ди не и свет ске хи сте ри је 
око ви ру са H1N1 – ви ру са свињ ског гри па и апо ка лип тич-
них пред ви ђа ња Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је да ће се 
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ми ли о ни љу ди ши ром све та за ра зи ти, а огро ман број и умре-
ти ако се не при сту пи ма сов ној вак ци на ци ји про тив овог 
ви ру са. Та да је не ко ли ко фар ма це ут ских ком па ни ја (Глак со 
Смит Клајн, Са но фи, Рош) за ве о ма крат ко вре ме на пра ви-
ло вак ци ну и кре ну ло у ма сов ну про да ју. Мно ге зе мље, ме ђу 
њи ма и Ср би ја, по ме ри фи нан сиј ске мо ћи, су ку по ва ле ми-
ли о не до за вак ци не и ло би ра ле ме ђу сво јим ста нов ни штвом 
да је она спа со но сна.

Та да је у Ср би ји, гле чу да, на че лу Рад не гру пе за пан де-
ми ју (у до ба ко ро на ви ру са то те ло на зва ше Кри зни штаб) 
био Др Кон, стра стве ни за го вор ник вак ци на ци је. Свој ски се 
тру дио да се вак ци на „при ми“ у на ро ду, па је ну дио и остав-
ку на сво ју функ ци ју уко ли ко се на род не вак ци ни ше у ми-
ли он ском бро ју. Зна мо да је кам па ња ма сов не вак ци на ци је 
про па ла, да су не по треб но ба че ни ми ли о ни ди на ра на ших 
па ра, али го спо дин Кон оста де на по ло жа ју. На род ни је на сео 
на при чу, ни је хтео да при ма на бр зи ну на пра вље ну и не до-
вољ но те сти ра ну вак ци ну, пот пу но не по зна тог са ста ва. Ко-
ли ко је то би ла ис прав на од лу ка го во ре и чи ње ни це да ни-
је би ло та ко ма сов ног за ра жа ва ња уз ве о ма ма лу смрт ност, 
мно го ма њу од се зон ског гри па, а та ко ђе и от кри ће шта је 
вак ци на са др жа ва ла. Ево при че ано ним ног фар ма це у та ко-
ји је по зна вао ову вак ци ну: 

„Да ли зна те да су про из во ђа чи вак ци не про тив свињ-
ског гри па за тра жи ли од вла де из у зе ће од мо гу ћих ту жби 
у слу ча ју да вак ци не узро ку ју по сле ди це по здра вље љу ди? 
Ако сте на пра ви ли вак ци ну за ко ју зна те да де лу је, за што би 
вам он да би ло по треб но прав но из у зе ће у слу ча ју не же ље-
них по сле ди ца на љу ди ма? Зар то ни је ве ли ки знак упо зо ре-
ња за све нас? Ви рус свињ ског гри па убио је око 2000–3000 
љу ди укуп но. Оби чан грип уби ја мно го ви ше љу ди го ди шње, 
па за што се он да шти ти мо од свињ ског гри па, а не од обич-
ног гри па? Да ли то има сми сла? Због че га се он да по ди же 
ово ли ка па ни ка?
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Вак ци на про тив свињ ског гри па са др жи две ве о ма опа-
сне ства ри – јед на се зо ве ти ме ро сол. У ње го вом са ста ву је 
50% жи ве. Ти ме ро сол се ве же на ре цеп то ре у мо згу, и, за пра-
во, узро ку је оште ће ња мо зга.

Дру ги опа сни са сто јак вак ци не про тив свињ ског гри па 
зо ве се сква лен. Сква лен ва ра ваш иму но си стем да поч не да 
уби ја ва ше соп стве не ће ли је, што ства ра ауто и му не бо ле сти, 
али и бо ле сти као што  су аст ма, мул ти пла скле ро за, ди ја бе-
тес и хр пу дру гих бо ле сти за ко је још не ма мо на зив. Зар је 
па мет но у се бе убри зга ти те ства ри, ка ко би се из бе гао ре-
ла тив но бла ги грип, по пут свињ ског гри па?

Ако сте труд ни, за пи тај те се ово – за што би сте узи ма ли 
Пан вакс (је дан од на зи ва вак ци не), ка да он са др жи нео ми-
цин сул фат и по ли мик син Б – од ко јих оба по ка зу ју по зи тив-
не ри зи ке за ва ше не ро ђе но де те – ка ко би сте из бе гли шта? 
Бла ги грип, ко ји уби ја 95% ма ње љу ди не го оби чан грип?

Ја сам струч њак за кри тич ку ана ли зу ле ко ва и њи хо ве 
учин ке на љу ди ма. И не ка се не ко са мо усу ди да до ђе до ме-
не са шпри цом пу ним вак ци не про тив свињ ског гри па, или 
да до ђе бли зу мо је по ро ди це! Ова ствар је отров. Не мој те то 
узе ти. Не до зво ли те да ва ши при ја те љи то узму. Не до зво ли-
те да ва ша по ро ди ца то узме.“

ИЗОЛАЦИЈА, СТРЕС И ИМУНИТЕТ 

Основ на уло га иму ног си сте ма је ус по ста вља ње при род-
не ба ри је ре ко ја ће за у ста ви ти све ви ру се, бак те ри је, гљи ви це 
или из ме ње не, пре кан це ро зне ће ли је на пу ту да на шко де на-
шем здра вљу. У ту свр ху наш иму ни си стем про из во ди де сет 
ми ли о на про те и на-ан ти те ла сва ко га са та, а та ква про дук тив-
ност зах те ва из да шне за ли хе хран љи вих ма те ри ја. Уко ли ко 
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же ли мо да обез бе ди мо оп ти мал но функ ци о ни са ње иму ног 
си сте ма, мо ра мо снаб де ти ор га ни зам ма те ри ја ма ко је на ње-
га нај ви ше ути чу, а то су: ви та ми ни А, Б6, Б12, Ц, Е и фол на 
ки се ли на, ми не ра ли цинк, ба кар, гво жђе и се лен, као и оме-
га-3 ли но лен ска ки се ли на.

Од ве ли ке је ва жно сти и на чин жи во та: из у зет но је бит-
но ор га ни зму обез бе ди ти до вољ но са ти ноћ ног сна, а сле де ћа 
на ли сти фак то ра је фи зич ка ак тив ност – уме ре но ве жба ње 
на све жем ва зду ху, нај ма ње по по ла са та днев но пет пу та не-
дељ но. Пре по ру чу је се што ду жи бо ра вак на све жем ва зду ху 
то ком да на. Уме ре но сун ча ње та ко ђе по вољ но де лу је на иму-
но ло шки си стем. Чи ни о ци ко ји не по вољ но де лу ју на иму ни-
тет су: стрес, пси хо фи зич ка ис цр пље ност, че сте ин фек ци је, 
хро нич не бо ле сти (ше ћер на бо лест, кар ди о ва ску лар не бо ле-
сти...), хе ми о те ра пи ја итд.

У бор би про тив ши ре ња ко ро на ви ру са мно ге зе мље су 
уве ле за бра не кре та ња или кон так та и на раз не на чи не огра-
ни чи ле дру штве ни жи вот. Чак и та мо где оста нак код ку ће 
ни је био оба ве зу ју ћи, љу ди из стра ха рет ко или ни ка да не 
из ла зе на ули цу. Ме ђу тим, ме ре изо ла ци је и ка ран ти на ниг-
де ни су би ле та ко стро ге и ду го трај не као у Ср би ји (осим 
Ки не). Да ли је ре жим за ка снио са спро во ђе њем основ них 
епи де ми о ло шких ме ра па је стро гим ре жи мом за бра на кре-
та ња по ку ша вао да по пра ви епи де ми о ло шку си ту а ци ју, да 
нам ви рус не од не се мно го жи во та, не раз ми шља ју ћи мно го 
о то ме ка кве по сле ди це по здра вље по је дин ца мо гу иза зва ти 
стрес и изо ла ци ја? У све му то ме нај ви ше тр пе на ши нај ста-
ри ји су гра ђа ни ко ји тек по след њих да на, по сле изо ла ци је у 
сво јим ку ћа ма од го то во ме сец и по да на, до би ја ју до зво лу 
да на крат ко из ла зе у шет ње.

Кре та ње ис пу ња ва те ло „хор мо ни ма сре ће“. То омо гу ћа-
ва бо ље спа ва ње, сма њу је стрес и стра хо ва ња, ја ча пам ће ње 
и моћ опа жа ња. Кре та ње и спорт, па ма кар и код ку ће – нај-
ма ње три де сет ми ну та днев но. Тре не ри фи скул ту ре ка жу да 
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ни је бит но ка ко ће те по де ли ти тих ми ни мал них по ла са та – 
мо жда по де сет ми ну та ују тру, у под не и уве че. Кад год мо-
же те, иди те на свеж ва здух. Не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
већ два са та не дељ но у при ро ди има ју по зи ти ван ути цај на 
фи зич ко и пси хич ко здра вље.

„Зна мо да ка ран тин – као ул ти ма тив ни об лик за бра не 
кре та ња – ствар но мо же да во ди пси хич ким по ре ме ћа ји ма 
чак и код са свим нор мал них љу ди“, ка же Ман фред Шпи цер, 
про фе сор пси хи ја три је на Уни вер зи те ту у Ул му и шеф та-
мо шње пси хи ја триј ске кли ни ке. „По сто је ду го роч на ис тра-
жи ва ња ко ја по ка зу ју да је на кон ка ран ти на ве ћа уче ста лост 
анк си о зно сти, по ре ме ћа ја сна или чак пост тра у мат ског по-
ре ме ћа ја. Ту не ма раз ли ка из ме ђу ста ри јих и мла ђих, или 
му шка ра ца и же на. Сви мо гу да па те од то га“, ка же Шпи цер. 
„За то је пре по ру ка да се та кве ме ре уво де са мо ка да су нео-
п ход не.“ У раз го во ру за „Глас Не мач ке“ про фе сор ка же да 
је нај ва жни је оруж је ко је чо век има у бор би про тив ко ро-
на ви ру са соп стве ни иму ни си стем. „Зна мо шта ја ча иму ни 
си стем – јед на од ства ри је из ла зак на по ље. Нај бо ље, на рав-
но, та мо где не ма ни ко га, ре ци мо у шу му. Зна мо да шет ња 
шу мом у тра ја њу од јед ног, или бо ље, два са та до ка за но ја ча 
иму ни си стем. Оста нак у ку ћи ште ти иму ном си сте му. То је 
по себ но ва жно за поро ди це са де цом.“

„Са мо и зо ла ци ја је је дан од нај е фи ка сни јих по те за ка-
да го во ри мо о спре ча ва њу ши ре ња ви ру са, али мо же има ти 
озбиљ них по сле ди ца на мен тал но здра вље по је дин ца, по го-
то во оних ко ји су на вик ну ти на дру штве на оку пља ња, што је 
ве ћи на да на шње по пу ла ци је“, упо зо ра ва Џу ли јан Холт-Лун-
стад, про фе сор ка пси хо ло ги је и не у ро на у ке на Бри гам Јанг 
уни вер зи те ту у САД.

„Љу ди ко ји су ви ше со ци јал но по ве за ни по ка зу ју ма-
њи број за па ље ња, а они ко ји су ви ше изо ло ва ни има ју че-
шћи слу чај хро нич них за па ље ња. Та ко ђе, има мо до ка зе ко ји 
изо ло ва ност  по ве зу ју с про бле ми ма крв ног при ти ска, бро ја 
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от ку ца ја ср ца, ни во ом хор мо на стре са, па чак и ће лиј ских 
ге на ста ре ња“, ре кла је Холт-Лун стад.

Ње на ис тра жи ва ња, та ко ђе, по ка зу ју да ду го трај не ме ре 
со ци јал не изо ла ци је мо гу, у за ви сно сти од пси хич ког ста ња 
по је дин ца, до ве сти до пре ра не смр ти. Уса мље ност ди же ри-
зик од ра не смр ти 26%, со ци јал на изо ла ци ја 29%, а ако по-
је ди нац жи ви сам ри зик од ра не смр ти се по ве ћа ва за 32%.

За и ста, ме ди цин ска прак са по ка зу је да су у тзв. постстре-
сном пе ри о ду мо гу ћа раз ли чи та пси хич ка или пси хо со мат ска 
обо ље ња. Симп то ми про ду же ног ста ња стре са ма ни фе сту ју 
се на те ле сном, пси хич ком, али и на со ци јал ном пла ну, као 
ре зул тат ло ших ве ге та тив но-ен до кри них од го во ра, од но сно 
при ла го ђа ва ња ор га ни зма на хро нич не стре со ре, ко ји до во де 
до ло ших ме та бо лич ко-би о хе миј ских про це са го то во у це лом 
ор га ни зму. Нај че шћи симп то ми и зна ци та квих по ре ме ћа ја 
су: хро ни чан умор, те шко ће у кон цен тра ци ји, анк си о зност, 
нер во за, раз дра жљи вост, за бри ну тост, под ло жност стра ху, 
по не кад на па ди стра ха и бе са, гу би так во ље, не за ин те ре со-
ва ност, гр че ње по не ких ми ши ћа, по ре ме ћај крв ног при ти ска, 
ср ча не арит ми је, гу ше ње, алер гиј ске ма ни фе ста ци је, као и ен-
до кри но ло шки по ре ме ћа ји – хор мон ски дис ба лан си, по ве-
ћа на ко ли чи на ка те хо ла ми на (адре на лин и но ра дре на лин), 
ше ће ра и хо ле сте ро ла у кр ви.

Оста је нам да пе ри од ко ји је иза нас ис ко ри сти мо за из-
вла че ње на су шних по у ка, од ко јих је сва ка ко јед на од нај бит-
ни јих да ме ре изо ла ци је ни кад не сме ју би ти ор га ни зо ва не 
та ко да спре ча ва ју основ не би о ло шке рит мо ве по пу ла ци је. 
Јер, по сле ди це тог спре ча ва ња че сто мо гу би ти штет ни је од 
ко ри сти ко ја про ис хо ди од изо ла ци о них ме ра. 
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ПАДАЈУ МАСКЕ

ДА ЛИ ЈЕ БАШ ТАКО?

Због ко ро на ви ру са и па ни ке слич не оној из вре ме на 
САРС-а, птич јег или свињ ског гри па, огро ман број љу ди у 
све ту и код нас по хр лио је у апо те ке и спе ци ја ли зо ва не рад-
ње и по ку по вао за штит не ма ске. Слу ша ју ћи пре по ру ке над-
ле жних сте као се ути сак да су ма ске спа со но сне, да их стал но 
тре ба но си ти. А да ли је то баш та ко? Шта ка жу ре ле вант-
ни по да ци?

Ако се зна да су ви ру си нај си ћу шни ји ми кро ор га ни зми, 
ве ли чи не од не ко ли ко де се ти на до не ко ли ко сто ти на ми ли-
ми кро на, ви дљи ви је ди но по мо ћу елек трон ских ми кро ско па 
ко ји по ве ћа ва ју ви ше од 100.000 пу та, по ста вља се пи та ње: 
да ли за штит не ма ске шти те од ви ру са?

НИСУ СВЕ МАСКЕ ИСТЕ

По сто ји ви ше ти по ва за штит них ма ски, а код нас се, нај-
че шће, мо гу на ба ви ти тзв. хи рур шке ма ске или ма ске ши-
ве не од плат на. Ме ђу тим, мно го де ло твор ни је, али и ви ше-
стру ко ску пље (од не ко ли ко де се ти на до не ко ли ко сто ти на 
евра!) су – FFP (Fil te ring fa ce pi e ce) пар ти ку лар не ма ске (зва-
не и ре спи ра то ри).

И ме ђу FFP ма ска ма по сто ји раз ли ка у ква ли те ту за шти те. 
Ква ли тет за шти те се ме ри по ко ли чи ни за др жа не пра ши не, 
ди мо ва или аеро со ла на рад ном ме сту. И док код ти па FFP1, 
на при мер, уди са ње мо же до ве сти до ири ти ра ња ди сај них ор-
га на и мо же се раз ви ти не при ја тан ми рис, FFP2 ма ска ну ди 
бо љу за шти ту од не при јат них ми ри са. Она је и бит но по сто-
ја ни ја од FFP1 и омо гу ћу је бо љу за шти ту и при де се то стру ко 
ве ћој ко ли чи ни штет них ма те ри ја у ва зду ху на рад ном ме сту.
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Ако је пре ко ра че ње ве ће од то га, кла са FFP3 ну ди та ко 
до бру за шти ту да се пре по ру чу је за рад у хе миј ској ин ду-
стри ји. Спе ци јал не FFP3 ма ске са фил те ри ма (ре спи ра то ри) 
из ове ка те го ри је ко ри сте се и у на уч ним ла бо ра то ри ја ма у 
ко ји ма по сто ји опа сност од ви ру са.

ШТА КАЖЕ ПРАВА СТРУКА? 

„Обич не ма ске мо гу да спре че про дор че сти ца ве ли чи не 
до 0,6 ми кро ме та ра и ти ме пред ста вља ју си гур ну за шти ту од 
бак те ри ја, али не и ви ру са.“ За то пред сед ник Не мач ког дру-
штва за ин фек то ло ги ју, Bernd Zalc ber ger, са Уни вер зи тет ске 
кли ни ке у Ре ген збур гу, ка же да но ше ње та квих ма ски у овом 
тре нут ку сма тра „пот пу но бе сми сле ним“. Он под се ћа да те 
ма ске ни су на ме ње не за шти ти од бо ле сти, као и да но ше ње 
ма ски има ви ше сми сла за осо бе ко је су обо ле ле и мо гу да 
пре не су ви ру се на дру ге.

Ма ске ко је не при па да ју на ве де ним за шти тим ка те го ри-
ја ма, тзв. хи рур шке ма ске слу же пре све га да осо ба ко ја их 
но си не би ши ри ла око се бе ба ци ле ако ка шље или ки ја, те да 
не пру жа ју ни ка кву за шти ту од ви ру са. То је за то што не по-
кри ва ју очи, ла ба ве су и не мо гу се но си ти у ду жем пе ри о ду 
– по ста ну вла жне, па их тре ба че сто ме ња ти (пре по ру ка – на 
сва ка два до три са та). Ко ли ко нам је, са мо на днев ном ни воу, 
по треб но та квих ма ски ако зна мо да се та ква ма ска у Ср би-
ји про да је за сто ди на ра – а до не дав но је би ла три де се так?

ПРЕ И ПОСЛЕ ЈЕЛА ТРЕБА РУКЕ ПРАТИ

Струч ња ци у Не мач кој тре нут но упо зо ра ва ју да је мно го 
ефи ка сни је од но ше ња ма ске во ђе ње ра чу на о хи ги је ни ру ку 
те да се 80 од сто свих ин фек тив них бо ле сти пре но си пре ко 
ру ку. Из ра чу на то је да љу ди у про се ку је дом у че ти ри ми ну-
та до ди ру ју ли це ру ка ма ко је пре то га ни су опра не.
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Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја са ве ту је упо тре бу ма-
ски са мо у спе ци јал ним слу ча је ви ма. „Уко ли ко ка шље те, има-
те про бле ма са ди са њем, гро зни цу или ки ја те, ста ви те ма ску 
на ли це и по зо ви те од го вор ну ме ди цин ску уста но ву. Уко ли ко 
ове симп то ме не ма те, не мој те но си ти ма ску па нич но и ти ме 
је ус кра ти ти не ко ме ко ме је за и ста по треб на. Не по сто ји ни 
је дан до каз да ма ска шти ти љу де ко ји ни су за ра же ни ко ро-
на ви ру сом. Уко ли ко во ди те ра чу на о обо ле лој осо би но си те 
ма ску увек ка да сте у со би са њом.“ (1) 

КОЈЕ МАСКЕ НЕ ПОМАЖУ?

Европ ски цен тар за пре вен ци ју и кон тро лу бо ле сти 
(ECDC) упо зо рио је да обич не ма ске или оне ши ве не од 
плат на не ма ју уло гу за шти те од ви ру са, чак мо гу и да по ве-
ћа ју опа сност од ин фек ци је због вла ге, ши ре ња теч но сти и 
за др жа ва ња ви ру са, ука зу ју ћи и на ви сок сте пен про ди ра-
ња че сти ца кроз плат но, ко ји, ка ко се про це њу је, из но си од 
40 до 90 од сто.

У до ку мен ту ECDC пре по ру чу је и да се хи рур шке ма ске 
ко је су на ме ње не за јед но крат ну упо тре бу не упо тре бља ва ју 
ви ше пу та. Та ква прак са мо жда је и до пу ште на у слу ча ју обо-
ље ња по пут ту бер ку ло зе, али да ле ко ма ње у слу чај САРС-
KоВ-2, по што тај ви рус оп ста је на по вр ши ни ма те ри ја ла, на ве-
ла је Аген ци ја ЕУ. (2) По во дом за шти те од ви ру са струч ња ци 
до во де у пи та ње де ло твор ност јед но став них, ко мер ци јал но 
до ступ них ма ски за ди са ње. „Оно што го во ри у при лог нор-
мал ним ма ска ма је мо жда ви ше чи ње ни ца да но се ћи их, љу-
ди не до ди ру ју уста и нос по тен ци јал но кон та ми ни ра ним 
ру ка ма – из бе га ва се тзв. ин фек ци ји раз ма зи ва њем“, ка же 
ис тра жи вач из обла сти ви ро ло ги је Chri stian Dro sten (Cha-
ritéa у Бер ли ну).“
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ВЕЋА ЗАШТИТА – ТЕЖЕ ДИСАЊЕ?

У то ку епи де ми је Сарс 2002/2003. го ди не не ке сту ди је су 
по ка за ле по зи тив не за штит не ефек те код та ко зва них FFP3 
ма ски. Али то ни су би ле уоби ча је не ма ске по пут оних ко је 
ви ди те на ули ца ма или у на шим опе ра ци о ним са ла ма, већ 
по себ не ма ске са спе ци јал ним фил те ри ма ко ји оне мо гу ћа-
ва ју про лаз сит ним че сти ца ма. Це ло днев на упо тре ба ових 
ма ски је, на вод но, при лич но на пор на због оте жа ног ди са-
ња. Јед но став не ма ске мо гу по мо ћи у бор би про тив ин фек-
ци је раз ма зи ва њем. Ове ма ске се пре по ру чу ју осо ба ма ко је 
су већ за ра же не. По себ не ма ске са ма њом про пу сно шћу за 
сит не че сти це (FFP ма ске) ну де ве ћу за шти ту.

Ба вар ски др жав ни се кре та ри јат за здра вље и без бед ност 
хра не ура дио је оп се жни рад на те му ре спи ра тор них ма ски. 
FFP ма ске су по де ље не у 3 ка те го ри је – све су на вод но ефи-
ка сни је од јед но став них ко мер ци јал но до ступ них стан дард-
них ма ски за ли це. Што је ви ша кла са, то је и ве ћи за штит ни 
ефект. Раз ли ку ју се у про пу сно сти. Код FFP1 то мо же би ти 
нај ви ше 22 %, а код FFP3 са мо 2%. „FFP ма ске су за јед но крат-
ну упо тре бу и мо ра ју се на кон упо тре бе из хи ги јен ских раз-
ло га пра вил но укло ни ти“, на во ди се у овом ра ду. (3) 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

На рав но да ово ни је текст ни про тив пре вен ци је пан де-
ми је, ни про тив упо тре бе за штит них ма ски. Ње гов циљ је 
јед но ста ван: да упо зо ри да су нам, у озбиљ но до ба, по треб на 
озбиљ на и од го вор на ре ше ња, а не им про ви за ци је. Крај ње је 
вре ме да пад ну све ма ске нео д го вор них, ко ји по ку ша ва ју да 
глу ме час др жа ву, а час „стру ку“. У пи та њу је, ипак, здра вље 
на ше и на ших бли жњих. 
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УПУТНИЦЕ 

1. https://www.ste to skop.in fo/me to de-u-me di ci ni/ma ske-i-ko ro na-
vi rus

2. https://www.da nas.rs/svet/agen ci ja-eu-za-pre ven ci ju-bo le sti-oce-
ni la-da-plat ne ne-ma ske-ne-sti te-od-vi ru sa/

3. https://ge ek.hr/zna nost/cla nak/re spi ra tor ne-ma ske-sti te-li-od-ko-
ro na-vi ru sa/#ixzz6MS0HUbnb.

ИНФРАЦРВЕНИ ТОПЛОМЕРИ, 
КЕРБЕРИ НОВОГ ТОТАЛИТАРИЗМА 
(ДА ЛИ ЈЕ ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА 

ДОКАЗ ДА СИ „КРИВ“?)

ШИРИ СЕ МРЕЖА 
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА?

„До ба ко ро не“ нам је до не ло још јед ну но ви ну у сва ко днев-
ном жи во ту, а то је ме ре ње те ле сне тем пе ра ту ре при ли ком 
по ку ша ја да уђе мо у не ку од јав них уста но ва ра ди оба вља ња 
на су шних по тре ба. На ула зи ма ба на ка, оп шти на и дру гих ин-
сти ту ци ја до че ку ју нас пор ти ри или слу жбе ни ци обез бе ђе ња 
и бес кон такт ним, ин фра цр ве ним тер мо ме три ма очи та ва ју 
на шу те ле сну тем пе р а ту ру. По ред на ме та ња но ше ња ма ски 
сум њи вог ква ли те та за шти те, на ме ће се и ова ме ди цин ска 
про це ду ра, ко ја је не ка да, за и ста, би ла са мо у опи су ра да ме-
ди цин ских рад ни ка (све до по ја ве кућ них то пло ме ра). Да ли 
се то – да бу дем, с пра вом, иро ни чан – ши ри и раз ви ја мре-
жа здрав стве них уста но ва и по ве ћа ва број „оспо со бље них 
ка дро ва“ за про це ну на шег здрав стве ног ста ња?
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СЛУЖБЕНИК БАНКЕ УМЕСТО ЛЕКАРА

До ско ро то ни је мо гла би ти јав на ме ра, јер се мо гла ту-
ма чи ти као за ди ра ње у при ват ност (сва ко има пра во да бу-
де бо ле стан, а да то дру ги не мо ра ју да зна ју), ко ја дис кре-
ди ту је и за га ран то ва ну по вер љи вост по да та ка на ре ла ци ји 
ле кар–па ци јент. За што, он да, ле кар да чу ва тај ну о евен ту-
ал ној бо ле сти свог па ци јен та, а Ми ка Ми кић, слу жбе ник 
бан ке, да от кри ва да му пр ви ком ши ја има тем пе ра ту ру и, 
на о чи глед број них при сут них, да му не до зво ља ва да уђе у 
бан ку и по диг не но вац, јер је „бо ле стан“? Али Ми ка Ми кић 
ни је крив, ни ко га ни је оба ве стио да по ви ше ну те ле сну тем-
пе ра ту ру чо век мо же да има не са мо због ко ро на ви ру са, 
већ и из дру гих раз ло га, на при мер, као ре ак ци ју на раз не 
ин фек ци је у ор га ни зму (али, авај, ви со ка тем пе ра ту ра не 
мо ра ука зи ва ти на ин фек ци ју!), на по вре де или ста ња по-
пут ар три ти са, хи пер ти ре о ди зма, па чак и на не ке об ли ке 
ра ка, али и да ни је баш сва ки тре ну так по го дан за ме ре ње 
те ле сне тем пе ра ту ре.

КАД СЕ МЕРИ ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА? 

Ме ди ци на ка же да те ле сну тем пе ра ту ру код од ра слог чо-
ве ка тре ба ме ри ти тек два де сет ми ну та до по ла са та на кон 
је ла, пу ше ња, кон зу ма ци је то плих или хлад них на пи та ка, а 
тек на кон сат вре ме на ако сте има ли фи зич ку ак тив ност или 
се ту ши ра ли то плом во дом. Да ли су у сва ко днев ним ак тив-
но сти ма сви ти усло ви ис пу ње ни?

Та ко ђе, при ли ком ту ма че ња из ме ре не тем пе ра ту ре тре-
ба зна ти да се она ме ња то ком да на, би ло да смо бо ле сни или 
здра ви. Нај ни жа је ра но ују тру, из ме ђу че ти ри и шест, а нај-
ви ша ра но уве че из ме ђу шест и осам са ти. Осим од до ба да на 
и на шег здрав стве ног ста ња, тем пе ра ту ра те ла за ви си и од 
тем пе ра ту ре ва зду ха, али и од на ших фи зич ких ак тив но сти. 
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Та ко, на при мер, ако је тем пе ра ту ра ва зду ха 20 сте пе ни цел-
зи ју со вих, тем пе ра ту ра на шег тру па би ће око 37, ру ку 28, а 
но гу 31°С, док ће нам услед ја ког ми шић ног на пре за ња по-
ра сти и за два сте пе на. Те ле сна тем пе ра ту ра је, та ко ђе, ве о ма 
осе тљи ва на ни во хор мо на и код же на мо же би ти не знат но 
по ви ше на у пе ри о ду ову ла ци је или мен стру а ци је.

Те ле сна тем пе ра ту ра ће ско чи ти кад је де мо љу то, док 
ве жба мо, жу стро оба вља мо не ке ак тив но сти, чак и кад ла-
же мо, а опа шће док мир но гле да мо оми ље ну ТВ се ри ју, од-
ма ра мо се...

Ако се ис кљу че сви по тен ци јал ни узро ци по ви ше не те-
ле сне тем пе ра ту ре ор ган ског по ре кла, мо гу ћа је и тзв. пси хо-
ге на тем пе ра ту ра. Обич но се ја вља код зах тев них осо ба, али 
и оних ко је су не си гур не, по ти ску ју осе ћа ња или су стал но 
под при ти ском због свог здрав стве ног ста ња, про на ла зе ћи 
стал но код се бе симп то ме не по сто је ћих бо ле сти. А ко ме да-
на шњи тем по жи во та и бор ба за го лу ег зи стен ци ју не до но-
си сва ко днев не при ти ске?

ПОУЗДАНОСТ ТОПЛОМЕРА 

Упит но је, та ко ђе, да ли се на пра ви на чин упо тре бља ва-
ју по ме ну ти то пло ме ри и ко ли ко су по у зда ни, а ви ди мо да 
су то ком пан де ми је иза зва не САРС Ков-2 ви ру сом, ши ром 
све та ушли у ма сов ну упо тре бу.

„Ти уре ђа ји су по зна ти по то ме да ни су пре ци зни и по-
у зда ни“ – ка же за „Њу јорк тајмс“ др Џејмс Ло лер, ме ди цин-
ски струч њак из Гло бал ног цен тра за здрав стве ну си гур ност 
Уни вер зи те та Не бра ске и до да је да они де ли мич но слу же ра-
ди де мон стра ци је.

Ло лер ка же да би се на осно ву вред но сти ко је су му на 
тај на чин из ме ре не док је пу то вао За пад ном Афри ком у до-
ба епи де ми је ебо ле 2014–2016. го ди не, мо гло за кљу чи ти да 
уми ре од хи по тер ми је.
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„Че сто ми је тем пе ра ту ра би ла 35 сте пе ни цел зи ју са или 
ни жа, што ни је ком па ти бил но са жи во том. Због то га ни сам 
си гу ран да су би ли пре ци зни“, ка же он.

Ве ћи на љу ди ко ји ма шу овим уре ђа ји ма др же их пре да-
ле ко, или пре бли зу су бјек та, та ко да они при ка зу ју или пре-
ви со ку, или пре ни ску тем пе ра ту ру, твр де струч ња ци за „Њу-
јорк тајмс“, а пре но си „Би знис ин сај дер“.

Пре ма ком па ни ји „Грејн џер“, ко ја про из во ди ин фра цр-
ве не то пло ме ре, пра вил на уда ље ност пи што ља за ви си од ве-
ли чи не су бјек та. Осим то га, окру же ње као што су пра шња ва 
ули ца или врео ауто мо бил та ко ђе мо гу ути ца ти на при ка-
за ни ре зул тат.

Чак и ако се ко ри сте пра вил но, ови то пло ме ри не мо-
гу да ре ги стру ју сва ког мо гу ћег пре но си о ца ви ру са. Сту ди је 
по ка зу ју да симп то ми мо гу да се по ја ве тек по сле 14 да на, па 
чак и по сле 24 да на!

Хо ће мо ли за и ста до зво ли ти да нас, у име „јав ног здра-
вља“, по ни жа ва ју на осно ву од лу ке не струч них ко ји се, ре-
ци мо, на ла зе у управ ним те ли ма ба на ка и дру гих услу жних 
уста но ва? Хо ће ли сва ко мо ћи да игра уло гу ме ди цин ског 
рад ни ка, и да нас ли ша ва на ших пра ва где год да се по ја ви-
мо са мо за то што смо му „здрав стве но сум њи ви“? Хо ће ли 
то пло мер би ти Кер бер на ула зу у сва ки јав ни про стор?

Ми сли те о то ме. И не при стај те на дру штво пре тво ре но 
у кон цен тра ци о ни ло гор. 
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ИСТИНА И ПОВЕРЕЊЕ (ПОДСЕЋАЊЕ)

По след њих не ко ли ко ме се ци, а на ро чи то од про гла ше-
ња пан де ми је због ши ре ња за ра зе узро ко ва не САРС-Ков 2 
ви ру сом, оче ки ва но би би ло да кључ не две ре чи у оп штем 
дис кур су бу ду ИСТИ НА и ПО ВЕ РЕ ЊЕ. Исти ни то ин фор-
ми са ње о сва ком до га ђа ју, а по себ но о оном ко ји пред ста вља 
не по сред ну опа сност по здра вље сва ког по је дин ца, је бра на 
стра ху, па ни ци, ства ра осе ћај си гур но сти. Ако нај од го вор-
ни ји у да том тре нут ку исти ну го во ре и исти ном де ла ју, ства-
ра ју и по тре бан осе ћај по ве ре ња.

На жа лост, ни је би ло то баш та ко. Да ли вам је ули ва ла 
по ве ре ње пред сед ни ко ва пре по ру ка да се овај ви рус по бе-
ђу је ко јом ча ши цом ра ки је, да ли сте ве ро ва ли са ве ти ма др 
Не сто ро ви ћа да је ово нај сме шни ји ви рус и да се сло бод но 
мо же ићи у шо пинг у Ми ла но у тре ну ци ма ка да Ита ли ја има 
све ве ћи број за ра же них и умр лих, да ли сте им ве ро ва ли да 
не ће за тва ра ти шко ле и вр ти ће, да не ће би ти ван ред ног ста-
ња? Да ли сте им ве ро ва ли да смо пр вог за ра же ног па ци јен та 
има ли ше стог, а не пр вог мар та (јер, ипак, ви рус је че као да 
се при ку пе пот пи си за ли сте вла да ју ћих стра на ка за пред-
сто је ће из бо ре, па он да кре нуо да на па да), а да да нас има мо 
ла бо ра то риј ске по твр де при су ства ан ти те ла у кр ви по је ди-
них па ци је на та, ко ји су би ли за ра же ни још у де цем бру или, 
чак, у но вем бру про шле го ди не и да ли сте им ве ро ва ли да 
смо спрем ни за рат про тив овог ви ру са и да има мо сву нео-
п ход ну за штит ну опре му и ле ко ве? Сва ко, исти ни при вр-
жен, би по ве ро вао.

Ме ђу тим, де си ло се све су прот но. У Ср би ји је, не у став но, 
уве де но ван ред но ста ње, по ли циј ски час, још цр њи ме диј ски 
мрак, из ве де на вој ска са ду гим це ви ма на ули це (као у нај а по-
ка лип тич ни јим фил мо ви ма), за тво ре не су шко ле и вр ти ћи и 
пред у зе те нај ри го ро зни је ме ре про ти ве пи де миј ске за шти те, 
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уз не чу вен зло чин пре ма на шим нај ста ри јим су гра ђа ни ма у 
ви ду го то во дво ме сеч не за бра не из ла ска из ку ћа и ста но ва. 
Ис по ста ви ло се и то да не ма до вољ но за штит не опре ме, чак 
ни за здрав стве не рад ни ке ко ји су на пр вој ли ни ји од бра не 
(ано ним на све до че ња мно гих здрав стве них рад ни ка, а ка сни је 
и при зна ње др Ко на, чла на Кри зног шта ба), да не ма до вољ-
но ре спи ра то ра, да се ис по чет ка ни су пра ти ле струч не пре-
по ру ке до би је не од зе ма ља прет ход но за хва ће ним за ра зом. 
Ис по ста ви ло се да су и мно ге про ти ве пи де миј ске ме ре сти-
хиј ски уво ђе не, не до вољ но раз ра ђе не и про ми шље не, јед не 
за ме њи ва ле дру ге без ика квог уте ме ље ња и уво ди ле оп шту 
за бу ну у на ро ду. На ро чи то је за лу ђи ва ње љу ди до ла зи ло до 
из ра жа ја по сле уки да ња ван ред ног ста ња и по пу шта ња про-
ти ве пи де миј ских ме ра због кон тра дик тор них пре по ру ка др-
жав ног вр ха и стру ке. Са ви ше ре жим ских ме ди ја др Не сто-
ро вић, члан Кри зног шта ба, по зи ва да се за ра жа ва мо, да не 
но си мо ма ске, иако „ре жим ски стру ка“ сва ко днев но упо зо-
ра ва на по тре бу при ме не свих за штит них ме ра. Ово, ви ше, 
ни је за бу на, већ ши зо фре ни ја!

Да ли им са да тре ба ве ро ва ти да се Ср би ја из бо ри ла са 
ви ру сом, да тре ба сло бод но иза ћи на „фер“ и „де мо крат ске“ 
из бо ре, да тре ба да опо ра вља мо еко но ми ју? Да ли је „тек сад 
епи де ми ја под кон тро лом“, јер ће нам, нај ве ро ват ни је, још 
ди ри го ва ни је и при ла го ђе ни је по тре ба ма вла сти об ја вљи-
ва ти по дат ке о но во за ра же ним и упо ко је ним гра ђа ни ма? И, 
на рав но, опет, нео до љи ви др Не сто ро вић (или, ка ко ка же 
Бо ра Чор ба у јед ној од сво јих пе са ма: ... и, на рав но, Џеј!) и 
ње го во раз ми шља ње да је, у јед ном тре нут ку и сам био за-
ра жен, али да по сао ни је мо гао да че ка, па је по сле крат ког 
опо рав ка од два да на, на ста вио бор бу про тив опа ког ви ру са 
број ним кон так ти ма (!?) са дру ги ма. Бра те, лу ди ло, што би 
мла ди да нас ре кли!

Али, ових да на нам сти же уте ха у ви ду обе ћа них сто 
„еври ћа“, ве ро ват но, за пре по ру че ни шо пинг у Ми ла но. То 
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ме под се ти на при чу јед ног мог дру га из де тињ ства, ка ко је 
јед ном при ли ком од оца до био два де сет ди на ра за игри це у 
лу на-пар ку (та да је це на же то на би ла де сет ди на ра), уз ко-
мен тар: „Иди, из и грај се!“

Ме ђу тим, те шко да ће мо се из и гра ти, јер и по ред обе ћа-
ња да ће сви пу но лет ни гра ђа ни до би ти ову по моћ, опет се 
ис по ста вља да се мно ги, из тех нич ких раз ло га, не мо гу при-
ја ви ти, да по моћ не мо гу до би ти они чи ја је лич на кар та ис-
те кла, да с е ауто мат ски, по на ло гу из вр ши те ља, упла ће ни но-
вац ски да са ра чу на гра ђа на ко ји има ју од ре ђе на ду го ва ња...

На да ли су се и ве ро ва ли и здрав стве ни рад ни ци да ће 
им, ка ко је пред сед ник др жа ве на ја вио, пла те би ти зна чај-
но по ве ћа не, јер су хе ро ји ко ји ни су устук ну ли пред опа ким 
ви ру сом, да ће мно ги ко ји су при мље ни као ис по моћ у је ку 
пан де ми је до би ти ста лан по сао, да ће се здрав ство опре ма ти 
као ни кад до сад. Али, опет об ма на, уме сто по ве ћа ња пла те 
– сти му ла ци ја, а са мо од ре ђе ни срећ ни ци до би ше уго во ре о 
за по сле њу (ве ро ват но и оба ве зу да аги ту ју – бо ту ју за вла-
да ра). А здрав ство – ћу ти!

Тре ба ли да и да ље ве ру је мо у злат но до ба у ко ме жи ви-
мо, да ве ру је мо у не пре ста ну „one-man show“ ме ло дра му, да 
до пу шта мо да нас тре ти ра ју са мо као бро је ве за ра же них или 
умр лих, да се ди мо скр ште них ру ку и че ка мо да нас, ка ко свет-
ски моћ ни ци оче ку ју, при во де на „шпри ца ње“ и чи по ва ње?

По сле ове пан де миј ске хи сте ри је, чи ни се, ни шта ви ше 
не ће би ти као пре. Цео си стем вред но сти и ве ро ва ња, све 
оно што нам је чи ни ло ово зе маљ ски жи вот нор мал ним, са-
да је сру ше но или се убр за но ме ња. По след њих де це ни ја, са 
ве ро ват ним вр хун цем у „до ба ко ро не“, де ша ва ју се про ме не 
не са мо на по љу еко но ми је, већ и на по љу дру штве них и ме-
ђу људ ских од но са. Чо век се по сма тра као квар љи ва, по тро-
шна ро ба или пу ки бе сло ве сни кон зу мент све га оно га што 
свет ска оли гар хи ја по ну ди. А тре нут но се на свет ској пи ја-
ци ну де све са вр ше ни је ди ги тал не тех но ло ги је, ко је ће нам 
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пра ти ти здрав стве но ста ње, упо зо ра ва ти да на и ла зи мо на 
не ког бо ле сног, или нам омо гу ћи ти, ка ко они за ми шља ју, ра-
дост бес кон такт них и бе зе мо тив них дру же ња, па још са за-
штит ним ма ска ма на ли цу.

Оста је нам да се бо ри мо за ху ма ност, сло бо ду, пра во на 
из бор, али из над све га je ду хов на бор ба да оста не мо на „ПУ-
ТУ ИСТИ НЕ И ЖИ ВО ТА“.

ВАКЦИНА НАША НАСУШНА?

У то ку пан де ми је иза зва не ко ро на ви ру сом и хи сте ри-
јом ство ре ном из ра зних цен та ра мо ћи о нео п ход но сти да 
се до ђе до спа со но сне вак ци не, на све тлост да на из ла зе но ве 
чи ње ни це о вак ци на ма уоп ште. Мно ги хра бри док то ри по-
ку ша ва ју да скре ну па жњу јав но сти на то да све свет ске фар-
ма це ут ске ком па ни је кри ју са став вак ци на ко је про из во де. 
Је дан од њих је и др Ен др ју Ка уф ман (An drew Ka uf man) ко-
ји ка же, да без об зи ра на то ко ли ко ин си сти ра те код фар ма-
це ут ских ком па ни ја на об ја шње њи ма око са ста ва вак ци на, 
од го во ре не ће те до би ти или они не ће би ти пот пу ни.

Др Ка уф ман сма тра да ми, за и ста, не зна мо ка кве вак-
ци не при ма мо. Прет по ста вља се, на рав но, да је ту при су тан 
не ки ге не тич ки ма те ри јал (ге ном не ког ви ру са), али за пре-
па шће ње иза зи ва ју до ка зи не ких ис тра жи ва ча да се у са ста ву 
вак ци на мо гу на ћи пот пу но ток сич не суп стан це за ко је фар-
ма це ут ске ком па ни је ка жу да су тзв. адју ван си или до да ци 
ко ји вак ци ну чи не ефи ка сни јом. Нај че шћи адју ванс је алу-
ми ни јум (Аl) у об ли ку алу ми ни јум хи дра та, ко ји је из у зет но 
отро ван и по ве ћа ва од го вор ан ти те ла. У ства ри, он иза зи ва 
„шок ре ак ци ју“ на шег иму ног си сте ма ко ји пра ви до дат на ан-
ти те ла. Од го вор фар ма це ут ских ком па ни ја на пи та ње за што 
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до да ју  алу ми ни јум ни ка да не ће те до би ти. Дру ги адју ванс је 
жи ва (Hg), за ко ју са зна да је јед на од нај ток сич ни јих не ра-
ди о ак тив них суп стан ци и да, ако до спе у људ ски ор га ни зам, 
иза зи ва тро ва ње и по ре ме ћа је цен трал ног нер вног си сте ма.

У са ста ву вак ци на се на ла зе, ка ко ка жу фар ма це ут ске 
ком па ни је, и кон зер ван си ко ји тре ба да обез бе де по сто ја-
ност и трај ност са ста ва. У ве ћи ни ће се, као кон зер ванс, на-
ћи по ли сор бат 80, ко ји има спо соб ност да „отва ра“ хе ма то-
ен це фал ну ба ри је ру, си стем ко ји спре ча ва про ла зак мно гих 
са сто ја ка ка мо згу. Хе ма то ен це фал на ба ри је ра је за шти та 
на шем мо згу да у ње га не мо гу да ула зе не по треб не ма те-
ри је из кр во то ка, што је ве о ма бит но и за мно ге ле ко ве ко је 
због ра зних обо ље ња мо ра мо сва ко днев но узи ма ти. Та ко ђе, 
у са ста ву не ких вак ци на су и сло бод не ДНК из ће ли ја тки ва 
абор ти ра них фе ту са!!!

По ре чи ма др Ка уф ма на, Ита ли ја ни су пре не ко ли ко го-
ди на ана ли зи ра ли са став вак ци на свих свет ских про из во ђа ча 
и уста но ви ли да у њи ма има и ме та ла ти па оло ва, ан ти мо на, 
вол фра ма ко ји су из у зет но ток сич ни.

Да ли се кроз вак ци на ци ју, у ства ри, љу ди сла бе и би ва-
ју све бо ле сни ји? Мно ги свет ски ста ти стич ки по ка за те љи о 
по ра сту бро ја обо ле лих од ди ја бе те са, кар ди о ва ску лар них 
обо ље ња, алер ги ја, ауто и му них бо ле сти, не плод но сти ме ђу 
же на ма иза зи ва ју та кву сум њу. А по же ља ма кре а то ра свет-
ске по ли ти ке, бо ле стан чо век се не бу ни и лак ше га је кон-
тро ли са ти.

Са дру ге стра не, по сто је и за ступ ни ци тзв. тран сху ма ни-
стич ке фи ло зо фи је ко ји се за ла жу за тран сфор ма ци ју људ-
ског ста ња раз ви ја њем и при ме ном до ступ них со фи сти ци ра-
них тех но ло ги ја што тре ба да зна чи уна пре ђе ње и по ве ћа ње 
људ ског ин те лек та и „по пра вља ње“ фи зи о ло ги је. То не ис кљу-
чу је ни упо тре бу вак ци на са ге нет ским са др жа јем, ге нет ску 
мо ди фи ка ци ју и про ме не би о ло шких и дру гих осно ва чо ве-
штва као та квог! 



45

Ни сам при пад ник ан ти вак ци на шког по кре та, као ле кар 
вак ци ну сма трам ве ли ком ме ди цин ском и ци ви ли за циј ском 
те ко ви ном, али без бед ну вак ци ну, по зна тог са ста ва, те сти ра ну 
у ду го трај ним ис пи ти ва њи ма по свим кри те ри ју ми ма на у ке 
и до бре прак се. Ме ђу тим, у но ви је вре ме, са све из ра же ни јим 
оп штим мо рал ним по ср ну ћем, га же њем број них ци ви ли за-
циј ских, а пре све га хри шћан ских вред но сти, вак ци не ко је 
се на ме ћу по ста ју сум њи ве, и у сви ма на ма се ја вља жеђ за 
исти ном. А, исти на је, при зна ће те, вр ло че сто и је ди ни лек.

ПАНДЕМИЈА ВИРУСА 
И ПРАВО ВЕРНИКА НА ВАСКРС У ЦРКВИ: 
РАЗГОВОР СА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОМ, 

ПРИМАРИЈУСОМ ДР МИЛАНОМ 
РОГАНОВИЋЕМ 

Жи ви мо у до ба чуд ног ви ру са, ко га, ка ко тзв. „стру ка“ у 
слу жби пан де ми је твр ди, са свим иро нич но, не де лу је од пет 
из ју тра до пет уве че, кад се љу ди ти ска ју у про дав ни ца ма и 
апо те ка ма, а по чи ње да де лу је тек од пет уве че до пет из ју-
тра, кад су сви у ку ћи. Та ко ђе, овај ви рус не де лу је на вла сни-
ке кућ них љу би ма ца ко ји ше та ју не де љом од осам до де сет 
из ју тра, али се опа сно ши ри пре ко пра во слав них вер ни ка, 
ко ји би не де љом тре ба ло да иду на Све ту Ли тур ги ју. То је 
ви рус за ко ји од мах тре ба на ћи при нуд ну вак ци ну, а ни ко не 
тра жи вак ци не за ви рус за пад ног Ни ла, ко ји ве ко ви ма уби-
ја љу де, за ко је очи то сма тра ју да су ни же вред но сти. То је 
ви рус ко ји спре ча ва про сла вља ње Вас кр са, али до зво ља ва да 
на до ма ћим те ле ви зи ја ма не сме та но те ку срам ни ри ја ли-
ти про гра ми. За то смо, су о ча ва ју ћи се овим чуд ним ви ру сом, 
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ре ши ли да раз го ва ра мо са јед ним озбиљ ним струч ња ком, ко-
ји ми сли да се про тив ви ру са тре ба озбиљ но бо ри ти, али не 
ми сли да вер ни ци ма тре ба за бра ни ти да при су ству ју вас-
кр шњој Ли ту р ги ји. 

По што ва ни док то ре, у ка квом се ра ту на ла зи мо?
Ка да је пред сед ник др жа ве, са за ка шње њем од нај ма ње 

две сед ми це, об ја вио да Ср би ја кре ће у рат са не ви дљи вим 
про тив ни ком, ви ру сом ко вид 19 (или, ка ко је ис прав ни је ре-
ћи САРС КоВ-2), мо гло се прет по ста ви ти да по сто ји утвр ђе-
на стра те ги ја, док три на, рат ни ци ље ви, људ ство, оруж је, ре-
сур си, зна ње, ло ги сти ка и све оно што нор мал на и уре ђе на 
зе мља под ра зу ме ва за во ђе ње успе шне бор бе. 

Стра те ги ја је, чи ни се, про па ла на са мом стар ту. Јер, ка-
ко дру га чи је про ту ма чи ти ону гро теск ну кон фе рен ци ју за 
ме ди је на ко јој се про тив ник исме вао, ле чио ча ши цом ра-
ки је, док су не ко ли ко сто ти на ки ло ме та ра да ље (у Ита ли ји) 
љу ди уми ра ли од истог та квог ви ру са, а он да и бр же-бо ље, 
не у став но уве де но ван ред но ста ње и сет ме ра за за у ста вља-
ње да љег ши ре ња опа ког ви ру са? Из да ле ке Ки не, ко ја се већ 
два ме се ца пре то га бо ри ла про тив ове по ша сти, це лом све-
ту су сти за ли њи хо ви струч ни ра до ви ко ји су ана ли зи ра ли 
овај ви рус, њи хо ва ис ку ства и пре по ру ке у бор би, али ре жим 
у Ср би ји то не чи та.

Ипак, мо жда смо се ка сни је ура зу ми ли? 
Ка да се ви де ло да је „враг од нео ша лу“, по зва на је стру ка 

у по моћ, до не те су кон крет не ме ре со ци јал ног дис тан ци ра-
ња, за бра не кре та ња за ста ри је од 65 го ди на, уво ђе ње по ли-
циј ског ча са, сма њи ва ња кон та ка та, за тва ра ње ка фа на, ре-
сто ра на, ка фи ћа и сл, уз стал ну пре по ру ку но ше ња ма ски и 
ру ка ви ца, као и што че шће при ме не дез ин фек ци о них сред-
ста ва. Ме ђу тим, по но во про блем – у апо те ка ма не ма за штит-
них сред ста ва. Да ни ма ре до ви ис пред апо те ка, ку по ви на на 
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ко мад, на ка ши чи цу. Још је дан по ка за тељ не спрем но сти др-
жа ве (чи тај: ре жи ма) за иза зов, ко ји се и код нас, не из бе жно, 
мо рао до го ди ти. Чак ни здрав стве ни рад ни ци, љу ди на пр вој 
ли ни ји од бра не, ни су у сво јим бол ни ца ма има ли до вољ но 
за штит них ма ски и ру ка ви ца. Али, ни ко га ко ви ди ка ко овај 
ре жим функ ци о ни ше и у мир но доп ским усло ви ма ни шта од 
ово га не из не на ђу је, јер зна ко ли ко је не ком пе тент них осо ба 
пар тиј ски по ста вље но на ру ко во де ћа ме ста, ко ли ко љу ди са 
ку пље ним ди пло ма ма за у зи ма не ка кључ на ме ста, а не зна-
ју шта ту тре ба да ра де, осим да бу ду сле по по слу шни во ђи. 

За хва љу ју ћи стру ци, пре да ном и озбиљ ном ра ду епи де-
ми о ло га, ин фек то ло га и свих дру гих здрав стве них рад ни-
ка, си ту а ци ја се уозби љи ла, власт је по че ла да слу ша њи хо ве 
пре по ру ке и да их спро во ди у де ло. Но, је дан чо век и да ље 
мо ра да има свој шоу-тајм, сво ју по ли тич ку кам па њу, сво је 
ме ло дра ме, да са екра на свих ре жим ских ме ди ја, сво јим из-
ја ва ма, пла ши на род, иза зи ва страх и па ни ку, што нам у овој 
си ту а ци ји ни ка ко ни је по треб но. 

Па ипак, шта се за и ста де ша ва са овим ви ру сом? Ка-
ква је ре ал на си ту а ци ја?

На спрам нас, око нас или, по тен ци јал но, у на ма је ви рус 
она ко „леп“, са кру ни цом (ко ро на – кру на), мо ћан, по тен тан, 
као да је сад си шао са не ке мод не, пар дон, ла бо ра то риј ске 
пи сте, ко ји је кре нуо у ве о ма бр зу тран сми си ју и по чео да 
на па да и ста ро и мла до. Све је ве ћи број за ра же них у све ту 
и код нас, а на жа лост и све ве ћи број умр лих. Не укла па се 
у епи де ми о ло шка и ин фек то ло шка оче ки ва ња. У озбиљ ним 
др жа ва ма се уро ни ло у ње го во ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње, 
от кри вен је ње гов ге ном, зна се ан ти ген ска струк ту ра, на чи ни 
нај че шћег пре но ше ња – ка пљич ним пу тем, али и не по сред-
ним кон так том, јер се одр жа ва и на окол ним по вр ши на ма, 
од не ко ли ко са ти до не ко ли ко да на. Уста но вље но је да ин-
ку ба ци ја тра је, нај че шће, 5–7 да на, а мо же би ти и до 28 да на. 
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Има ли кон крет них ре зул та та ис тра жи ва ња?
Ру ски ака де мик Алек сан дар Чу ча лин, пул мо лог, шеф Оде-

ље ња за бол нич ку те ра пи ју Ру ског на ци о нал ног ме ди цин ског 
ис тра жи вач ког уни вер зи те та Пи ро гов, из но си сво ја ис тра-
жи ва ња, ко ја по ка зу ју да се ко ро на ви рус, нај пре, за ка чи за 
слу зни цу гор њег ре спи ра тор ног трак та (слу зни ца но са, ждре-
ла) и да ве о ма бр зо си ла зи у до ње ди сај не пу те ве, пра ви из-
ра зи то бр зу ин тер ак ци ју са ће ли ја ма, не са мо ре спи ра тор ног 
епи те ла, већ и епи те ла слу зни це цре ва, те ин фи ци ра на осо ба 
по ред ди сај них има и црев не про бле ме. Овај но ви сој, пре-
ма ње го вим на во ди ма, има спо соб ност да сту пи у кон такт 
са дру гом вр стом ре цеп то ра, ан ги о тен зин-кон вер ту ју ћим 
ен зи мом 2 (АЦЕ 2). А овај ре цеп тор је по ве зан са озбиљ ном 
по ја вом ка шља. Због то га је за па ци јен те ко ји има ју симп то-
ме оште ће ња до њег ре спи ра тор ног трак та ка рак те ри сти чан 
ка шаљ. Ово ути че на ће ли је епи те ла ди сај них пу те ва, а што 
су они дис тал ни ји, све су ужи, па и нај ма ња њи хо ва про ме-
на мо же до ве сти до гу ше ња.“ (1)

Иако се зна да не ма ле ка ко ји мо же уби ти ви рус, ипак, се 
сти гло и до одре ђе них те ра пиј ских про то ко ла, упо тре бље но 
је до ста ан ти ви ру сних ле ко ва, ле ко ва ко ји се да ју и осо ба ма 
са ХИВ-ом, ан ти био ти ка, а у но ви је вре ме и ан ти ма ла рик, 
јер се ем пи риј ски до шло до за кључ ка да по ма жу, убла жа-
ва ју кли нич ку сли ку и ле че основ ну ком пли ка ци ју – за па-
ље ње плу ћа. Ме ђу тим, ви рус се и да ље ши ри, ин фи ци ра све 
ве ћи број љу ди, а уми ру осо бе раз ли чи тих жи вот них до би.

До дат но уз не ми ра ва ју на уч ни ра до ви ко ји се по след-
њих сед ми ца об ја вљу ју у еми нент ним ме ди цин ским ча со-
пи си ма, а ко ји по твр ђу ју да ви рус му ти ра, што је и би ло 
оче ки ва но. Шта то зна чи?

Нај пре, ки не ски на уч ни ци са Уни вер зи те та у Пе кин гу и 
Ки не ске ака де ми је на у ка об ја вљу ју у ча со пи су Na ti o nal Sci-
en ce Re vi ew да су про у ча ва ли про ме ну ге нет ске струк ту ре 
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ви ру са на 103 узор ка и да су уста но ви ли две раз ли чи те под-
вер зи је ви ру са. Му та ци је ко ро на ви ру са су иден ти фи ко ва не 
као S-cov i L-cov. На ве де но је да S-cov има ма њу сто пу за ра-
зно сти, а да L-cov има ве ћу и штет ни ји је за ре спи ра тор ни 
тракт љу ди. Огла си ли су се и фран цу ски ис тра жи ва чи ко ји 
твр де да је, у ме ђу вре ме ну, ви рус му ти рао у осам под ти по-
ва, али да на њи хо вим узор ци ма ни су при ме ти ли по ве ћа ну 
смрт ност па ци је на та.

Упр кос оп штој по мет њи ко ја се у нас при ме ћи ва ла, 
ипак је бор ба про тив бо ле сти ушла у ор га ни зо ва ни ју фа-
зу. С ка квим ис хо ди ма? 

У све му ово ме на ша узда ни ца и по нос су на ши здрав-
стве ни рад ни ци. Иако је ви рус на пао и бол ни це, они не од у-
ста ју. Пре да но да но ноћ но ра де и бри ну о сва ком па ци јен ту. 
Не раз ми шља ју ћи о то ме да ли има ју до вољ но за штит них 
сред ста ва, да ли има ју до вољ но ка дро ва, не бро је ћи са те де-
жур ства, и да ље пред ста вља ју пр ву ли ни ју од бра не. Ка да сам 
пре не ки дан у те ле фон ском раз го во ру пи тао јед ног при ја-
те ља и ко ле гу ин фек то ло га да ли је здрав и ка ко из др жа ва 
це ло днев не бо рав ке у бол ни ци, не пре кид ну при прав ност, 
са мо ми је крат ко од го во рио: „Не ма од у ста ја ња, бо ри мо се 
за свој на род“.

А шта се са да де ша ва? Куд пло ви овај брод? 
У прет ход ним не де ља ма смо ја сно ви де ли ка ко се наш 

ре жим бо ри (над му дру је) са овим но вим ви ру сом, САРС-
КоВ-2 и за тр па ва нас ра зним за бра на ма, уред ба ма, ме ра ма, 
ко је нај че шће из гле да ју сти хиј ски, јер по је ди не ме ре ни су 
до дат но раз ра ђе не и про ми шље не, и ви ше уно се за бу ну не-
го што ули ва ју по ве ре ње у њи хо ву оправ да ност. Ов де не ми-
слим на стру ку, на епи де мио ло ге и ин фек то ло ге ко ји са свог 
аспек та да ју пра во вре ме не пред ло ге, али се чи ни да не ма ко 
да их на ва љан на чин спро ве де. За то се до га ђа да нам, по ред 
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гра ђа на, и све ви ше здрав стве них рад ни ка обо ле ва, да су 
мно ги из ба че ни из стро ја, а зна мо да су се они по ка за ли као 
нај ја ча ли ни ја од бра не. Број осо ба на ре спи ра то ри ма из да-
на у дан ра сте, а све је и ве ћи број умр лих. Про сеч на ста рост 
умр лих, до овог тре нут ка је око 64 го ди не, а сто па смрт но-
сти не што пре ко 2%.

За све то вре ме и мно ге дру ге др жа ве во де бор бу са истим 
отро вом (на ла тин ском „ви рус“ зна чи „отров“), али та ко ђе 
се вред но из у ча ва ова но ва гло бал на прет ња. До шло се до 
зна чај них са зна ња да је овај но ви ко ро на ви рус нај слич ни ји 
ви ру су ко ји је био од го во ран за иза зи ва ње САРС пан де ми-
је 2002. го ди не.

Шта је та фа мо зна ко ро на? 
Ко ро на ви ру си (КоВ) су чла но ви ве ли ке по ро ди це РНК 

ви ру са (јед но лан ча на РНК по зи тив но усме ре на) из фа ми ли је 
ор то мик со ви ри де (or tomyxo vi ri dae), ко ји иза зи ва ју ре спи ра-
тор на обо ље ња слич на ре спи ра тор ним обо ље њи ма иза зва-
на дру гим ви ру си ма. Код љу ди, ти ви ру си иза зи ва ју бла ге до 
уме ре не ин фек ци је гор њег ре спи ра тор ног трак та, као што је 
уоби ча је на пре хла да. (2)

Ме ђу тим, у не ко ли ко про те клих де це ни ја из би ја ла су те-
шка, по не кад и фа тал на, ре спи ра тор на обо ље ња за ко ја је ка-
сни је от кри ве но да их узро ку ју нео бич ни ху ма но-па то ге ни 
ви ру си КоВ. За те со је ве је утвр ђе но да су фи ло ге нет ски, али 
и ге но тип ски раз ли чи ти од обич них ху ма них КоВ, а пре не-
ти су на чо ве ка, углав ном, пре ко не ког до ма ћи на по сред ни-
ка. Та ко је по твр ђе но да је у слу ча ју пан де ми је САРС КоВ-1 
из 2002. го ди не по сред ник би ла азиј ска мач ка, а код МЕР СА 
из 2012. го ди не, ка ми ла. Они су, та ко ђе, по ка зи ва ли сна жни-
ју ви ру лен ци ју и бр зо пре ла зи ли са чо ве ка на чо ве ка. Док 
ин фек ци ја овим КоВ ви ру си ма нај че шће ре зул ту је бла гим 
симп то ми ма, код од ре ђе них ин ди ви дуа од го во ри на ви рус 
мо гу да бу ду знат но озбиљ ни ји. У екс трем ним слу ча је ви ма, 
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смрт на сту па услед по сте пе ног от ка зи ва ња ре спи ра тор ног 
си сте ма због оште ће ња ал ве о ла у плу ћи ма. 

По ре ђе ње САРС и КО ВИД-19 пан де ми ја: ка кве су слич-
но сти? 

САРС пан де ми ја ко ја се зби ла 2002. го ди не по те кла је 
из Гван донг про вин ци је у ју жној Ки ни. Су де ћи по ис ка зи ма 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, КоВ ви ру си од го вор ни за 
обо ле ва ње, САРС-КоВ ви ру си, ши ри ли су се убр за но кроз 
29 зе ма ља у ју го и сточ ној Ази ји, где је би ло по твр ђе но 8096 
слу ча је ва САРС-а, са 774 смрт на ис хо да. Тре нут но ак ту ел на 
пан де ми ја је пре ва зи шла те бро је ве. Вр то гла во ши ре ње овог 
ре спи ра тор ног обо ље ња ре зул ти ра ло је ко ор ди ни ра ним ин-
тер на ци о нал ним за ла га њем и тру дом да се бр зо ока рак те-
ри ше ети о ло шки фак тор ка ко би се по тен ци јал но про из ве-
ле вак ци не и/или те ра пиј ски аген си ко ји де лу ју на ви ру се 
и на, за ре пли ка ци ју из у зет но нео п ход не, ће ли је до ма ћи на.

Иден ти фи ка ци ја и ка рак те ри за ци ја САРС-КоВ-2: шта 
се по ка зу је? 

Иден ти фи ка ци ја и се квен ци о ни ра ње ви ру са од го вор-
ног за КО ВИД-19 од ре ди ли су да је у пи та њу нео би чан КоВ 
ко ји са др жи 88% иден тич них се квен ци као два КоВ-а ко ји 
ли че на САРС, а на ђе ни су у ши шми ши ма. То је су ге ри са-
ло да за и ста по ти чу из са мих ши шми ша. Ме ђу тим, још увек 
не ма си гур не по твр де да се ви рус пре но си хра ном, на шта 
се сум ња ло, због тра ди ци о нал ног ко ри шће ња ши шми ша у 
ис хра ни не ких да ле ко и сточ них на ро да. На кон то га, по ка-
за но је да овај КоВ по се ду је 79,5% иден тич не се квен це као 
и САРС-КоВ. Ге ном ко ро на  ви ру са ко ди ра че ти ри кључ на 
струк тур на про те и на: С-про те ин (spi ke pro tein) ко ји је у са-
ста ву“ кру не“, ну кле о кап сид (Н), мем бра ну (М) и спо ља шњи 
омо тач (Е). С-про те ин олак ша ва ула зак КоВ ви ру са у циљ-
ну ће ли ју. Он је из гра ђен од крат ког ин тер це лу лар ног ре па, 
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тран смем бран ског учвр шће ња и ве ли ког ек то до ме на ко ји 
са др жи ре цеп тор ве зан за С1 су бје ди ни цу и С2 су бје ди ни ца 
ко ја се спа ја са мем бра ном. Ана ли за се квен це САРС-КоВ-2 
за С-про те ин по ка за ла је да је она са мо 75% иден тич на са 
САРС-КоВ и САРС-КоВ-2. Ме ђу тим, ана ли за ре цеп то ра у 
С-про те и ну по ка за ла је да ве ћи на ами но ки се лин ских оста та-
ка ва жних за ве зи ва ње тих ре цеп то ра би ла са чу ва на у истом 
об ли ку, ка да се по ре де САРС-КоВ и САРС-КоВ-2, што нам 
го во ри да КоВ-2 со је ви ко ри сте исте ре цеп то ре до ма ћи на за 
ула зак у ће ли ју као и дру ги по ме ну ти. Ула зни ре цеп тор ко-
ри шћен од стра не САРС-КоВ ви ру са је ан ги о тен зин-кон вер-
ту ју ћи ен зим 2 (АЦЕ-2). 

Ка кав је ен зим у пи та њу? 
АЦЕ-2 ре цеп тор је тип 1 тран смем бран ске ме та ло кар-

бок си пеп ти да зе, хо мо лог АЦЕ ен зи ма за ко ји се одав но зна 
да је кључ ни играч у ре нин-ан ги о тен зин си сте му (РАС) и 
циљ трет ма на про тив хи пер тен зи је (по ви ше ног крв ног при-
ти ска). Углав ном се ис по ља ва у ен до тел ним ће ли ја ма крв них 
су до ва и епи те лу бу бре жних ту бу ла. Но ви ПЦР те сто ви (за 
до ка зи ва ње овог ви ру са) су по ка за ли да се АЦЕ-2 ре цеп то-
ри на ла зе и у слу зни ци плу ћа и га стрин те сти нал ног трак та, 
па се, за то, код па ци је на та у кли нич кој сли ци по ја вљу је ка-
шаљ, али и те го бе про бав ног си сте ма. (3) 

По ми ње те и те сто ве за ко ро на ви рус. Мо же те ли нам 
не што бли же ре ћи о то ме?

Нај че шће ко ри шће ни те сто ви на ко ро на ви рус је су те сто-
ви на ба зи ам пли фи ка ци је ну кле ин ске ки се ли не ко ји от кри ва-
ју ви рус. Узо рак за те сти ра ње се обич но узи ма из гор њег де ла 
ре спи ра тор ног трак та, ко ри сте ћи на зо фа рин ге ал ну тех ни ку 
узи ма ња бри са у ко јој се узо рак узи ма из гр ла и но са и ко ји 
са др жи ме ша ви ну слу зни це и пљу вач ке. У спе ци ја ли зо ва ним 
ла бо ра то ри ја ма се узор ци те сти ра ју, ко ри сте ћи се обр ну том 
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тран скрип ци јом по ли ме ра зне лан ча не ре ак ци је (рРТ-ПЦР) 
у ре ал ном вре ме ну, чи ме се от кри ва при су ство спе ци фич ног 
ген ског ма те ри ја ла па то ге на, ви ру са САРС-КоВ-2. (4)

Ме ђу тим, про блем са овим те сто ви ма је што мо гу да ти 
око 50% ла жно не га тив них ре зул та та или ви ше од 80% ла-
жно по зи тив них ре зул та та, а што су, не ке ана ли зе спро ве де-
не у по след ње вре ме, по ка за ле.

Ипак, мно ги сма тра ју да је овај ви рус плод људ ских 
ру ку. Шта Ви ми сли те? 

На уч не чи ње ни це ули ва ју на ду да ће се про на ћи пра ви 
лек или вак ци на про тив овог ви ру са, али и отва ра ју мно га 
пи та ња, као што су по ме ну та фи ло ге нет ска и ге но тип ска 
раз ли чи тост овог ви ру са у од но су на уоби ча је не ху ма не ко-
ро на ви ру се. Да ли је не ки ху ма ни „мо згић“ уме шао сво је пр-
сте у тај ге ном, ка ко је ви рус пре шао са жи во ти ње на чо ве ка, 
ка ко је по стао та ко ви ру лен тан са из ра же ном тран сми си јом, 
да ли ће по ста ти се зон ског ка рак те ра...?

На рав но, у све му тре ба да бу де мо и тре зве ни. Јер, у Ср-
би ји уми ре, и, по све му су де ћи, уми ра ће мно го ви ше љу ди 
од ма лиг ни те та иза зва ним НА ТО бом ба ма не го што ће их 
умре ти због ко ро на ви ру са. Јер, ако и по 20 хи ља да го ди шње 
љу ди умре од ра ка – то је ре ал ни ја опа сност не го уми ра ње 
од ко ро не. (https://www.da nas.rs/dru stvo/sr bi ja-dru ga-u-evro-
pi-po-sto pi-umi ra nja-od-ma lig nih-bo le sti/). Та ко ђе, не за бо-
ра ви мо: све ре спи ра тор не ин фек ци је су опа сни је са љу де са 
сла би јим иму ни те том, ка же и из ве штај „Ба ту та“ за 2017. го-
ди ну. (http://www.ba tut.org.rs/dow nlo ad/iz ve sta ji/Go di snji%20
iz ve staj%20za ra zne%20bo le sti%202017.pdf).

Кад је уми ра ње у све ту у пи та њу, ма ла ри ја узро ку је ми-
ли он ске жр тве (https://www.who.int/news-ro om/fact-she ets/
de tail/ma la ria). Ме ђу тим, „ко ро на“ је ме диј ски по пу лар ни ја. 
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Шта ће мо, пак, са опа сно шћу од од ла ска у хра мо ве за 
Вас крс? Ко ли ко је то опа сни је од до зво ље них од ла ска у 
бан ке и про дав ни це? 

Тре ба да се за пи та мо – да ли нас, као хри шћа не, на гри за, 
мо жда, још не ки ви рус? Да ли је то, мо жда, ви рус оп штег мо-
рал ног по ср ну ћа, ви рус его цен трич но сти, ви рус са мо љу бља, 
гор до сти, сре бро љу бља, ли це мер ја, ви рус „свет ске еман ци-
па ци је“ (5) и пре у зи ма ња од го вор но сти за свет, а та од го вор-
ност је по ло же на са мо на људ ске сна ге и мо гућ но сти и у свом 
са мо до вољ ном ин ди ви ду а ли зму се пре тво ри ла у не га тив ну 
по ја ву и отрг ну ла од сво јих хри шћан ских ко ре на, од Ло го са. 
(5) Ви рус гор до сти и са мо о бо го тво ре ња нас је и до вео дов де 
– да се, у стра ху од ви ру са ко ро не, са кри ва мо у миш је ру пе и 
бе жи мо од Бо га и се бе. 

Што се ти че од ла ска на вас кр шњу Ли ту р ги ју ове, 2020. 
го ди не, са свим се сла жем са ко ле гом Јо ва ном Ан то ви ћем, 
уни вер зи тет ским про фе со ром из Шток хол ма, ко ји је ових 
да на из ја вио: „Уз по што ва ње епи де ми о ло шких ме ра уда ље-
но сти при ли ком ста ја ња у пор та ма, не по сто ји ни је дан раз лог 
да на род бу де у мар ке ти ма, а да не бу де на Све тој Ли тур ги ји 
у овим да ни ма Стра сне сед ми це и Вас кр са. О Све том При-
че шћу, ја гре шан, не же лим да го во рим, али нас 2000 го ди на 
Хри шћан ства учи да не по сто ји ни ка кав сми сао по ста вља ња 
та квог пи та ња. Из вор Веч ног жи во та, Бо га је ди но га, не мо же 
ни под ка квим усло ви ма би ти из вор за ра зе.“ (http://bor ba za-
ve ru.in fo/con tent/vi ew/12755/1/)

Сма тра те ли да су ових да на вер ни ци на не ки на чин 
дис кри ми ни са ни? 

Ми слим да је то нај бо ље де фи н и сао про то је реј Вла дан 
Си мић, ко ји је, на „на ред бу“ По ве ре ни ка за за шти ту рав но-
прав но сти по ко јој Цр ква не сме да тра жи одо бре ње да на род 
мо же ићи на вас кр шњу Ли ту р ги ју, Бран ки ци Јан ко вић од го-
во рио, из ме ђу оста лог, и ова ко: „Про блем је на стао – и још 
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увек по сто ји – јер су због уве де ног по ли циј ског ча са за да не 
ви кен да пра во слав ни вер ни ци оне мо гу ће ни да узму уче шћа 
у бо го слу же њу, а, ка ко ства ри сто је, та ко ће би ти и на сâм дан 
Вас кр са. За то је Цр ква пред ло жи ла и за мо ли ла др жав ни врх 
да се учи ни оно што је до са да ви ше пу та учи ње но и што се 
сва ко днев но чи ни из ра зно ра зних раз ло га, осим вер ских: да 
се за бра на кре та ња јед но крат но уки не са мо на Вас крс, и то у 
тра ја њу од са мо пет са ти (од 5.00 до 10.00 ча со ва). При том не 
тре ба из гу би ти из ви да чи ње ни цу да се сва ко га да на за бра на 
кре та ња уки да за псе и њи хо ве вла сни ке, а јед ном не дељ но и 
за пен зи о не ре. Да кле, Цр ква и ње ни вер ни ци не са мо да ни-
су при ви ле го ва на ка ста, ка ко ствар по ста вља по ве ре ни ца за 
рав но прав ност (!) не го су дис кри ми ни са ни у од но су на по-
ме ну те дру штве не ка те го ри је и кућ не љу бим це. Раз у ме се да 
Цр ква не ма ни шта про тив пра ва да тих на шим су гра ђа ни ма 
јер, тре ба и то ре ћи, мно ги вла сни ци па са су упра во ових да-
на ис ко ри сти ли сво је пра во за из ла зак из ку ћа и по се ти ли 
сво је па ро хиј ске хра мо ве, оста вља ју ћи кућ не љу бим це да се 
по и гра ју ван пор те, док они упа ле све ћу и по мо ле се Бо гу за 
сво је здра вље и здра вље сво јих бли жњих. Пи там се: ка ко је 
мо гу ће да се по ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти огла ша-
ва тек са да, а ћу ти све вре ме док су пра ва вер никâ угро же на 
до те ме ре да они ни су рав но прав ни чак ни са кућ ним љу-
бим ци ма, о ко ји ма она из гле да ви ше бри не? Да ли се вр ху нац 
рав но прав но сти за ко ју се за ла же по ве ре ни ца од ра жа ва у чи-
ње ни ци да кућ ни љу бим ци има ју ви ше пра ва од вер никâ? Је-
дан од нај то та ли тар ни јих ре жи ма у са вре ме ној исто ри ји чо-
ве чан ства за пам ћен је у на шем на ро ду, а и ши ре, по па ро ли 
„Za bra nje no za Sr be i pse“, а за ступ ни ца Јан ко вић из гле да да 
же ли да из ове па ро ле и ре ал но сти да на шњи це из ба ви са мо 
псе, а да Ср бе и да ље оста ви као не рав но прав не чла но ве дру-
штва.“ (https://sta nje stva ri.com/2020/04/15/od go vor-po ve re ni ci/)

То и ја, и као гра ђа нин, и као ле кар, и као хри шћа нин, 
мо гу да пот пи шем. 
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Владимир Димитријевић

КОРОНА И „ЗЛАТНА МИЛИЈАРДА“

О ЈЕДНОЈ „ПРОРОЧКОЈ“ ПРИЧИ 
(„ФИНАЛНА РЕВОЛУЦИЈА“ 
ГОРАНА АРАНЂЕЛОВИЋА)

О КЊИГАМА КОЈЕ НАЈАВЉУЈУ БУДУЋНОСТ

Кад је кре ну ла „ко ро на п(л)ан де ми ја“, мно ги су се се ти-
ли књи га ко је су све ово на ја ви ле. Углав ном стра них... У њи-
ма се, пре че ти ри де це ни је, ка жу, по ми њао и Ву хан, као по-
че так све га.

И Ср би су има ли мај сто ра про зе, Бо ри сла ва Пе ки ћа, ко-
ји је 1983. го ди не на пи сао „Бе сни ло“. 

Ин тер нет ски пре при ча но: „На кон што кок пит зах те ва 
пред ност при сле та њу на Хи троу, ави он Али та ли је ате ри ра 
на лон дон ски аеро дром. Ча сна се стра Те ре за при ка зу је зна-
ке ми сте ри о зне бо ле сти. Ко ма ров ски сум ња на не ку вр сту 
троп ске бо ле сти, гро зни це или ма ла ри је, има ју ћи у ви ду да 
мај ка Те ре за до ла зи из ни ге риј ског ма на сти ра. Са ча сном се-
стром, на Хи троу истим ави о ном сле ће и пре но сник за ра-
зе. Пас Ше рон, при сво је ни љу би мац де ча ка са ле та, а ни шта 
дру го до пр во за ра жен опа ким ви ру сом ко ји јој је пре нео ди-
вљи пас на изра ел ско-па ле стин ској гра ни ци. Жр тва ла бо ра-
то риј ски син те ти са ног ви ру са, чи ји је тво рац др Ли бер ман, 
по знат и као зло гла сни др Шта длер, пи о нир био-ин же ње-
рин га и ма сов ни уби ца Аушви ца. Ка ко се ви рус не за др жи во 
ши ри, ви ше од че тврт ми ли о на љу ди на Хи троу ће пот пу-
но по ди вља ти. Не ки од бе сни ла, не ки од соп стве них де мо на. 
Пре жи ве лих не ће би ти.“ (1)
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Пе ки ће ва књи га је ан ти у то пиј ска у нај ду бљем сми слу те 
ре чи. Она го во ри о на лич ју про гре са, ко ра ча ња у смрт чо ве-
чан ства ко је је иза бра ло пут са мо о бо го тво ре ња, што се ис-
по ста вља не као нат чо ве штво, не го као па сје бе сни ло. 

Уме сто ма ски, љу ди на Пе ки ће вом Хи троу мо ра ју да но-
се па сје кор пе. 

Ово га пу та, ме ђу тим, не ће мо о „Бе сни лу“. Би ће при ли ке, 
ако Бог да, да му се вра ти мо. 

Не ко ли ко ре чи о јед ној дру гој књи зи, ко ја ни је би ла ре-
флек тор ски оба сја ва на, ма да је вред на па жње. 

ПРИЧА КОЈА ПРЕДВИЂА РАТ НА УКРАЈИНИ

Го ди не 2014, об ја вио сам текст под на сло вом „‘Бу дућ-
ност у ко ју ве ру је мо’ или Ср би ја и Ру си ја по сле 16. мар та“. (2)

У тек сту је, из ме ђу оста лог, пи са ло: „На Укра ји ни, у ње-
ном за пад ном де лу, из би ја ју не ми ри. Не ми ри се, по сте пе но 
ши ре, и си ту а ци ја је све озбиљ ни ја. За то вре ме, у Ср би ји се 
спре ма ре фе рен дум о при сту па њу НА ТО-пак ту. Ини ци ја-
ти ву за по кре та ње ре фе рен ду ма да ло је пе де сет по сла ни ка 
Скуп шти не Ср би је, а ску пи ло се и око сто хи ља да пот пи са 
гра ђа на. Ру ски ам ба са дор раз го ва ра са срп ским пре ми је ром 
(„не зна ли цом оп ште прак се“), и упо зо ра ва га: „Бо јим се да 
би ис хи тре на од лу ка мо гла да угро зи ва ше по зи ци је. Апе лу-
јем на вас и на пред сед ни ка да се то још јед ном пре и спи та“ 
(3, 79). При том из ра жа ва сум њу да је реч о пу кој гра ђан ској 
ини ци ја ти ви, сма тра ју ћи да иза ре ферeнду ма сто је стра не 
си ле. Пре ми јер по ри че та кву мо гућ ност, при ча о из ве сним 
еко ном ским те шко ћа ма Ср би је, но вом ан га жма ну ММФ-а, 
ну ди Ру си ји на ста вак еко ном ске са рад ње. Ам ба са дор је, на 
кра ју, отво рен: „Ако на ска ли има мо екс тре ме, где на јед ном 
кра ју пи ше „при ја тељ“, а на дру гом „не при ја тељ“, ви сте још 
увек у пр вом де лу. Оним што сте пла ни ра ли, бр зо кли зи-
те ка сре ди ни. Ве за но за то, пот пу но нам је не ја сно за што 
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хр ли те у са вез у ко ме су сви, од пр вог до по след њег, ва ши 
исто риј ски не при ја те љи! Сви они ко ји су узро ко ва ли ви-
ше ми ли он ске по ги би је и пат ње срп ско га на ро да! Про шле 
го ди не, у ло ву, гле дао сам так ти ку ву ко ва у на вла че њу на-
ив ни јих ло вач ких па са. При ђу им, и за по де ну игру, ма шу 
ре пом. Кроз игру их на вла че у шу му, где их рас трг ну. /.../ 
Има ли Ср би ја ше зде сет ми ли о на ста нов ни ка, пет сто ти-
на ну кле ар них бо је вих гла ва и две хи ља де ми ли јар ди евра 
го ди шње? /.../ То ли ко из но си тре нут ни фран цу ски улог за 
без бед ност у вуч јем чо по ру. Та ко су тик уз во де ћег ву ка и 
др же га на оку. Ни сте ваљ да по ве ро ва ли да су се у по ла ве ка 
Нем ци и Фран цу зи то ли ко про ме ни ли да су да нас пот пу но 
дру га чи ји од сво јих де до ва?“ (3, 81)

Ипак, Вла да Ср би је, у са гла сно сти с пар ла мен том, ре ша ва 
да спро ве де од лу ку о ре фе рен ду му за ула зак у НА ТО. Ам ба-
са дор Ру си је до ла зи код ми ни стра спољ них по сло ва и ка же 
му: „Ве за но за ве ћин ску од лу ку пар ла мен та да се што пре 
при сту пи ре фе рен ду му о при сту пу НА ТО-у имам овла шће-
ње од стра не пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је да вас по след њи 
пут упо зо рим, а у све тлу нај но ви јих до га ђа ја на европ ском 
кон ти нен ту, на мо гу ће да ле ко се жне по сле ди це од лу ке ва шег 
пар ла мен та!“ (3, 89) 

Ми ни стар спољ них по сло ва убе ђу је ам ба са до ра да ће 
ре фе рен дум би ти по штен и де мо крат ски, али ам ба са дор ка-
же: „Наш је став да је све око ре фе рен ду ма успе шно ор ке-
стри ра но са За па да. Зна ју ћи да се у глад ној Ср би ји из бо ри 
до би ја ју с по де ље ним ки ло гра мом ше ће ра или фла шом уља 
по гла са чу, а да су та кви „по кло ни“ већ спрем ни, оче ки ва но 
је да ће оби чан на род за о кру жи ти „да“. Ва ша вла да ће за рад 
не што кре ди та, ко јим ће те ку пи ти со ци јал ни мир за на ред-
них шест или де вет ме се ци, и не што обе ћа них ула га ња, до-
ве сти Ср би ју на не при ја тељ ску стра ну, у мо гу ћу ди рект ну 
кон фрон та ци ју са Ру си јом. То се у исто ри ји на ша два на ро-
да ни ка да ни је де си ло/.../ Не мој мо ра чу на ти ко му ни стич ки 
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су коб Ста љин–Ти то. Ни ти је Ста љин био Рус, ни ти је Ти то 
био Ср бин. Ни ти су се 1948. кон фрон ти ра ле Ру си ја и Ср би-
ја, већ СССР и Ју го сла ви ја. /.../ При чај мо о исто ри ји пре ко-
му ни зма. На ма је ја сно да сте ви оста ли као бе ла мр ља у по-
за ди ни НА ТО-а и да се ва шим ула ском фи на ли зу ју на по ри 
за пред сто је ћи су коб. Ви пра ти те си ту а ци ју у Укра ји ни? /.../ 
Ствар се за о штра ва. Ула ском у НА ТО ви би сте сво ју те ри-
то ри ју и ва зду шни про стор ста ви ли на рас по ла га ње али јан-
си. /.../ Го спо ди не ми ни стре, бу де ли у том слу ча ју до шла би-
ло ка ква прет ња ру ском на ро да с те ри то ри је Ср би је, бу ди те 
убе ђе ни да ће мо вас тре ти ра ти као сва ког дру гог не при ја-
те ља. Не ви ше као брат ски, сло вен ски, пра во слав ни на род“. 
Ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је по ри че опа сност: „Ако 
се на ре фе рен ду му Ср би ја од лу чи за „да“, има мо до го вор са 
за пад ним парт не ри ма да се на ша те ри то ри ја не ко ри сти у 
том сми слу и да ће али јан са мак си мал но по што ва ти наш су-
ве ре ни тет“. (3, 91) 

Рат на Укра ји ни се за хук та ва – ме шо ви те НА ТО тру пе 
про ди ру на те ри то ри ју Укра ји не, а и Ру си ја ша ље сво ју вој ску. 
По чи ње су коб кон вен ци о нал ним оруж јем. Ср би ја, на на ме-
ште ном ре фе рен ду му, ула зи у НА ТО. Те ри то ри ја Ср би је би-
ва ис ко ри шће на за тран зит НА ТО тру па, а ње ни аеро дро ми 
за тан ки ра ње НА ТО ави о на ко ји ле те пре ма Укра ји ни. Ру ски 
ам ба са дор од ла зи из Бе о гра да. Пред сед ник Ср би је твр ди да 
је оти шао са мо на при вре ме не кон сул та ци је у Мо скву, и да 
је власт у Бе о гра ду и да ље при ја тељ Ру си је. 

По што из ме ђу Ру си је и НА ТО – по чи ње атом ски рат, а 
те ри то ри ја Ср би је је пу на НА ТО тру па, на Бе о град, са ру ске 
стра не, па да атом ска бом ба...

Оно што сте упра во про чи та ли за са да је, на сре ћу Ср би је, 
са мо украт ко из ло же на фа бу ла при че „Ко нус“ Го ра на Аран-
ђе ло ви ћа, об ја вље не у књи зи „Че ти ри сли ке срп ске апо ка лип-
се“, ко ја је иза шла 2013. го ди не, пре зби ва ња на Укра ји ни.“ (1)

Та ко сам пи сао 2014. го ди не.



61

Аран ђе ло вић се, ко ли ко знам, ви ше ни је огла сио књи-
гом. У оно до ба, по не ка из ја ва, и то је све. (4)

По слао по ру ке.
За ћу тао. 
У Аран ђе ло ви ће вом про зном те трап ти ху, „Че ти ри сли ке 

срп ске апо ка лип се“, на ла зи се и при ча о но вом, не у спе шном 
ра ту Вој ске Ср би је са НА ТО Ар бана си ма око Ко со ва и Ме-
то хи је („Де сет да на ју на“), али и при ча о рас па ду Европ ске 
уни је и сло му сва ке еко ном ске и мо не тар не си гур но сти, ко-
ји на ро чи то по га ђа Ср би ју („Сај џи ја“). Убе дљи ве су, за и ста. 

За нас је, да нас и ов де, ипак нај бит ни ја при ча ко ја књи гу 
за тва ра, и ко ја се зо ве „Фи нал на ре во лу ци ја“. 

ШТА ЈЕ, ПО ПИСЦУ, КОНАЧНИ ПРЕВРАТ? 

Чи та мо ре чи док то ра Ми ло ше ви ћа: „У про те клих че тр-
де сет осам са ти има мо у Ср би ји два де сет умр лих од не по-
зна те вр сте ви ру са. О слич ној бо ле сти ја вља ју и из дру гих 
зе ма ља. /.../ Пре ма оно ме што зна мо, све ука зу је на грип – 
по чи ње епи де ми о лог. – Сви по зна ти симп то ми су ту. Ипак, 
мо ра ће мо да са че ка мо из ве штај СЗО из Же не ве. Ју трос смо 
им по сла ли узор ке тки ва пре ми ну лих. /.../

– Ме ни се чи ни да је то још јед на на ду ва на при ча. По-
на вља се на сва ких пар го ди на. Ура, бу ра и на кра ју ни шта! 
Исто та ко је би ло и 2009 – сум њи ча во вр ти гла вом ми ни стар 
прав де. – Не бих же лео да вас ко ле га и ову вла ду су тра не ко 
про зи ва за ши ре ње па ни ке и на бав ку ми ли о на не по треб них 
и не ис пи та них вак ци на. Се ти те се про шлих афе ра. Јав ност 
је по ста ла вр ло сум њи ча ва. Има мр твих? Па код сва ког гри-
па их има. /.../“ (3, 252)

Већ по ме ну ти док тор Ми ло ше вић, на ис тој сед ни ци Вла де 
Ср би је, под се ћа да је смрт ност од но вог гри па не у о би ча је но 
ви со ка, и да тре ба по сту па ти по пре по ру ка ма СЗО. Ми ни-
стар еко но ми је ће на то: „То је са свим у ре ду, не мам ни шта 
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про тив про пи са СЗО, са мо мо лим да во ди те ра чу на да у из-
у зет но те шким вре ме ни ма не угро зи те крх ке еко ном ске по-
ма ке. У Ср би ји мо ра да се ра ди! Не же ли мо да љу ди од су-
ству ју с по сла. /.../“ (3, 253)

За то вре ме, пред став ник СЗО, Кат су ро Ма со та ка, на 
кон фе рен ци ји за штам пу, ка же: „Пре два са та, СЗО је про-
гла си ла фа зу 6, пан де ми ју. Ви део-кон фе рен ци ју смо ор га ни-
зо ва ли за то што сма тра мо да би би ло крај ње нео збиљ но да 
у усло ви ма пан де ми је пра ви мо скуп у са ли с ви ше сто ти на 
љу ди. Апе лу је мо на све ко ји има ју тех нич ких мо гућ но сти да 
при бе га ва ју елек трон ским ви до ви ма ко му ни ка ци је. /.../ Из-
дво ји ли смо узроч ни ка. Реч је о на ма не по зна тој му та ци ји 
Х5Н1. Узор ци ко је смо до би ли из Хонг Кон га по кла па ју се 
са они ма из Не мач ке и на осно ву то га прет по ста вља мо да је 
му та ци ја на ста ла у том луч ком гра ду или у ње го вом за ле ђу 
и ода тле је пре не та у Евро пу.“ (3, 255)

„Из оба ве штај них кру го ва Ру си је сти жу при че о тај ној 
гру пи ко ја је ство ри ла ви рус с на ме ром да де сет ку је ста нов-
ни штво пла не те – укљу чу је се но ви нар Ка на ла 5 из Санкт 
Пе тер бур га. 

– Не знам ода кле им то, али ми слим да је по сто ја ње та-
квих кри ми нал них умо ва удру же них са ци љем ис тре бље ња 
људ ске ра се ви ше у до ме ну на уч не фан та сти ке не го ствар-
ног жи во та. Ни сам при ста ли ца те о ри ја за ве ре – с бла гим 
осме хом Кат су ра од би ја прет по став ку“ (3, 256–257), а за тим 
при ча ка ко нај ве ћи свет ски струч ња ци ра де на про на ла же-
њу вак ци не. 

У Ср би ји, сит ни кри ми нал ци слу те успе шну по слов ну 
бу дућ ност: „Да обез бе ди мо што ви ше ме ди цин ских ма ски и 
ру ка ви ца. То ће, бра те, да бу де хит се зо не. Има да иде ко лу-
до“. (3, 258)

Епи де ми о лог Ми ло ше вић, опет на са стан ку Вла де: „Ср би ја 
је ушла зва нич но у тре ћи, а не зва нич но у осми дан пан де ми је. 
До пре сат вре ме на има ли смо ви ше од хи ља ду ре ги стро ва них 
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слу ча је ва. Бол нич ки ка па ци те ти су за са да до вољ ни. Ка жем 
за са да, јер це ним да ће број обо ле лих у на ред ним да ни ма 
мно го ско чи ти.“ (3, 268)

На пи та ње ми ни стра обра зо ва ња шта се де ша ва код обо-
ле лих, Ми ло ше вић ка же да је иму но ло шки од го вор ор га-
ни зма по ре ме ћен, да од брам бе ни си стем на па да соп стве но 
те ло, а ис ход је ко лапс плу ћа. Епи де ми о лог усрд но пре по ру-
чу је ко па ње ма сов них гроб ни ца на вре ме, али и сле де ће ме-
ре: „Све се обра зов не ин сти ту ци је мо ра ју од мах за тво ри ти. 
Др жав ни ор га ни мо ра ју да уки ну рад са гра ђа ни ма. Обез бе-
ди ти да спорт ски цен три, ха ле, шко ле, фа кул те ти, ка сар не и 
слич ни објек ти бу ду спрем ни за при хват ве ли ког бро ја обо-
ле лих“. (3, 269)

По сле по чет ка ма сов ног уми ра ња, ми ни стар по ли ци је 
пред ла же: „Уво ђе ње по ли циј ског ча са. За бра на ра да свих ло-
ка ла и про дав ни ца. Не ма ула же ња и из ла же ња из на се ље них 
ме ста. Ни ка ква оку пља ња. Не ма упо тре бе јав ног пре во за. За-
тва ра ње свих аеро дро ма и за бра на тран зи та пут нич ким ауто-
мо би ли ма. Те шким те рет ним во зи ли ма је до зво љен тран зит 
уз прет ход ну на ја ву и пра вље ње кон во ја, без за у ста вља ња на 
те ри то ри ји Ср би је“. (3, 281)

На рав но, ово ни је био опис Ср би је 2020, не го је реч о 
ци та ти ма из Аран ђе ло ви ће ве при че „Фи нал на ре во лу ци ја“. 

Ње гов про зни те трап тих је, по на вља мо, об ја вљен пре 
се дам го ди на. 

КАКО ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО?

А ина че је, у по ме ну тој при чи, све по че ло кад су ста ре 
европ ске по ро ди це моћ ни ка, „цр но плем ство“, љу ди без име-
на (зо ву се При мус, Сек ну дус, Тер ци јус, итд.) до не ли од лу ку 
да тре ба кре ну ти на оства ре ње про јек та „злат не ми ли јар де“. 
Све оста ле љу де, осим тих „злат них“, на пла не ти тре ба по би-
ти. Да бу де „чи сти ја“. Да се „лак ше ди ше“. 



64

Пра ви го спо да ри, ве ли пи сац „Че ти ри при че“, не ви де се. 
Ни ко не зна ко су. Ко ји су ис так ну ти, ко ји се ви де, ко ји сто-
је у пр вом, дру гом, тре ћем ре ду, ни су пра ве га зде, не го слу ге 
не ви дљи вих мај сто ра смр ти. А пра ве га зде су ту још од до ба 
ста рог Ри ма, ка да су, из ме ђу оста лог, на ре ди ли уби ство Це за-
ра, да би ка сни је, до да на да на шњег, ор га ни зо ва ли пре вра те 
ко ји су им обез бе ди ли да ис тре бе моћ не кон ку рент ске по-
ро ди це с ра зних кра је ва пла не те (ре ци мо, бољ ше вич ка ре-
во лу ци ја је то учи ни ла у Ру си ји). 

Ра ди ли су на де по пу ла ци ји на све на чи не, од иза зи ва ња 
ра то ва до ру ше ња мо ра ла, али то ни је би ло до вољ но бр зо и 
ефи ка сно. И он да су се се ти ли пан де ми је. 

При му со ви на уч ни ци от ко па ли су из за мр зну тог тла 
Аља ске жр тве шпан ског гри па, ком би но ва ли ста ри са но-
вим ви ру си ма, и до би ли бо лест ко ја уби ја труд ни це и мла-
де, пре свих. Мај сто ри смр ти, на рав но, има ју вак ци ну. Већ 
су вак ци ни са ни. 

Бо лест, у при чи Го ра на Аран ђе ло ви ћа, кре ће из Хонг Кон-
га (пр ви за ра же ни је је дан ла ко ми сле ни мо мак, штам пар из 
Ки не), а ши ри се пре ко Сај ма књи га у Франк фур ту, нај ве ће 
свет ске ма ни фе ста ци је тог ти па, ко ју, у ок то бру, по се ти пре-
ко три ста хи ља да љу ди са свих стра на све та. 

При ча Аран ђе ло ви ће ва је ди на мич на, до бро на пи са на, 
ње на бе о град ска (не са мо „пла не тар на“) фа бу ла др жи па жњу... 

Мла ди брач ни пар, Вој ч е и Би са (он је син пен зи о ни са ног 
по ли цај ца Бо ре, ко ле га ма дра гог „ал ко са“, а она је кћи скром-
ног рад ни ка из Вра ња) че ка ју бе бу. Вој че ра ди као чу вар у по-
шти, али се, јер је пла та ма ла, удру жи са сит ним кри ми нал-
ци ма „ве ли ког ср ца“, Ро ки јем и Пи то ном, ко ји бри ну о Би си 
и чу ва ју је да се не за ра зи... За то вре ме, грип уби ја Ср би ју и 
свет. На ђе на је вак ци на, ма да је, на рав но, не ма до вољ но за 
све... Ипак, Би са ће, за хва љу ју ћи Ро ки ју и Пи то ну, до би ти 
вак ци ну, и на зи ре се, ма кар кроз пат њу, на ста вак жи во та...
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ШТА КЊИЖЕВНОСТ МОЖЕ? 

Књи жев ни ци згу сну то осе ћа ју ствар ност, и мо гу да је 
пред ста ве она ко ка ко дру ги не уме ју. На је же ни од слут њи 
оног што до ла зи, спрем ни су да сво ју је зу по де ле са чи та о-
ци ма. Јер одав но зна ју да чо ве чан ство, без Бо га и се бе иде у 
про паст. Као што Пе ки ћев док тор Џон Ха мил тон ка же: „Узи-
ма ли смо ви ше не го што смо да ва ли, Co ro“, ре као је. „Ис цр-
пи ли смо из во ре. По тро ши ли кре ди те. За га ди ли зе мљу. По ре-
ме ти ли рав но те жу. По на ша ли смо се пре ма њој као друм ски 
раз бој ни ци, на зе мљи у про ла зу, а не као ње ни су вла сни ци и 
са у че сни ци. Као да по сле нас ни ког ви ше не ће би ти. И не ће. 
Пла ти ће мо. И у не чем дру гом смо се пре ва ри ли. Da niel Le-
ver qu in је имао пра во. Ми сли ли смо да је бе сни ло ово што је 
на He at hro wu ура дио Rhab do vi rus. А то је оно што смо са ми 
чи ни ли от ка ко по сто ји мо као ин те ли гент на вр ста. Што смо 
учи ни ли од се бе, сво је би о ло шке шан се, сво је исто ри је, сво-
јих жи во та и ци ље ва. То је, Co ro, пра во бе сни ло. А ово је бо-
лест, ко ју ће мо ова ко или она ко са вла да ти, као што смо и до 
са да са вла ђи ва ли. И ни је пи та ње ко ли ко ће нас оста ти, не го 
за што? Да ли ће ти што пре жи ве би ти друк чи ји. Јер без то-
га, пре жи вља ва ње не ма свр хе.“

То је опо ме на. 
Као пра во слав ни хри шћа ни, зна мо да ће, ка ко је Ге те го-

во рио, смак све та на сту пи ти кад љу ди пре ста ну да ра ду ју 
Бо га. Ако се вра ти мо Бо гу и се би, на ше по сто ја ње ће по но-
во до би ти сми сао, и сва на сто ја ња не при ја те ља жи во та би ће 
без у спе шна. Књи жев ност нас, на овај или онај на чин, вра ћа 
људ ско сти као сми слу. И за то нам по ма же да схва ти мо шта 
се зби ва у све ту у ко ме жи ви мо. 
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УПУТНИЦЕ 
(Интернету приступљено 27. маја 2020)

1. https://sr.m.wi ki pe dia.org/sr-ec/Be sni lo_(ro man))
2. https://dve ri no vi be o grad.wor dpress.com/2014/03/25/bu duc nost-

u-ko ju-ve ru je mo-ili-sr bi ja-ru si ja-po sle-16-mar ta/
3. Го ран Аран ђе ло вић: Че ти ри сли ке срп ске апо ка лип се, Ла гу на, 

Бе о град, 2013. 
4. https://www.youtu be.com/watch?re load=9&v=FxOGSkFlCF8

ПЛАНЕТОЦИДОМ 
ДО „ЗЛАТНЕ МИЛИЈАРДЕ“ 
(НА ГОДИШЊИЦУ НАТО 

БОМБАРДОВАЊА СРБИЈЕ)

ОД КОВИДА ДО КОВИНА

Уна пред да ка же мо: тре ба се бо ри ти про тив пан де ми-
је. Тре ба по мо ћи љу ди ма да оздра ве. Тре ба се тру ди ти да се 
по на ша мо од го вор но. Тре ба по мо ћи оне ко ји ма је по треб-
на по моћ. 

Па ипак, и у до ба пан де ми је, тре ба мућ ну ти гла вом. Ни је 
баш упут но да нам гла ва слу жи са мо за од ла зак код фри зе ра. 

Ма ли ви рус ко ро не је, за нај кра ће мо гу ће вре ме, пре-
вр нуо свет. Ни шта ви ше ни је као пре. Љу ди су у изо ла ци ји, 
са мо и зо ла ци ји, с ма ска ма на ли ци ма, тр пе по ли циј ски час. 
Нај ве ћи број по то ма ка Ада мо вих сма тра да је то, с об зи ром 
на пан де ми ју, нор мал но. И да ће све би ти као што је би ло, 
чим пан де ми ја про ђе: опет ће мо пло ви ти, ле те ти, пу то ва-
ти, и тро ши ти па ре. За са да мо же мо, да би нас из ле чи ли, да 



67

жи ви мо и у луд ни ци. Ви рус ко ви да нас је, на гло и из не на-
да, до вео до ду шев ног ста ња ко је нас ша ље у прав цу Ко ви-
на. А го спо да ри гло ба ли зма ра де рад њу. Пре у ре ђу ју свет, 
да би им опет би ли пу ни џе по ви. При су ству је мо оно ме што 
се у аме рич кој вој ној док три ни зо ве „упра вља ње опа жа-
њем“ (или, да бу де мо пост мо дер ни, „ме наџ мент пер цеп ци-
је“). Ушле ти уби це и пљач ка ши у ку ћу, ти зо веш у по моћ, а 
они ти ста вља ју ру ку на уста и уче те бон то ну: „Ти ше, про-
бу ди ћеш ком ши је!“ 

Али, има и оних ко ји не ће да ћу те. Зна ју да се не мо гу 
да ле ко чу ти (ту су „мејнстрим“ ме ди ји, ко ји нам ша љу сли ке 
ита ли јан ских вој них ка ми о на што пре во зе ле ше ве „ко ви ди-
ра них“ на спа љи ва ње, али ми не ви ди мо мр твач ке сан ду ке, а 
ни ле ше ве, ви ди мо са мо ка ми о не); па ипак, не мо гу да ћу те.

И пот пи сник ових ре до ва је ме ђу њи ма. 

ГЛОБАЛНЕ МАРКАЛЕ, ОПЕТ

Ви рус ко ро на је пре и ме но ван (јер се ри му је са „мо ро на“, 
да се слу чај но не би пе ва ло: „Ој Ср би јо / све те у вла сти мо-
ро на, зар ће те бе уни штит’ ко ро на?“), па се сад зо ве CO VID 
19. Сва ком би стри јем је ја сно: на пра вље на је луд ни ца, са свим 
у скла ду са пла ном кла на Рок фе ле ра зва ним „Lock Step“, об-
ја вље ним још 2010, о че му је пот пи сник ових ре до ва пи сао 
2012, у свом тек сту „Гло бал не Мар ка ле“. У уво ду тек ста ре-
као сам, из ме ђу оста лог: „Чо ве чан ство, бар ње гов нај ум ни ји 
део, ви ше ни је на ив но. Свим озбиљ ним ана ли ти ча ри ма је 
одав но ја сно да је пред на ма Тре ћи свет ски рат. Не дав но је 
ру ски пред сед ник, Вла ди мир Пу тин, обра ћа ју ћи се ру ским 
ам ба са до ри ма, ре као да моћ За па да сла би под ути ца јем еко-
ном ске кри зе, па се тре ба спре ми ти за опа сну су тра шњи цу. 
До дао је: „Бо ри те се за ин те ре се Ру си је где год је то по треб-
но. Бу ди те спрем ни за би ло ка кав раз вој си ту а ци је, па чак и 
за оно нај го ре“. Ако зна мо да на ци гло ба ли стич ка вр ху шка 
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има план за огро ман су коб, ко ји би им пре дао власт над це-
лим све том, јед ном и за у век, при че му би се број ста нов ни-
ка пла не те свео на „злат ну ми ли јар ду“ – док би оста ли би ли 
по би је ни – ја сно нам је о че му Пу тин го во ри. Да, али ка ко 
по че ти Тре ћи свет ски рат? Шта мо же да мо би ли ше ма се на 
та кво без у мље, по го то ву што се зна да ће у гло бал ном су ко-
бу би ти ко ри шће но и оруж је за ма сов но уни ште ње? По тре-
бан је је дан пла не тар ни до га ђај, по сле ко га ће ужас кре ну ти, 
при че му ће би ти за бо ра вље но ко је пр ви по чео, а по го то-
ву се ни ко не ће се ћа ти да би тре ба ло да се спро ве де ис тра-
га о до га ђа ју ко ји је до су ко ба до вео. Ср би из Бо сне су та ко 
не што већ до жи ве ли: ре жим Али је Изет бе го ви ћа је, уз пре-
ћут но одо бра ва ње мен то ра са За па да, иза звао по ги би ју на 
пи ја ци Мар ка ле у Са ра је ву, да би НА ТО мо гао да ин тер ве-
ни ше у ко рист му сли ман ске за ра ће не стра не. Да кле, са да су 
по треб не „гло бал не Мар ка ле“.“

Та да сам до дао: „Но, ако су ово тврд ње „па ра но ич них 
те о ре ти ча ра за ве ре“, да ви ди мо шта пи ше у стра те шком 
до ку мен ту Фон да ци је Рок фе лер (Roc ke fel ler Fo un da tion), 
об ја вље ном 2010. под на сло вом Сце на ри ји за бу дућ ност 
тех но ло ги је и ме ђу на род ни раз вој. Очи то, ста ри клан су-
пер бан ка ра, вам пи ра са вре ме ног чо ве чан ства, ни је се 
ов де ба вио игра ма фу ту ро ло ги је, не го је на го ве шта вао 
ко јим прав цем би до га ђа ји мо гли да кре ну ако се гра ди 
свет под њи хо вом вла шћу, све ден на „злат ну ми ли јар ду“. 
Ре ци мо, они де це ни ју од 2010. до 2020. зо ву „де це ни јом 
про па сти“: на ја вљу ју епи де ми ју ко ја уби ја 20% свет ског 
ста нов ни штва, што до во ди до ус по ста вља ња ауто ри та-
тив ни јих вла сти ши ром пла не те и ма сов ног уво ђе ња би-
о ме триј ске иден ти фи ка ци је; ве ли ки зе мљо трес и цу на-
ми ко ји уни шта ва ју Ин до не зи ју, глад у Ис точ ној Ки ни, 
ма сов ну смрт због ло ших вак ци на, ГМО те ро ри зам, итд.“ 
(http://www.srp ski list.net/gle di sta/glo bal ne-mar ka le)
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Ко не ве ру је, не ка сам чи та Рокфелере: ево елек трон ске 
адре се (https://www.sli des ha re.net/wor king wi kily/gbnroc ke fel-
ler-sce na ri os-on-tec hno logy-de ve lop ment).

Баш у ове, „ко вид да не“, вред но је се ти ти се при че гло ба-
ли стич ких са та ни ста о „злат ној ми ли јар ди“, по ко јој све нас 
тре ба по би ти да би њих ми ли јар ду срећ но жи ве ло на пла не-
ти Зе мљи, еко ло шки чи стој и без бед ној. Јер, пан де ми ја ко ви-
да као да је на ру че на баш у скло пу те при че. 

Ствар је, на рав но, у то ме што је сва ки мит гло ба ли ста, па 
и онај о пре на се ље но сти пла не те, лаж, лаж, лаж и са мо лаж. 

СТАНОВНИШТВО НЕ РАСТЕ, СМАЊУЈЕ СЕ

Не дав но је и код нас иза шла књи га Да ре ла Бри ке ра и 
Џо на Ибит со на, „Пра зна пла не та / Шок гло бал ног опа да ња 
ста нов ни штва“. У њој, из ме ђу оста лог, пи ше: „Ве ли ки пре-
су дан до га ђај XXI ве ка – је дан од оних пре суд них у исто-
ри ји чо ве чан ства – до го ди ће се за три де це ни је, от при ли ке, 
ка да гло бал но ста нов ни штво кре не да опа да. Ка да то опа-
да ње јед ном поч не, ни ка да се не ће за у ста ви ти. Не су о ча ва-
мо се са иза зо вом по пу ла ци о не бом бе, већ по пу ла ци о ног 
бан кро та – не ми ло срд ног про ре ђи ва ња људ ског ста да из 
ге не ра ци је у ге не ра ци ју. Ни шта на лик то ме ни ка да се ра-
ни је ни је де си ло.

Људ ско кр до су у про шло сти про ре ђи ва ли глад и ку га. 
Овог пу та, про ре ђу је мо са ми се бе; би ра мо да нас оста не ма ње. 
Да ли ће наш из бор би ти тра јан? Од го вор је – ве ро ват но да.

Ма да су вла сти по не кад успе ва ле да уве ћа ју број де це ко-
је су па ро ви вољ ни да има ју кроз ве ли ко ду шне деч је до дат ке 
и дру ге ви до ве по мо ћи, ни ка да ни су успе ва ле да сто пу плод-
но сти вра те на за мен ски ни во, од про сеч но 2,1 де те та по же-
ни, ко ји је по тре бан за одр жа ње по пу ла ци је. Сем то га, та кви 
про гра ми су ве о ма ску пи и че сто би ва ју об у ста вље ни то ком 
еко ном ских не да ћа. А и ди ску та бил но је да ли је не е тич ки 



70

да вла сти по ку ша ва ју да убе де не ки пар да има де те на ко је 
се ина че не би ре шио.

Ка да се скра си мо у све ма њи свет, да ли ће мо сла ви ти 
или жа ли ти што нас је све ма ње? Да ли ће мо се му чи ти да 
са чу ва мо раст, или ће мо без ку ка ња при хва ти ти свет у ко ме 
љу ди про спе ри ра ју и ма ње се упи њу? Не зна мо...“

ПОПУЛАЦИОНИ БАНКРОТ, 
А НЕ ПОПУЛАЦИОНА БОМБА

Они, дакле, ка жу да се не су о ча ва мо се са иза зо вом по-
пу ла ци о не бом бе, већ по пу ла ци о ног бан кро та – не ми ло срд-
ног про ре ђи ва ња ста нов ни штва из ге не ра ци је у ге не ра ци ју. 

Ује ди ње не на ци је прог но зи ра ју да ће на ше ста нов ни штво 
на ра сти са се дам на 11 ми ли јар ди у овом ве ку, пре не го што 
се раст за у ста ви по сле 2100. го ди не. Али, све ви ше је де мо-
гра фа ши ром све та ко ји ве ру ју да су про це не УН пре ви со ке.

Мно го је ве ро ват ни је, ис ти чу они, да ће ста нов ни штво 
пла не те до сти ћи вр ху нац од бли зу де вет ми ли јар ди не где из-
ме ђу 2040. и 2060. а он да по че ти да опа да, и ну де Ује ди ње ним 
на ци ја ма да про гла се сим бо лич ну смрт ко јом би тај до га ђај 
био обе ле жен. До кра ја овог ве ка мо же мо се вра ти ти та мо 
где смо упра во са да и да нас рав но мер но оста је све ма ње. 

Ево Бри ке ро вих и Ибит со но вих уви да: „Ста нов ни штво 
већ опа да у два де се так др жа ва у све ту; до 2050. тај број ће 
по ра сти на око 35. Не ка од нај бо га ти јих ме ста на све ту има ју 
све ма ње љу ди сва ке го ди не. Ја пан, Ко ре ја, Шпа ни ја, Ита ли ја, 
ве ћи део Ис точ не Евро пе. „Ми смо од у ми ру ћа др жа ва“, ја ди-
ко ва ла је ита ли јан ска ми ни стар ка здра вља Бе а три че Ло рен-
цин 2015. го ди не. Али то ни је ве ли ка но вост. Ве ли ка но вост 
је сте да ће нај ве ће на ци је у раз во ју та ко ђе по че ти да се сма-
њу ју, јер њи хо ве сто пе плод но сти опа да ју. Ки на ће по че ти да 
гу би љу де за не ко ли ко го ди на. До сре ди не овог ве ка, Бра зил 
и Ин до не зи ја ће сле ди ти тај при мер. Чак ће и Ин ди ја, ко ја ће 



71

уско ро по ста ти нај мно го људ ни ја зе мља на све ту, до жи ве ти 
да се број ста нов ни ка ста би ли зу је за от при ли ке јед ну ге не-
ра ци ју, а за тим поч не да опа да. Сто пе плод но сти оста ју ве о-
ма ви со ке у Под са хар ској Афри ци и де ло ви ма Бли ског Ис-
то ка. Чак и та мо, ме ђу тим, ства ри по чи њу да се ме ња ју ка ко 
мла де же не сти чу при ступ обра зо ва њу и кон тро ли ра ђа ња. 
Ве ро ват но ће Афри ка окон ча ти сво ју не кон тро ли са ну екс-
пло зи ју ра ђа ња мно го пре не го што ми сле де мо гра фи УН.“

По ауто ри ма „Пра зне пла не те“, опа да ње ста нов ни штва 
је уве ли ко по че ло: „Ми га осе ћа мо да нас, у раз ви је ни јим др-
жа ва ма од Ја па на до Бу гар ске, ко је се му че да оја ча ју сво је 
еко но ми је упр кос то ме што се ко хор те мла дих рад ни ка и по-
тро ша ча сма њу ју, што оте жа ва пру жа ње со ци јал них услу га 
или про да ју фри жи де ра.

То ви ди мо у ур ба ни зо ва ној Ла тин ској Аме ри ци, па чак 
и у Афри ци, где же не све ви ше соп стве ну суд би ну узи ма ју 
у сво је ру ке. Ви ди мо то да сва ком до ма ћин ству у ко ме де ци 
тре ба све ви ше вре ме на да се од се ле, јер не жу ре да се скра-
се, а и не по ми шља ју да до би ју де те пре три де се те. И ви ди мо 
то, тра гич но, у уз бур ка ним во да ма Сре до зем ног мо ра, где из-
бе гли це из си ро ма шних кра је ва при ти ска ју гра ни це Евро пе, 
ко ја већ по чи ње да се пра зни.“

НЕ ЖЕЛЕ ДА РАЂАЈУ ДЕЦУ

Ствар је у то ме што се све ма ње же ли ра ђа ње де це: „Не ки 
од оних ко ји стра ху ју од оног не га тив ног што до но си сма-
ње ње ста нов ни штва за ла жу се за то да се др жав ним по ли ти-
ка ма уве ћа број де це ко је па ро ви има ју. Али до ка зи ука зу ју 
да је то уза луд но. Зам ка зва на ма ла плод ност оси гу ра ва да, 
ка да јед но или два де те та по ста ну нор ма, то и оста је нор ма.

Па ро ви ви ше не гле да ју на до би ја ње де це као на ду жност 
ко ју мо ра ју ис пу ни ти да би за до во љи ли сво ју оба ве зу пре ма 
сво јим по ро ди ца ма или свом бо гу. Уме сто то га, они би ра ју 
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да де те од га ја ју као чин соп стве ног ис пу ње ња. А ис пу ња ва-
ју се бр зо.“

Пољ ски фи ло соф, Је вре јин Зиг мунт Ба у ман, ука зао је 
у сво јој књи зи „Флу ид на љу бав“ ко ли ко је да на шњи чо век 
оту ђен од ра ђа ња де це због иде ја на ко је је при стао. Ба у ман 
ка же да је сва на ша кул ту ра ро ђе на из ства ра лач ког су сре та 
по ло ва, али да је, по сле сек су ал не ре во лу ци је, три јум фо вао 
Еро сов брат Ан те рос, ко ји је не кад био стра ствен као Ерос, 
при че му је, кад је осво јио власт, по стао ти ра нин ко ји је на-
ре дио да се сек су ал ност мо ра ра ци о нал но укро ти ти.

У област сек су ал но сти ко ја је, уме сто ре про дук тив не, по-
ста ла ре кре а тив на, упле ла се ме ди ци на, ко ја ну ди да се би ра ју 
де ца из ка та ло га. Не ка да је пол ни од нос био узрок про ду же ња 
вр сте, сво је вр сне би о ло шке бор бе за бе смрт ност, а де ца су се 
ра ђа ла као по моћ ни ци и на след ни ци. Да нас су, ве ли Ба у ман, 
она по ста ла не си гур на ин ве сти ци ја: де те је пу ки „обје кат емо-
тив не по тро шње“. Уоста лом, ка же Ба у ман, „у чи сто мо не тар-
ном сми слу, де ца ко шта ју ви ше не го лук су зни, нај мо дер ни ји 
ауто мо бил, кр ста ре ње око све та, чак и зда ње на ко је сте по-
но сни. Још го ре, укуп на це на ће по ра сти то ком го ди на и њен 
из нос не мо же би ти уна пред утвр ђен, би ти про це њен уз би ло 
ко ју до зу си гур но сти“. Ба у ман до да је: „Осим то га, има ти де-
цу је у на ше вре ме ствар од лу ке, а не слу чај но сти – окол ност 
ко ја још ви ше по гор ша ва уз не ми ре ност. Има ти или не ма ти 
де цу је не спор но од лу ка са нај ви ше по сле ди ца, ко ја има нај-
трај ни ји ути цај ме ђу свим дру ги ма, и за то је то од лу ка ко ја 
нај ви ше те сти ра жив це и ства ра нај ви ше тен зи ја с ко ји ма се 
не ко мо же су сре сти то ком це лог жи во та“. Ства ра ње по ро ди це 
је, ве ли Ба у ман, скок на гла вач ке у вир не из ре ци вих ду би на. 
Од ба ци ва ње и од ла га ње не ис про ба них по тро шач ких ра до-
сти за рад ства ра ња по ро ди це је жр тва ко ја је у рас ко ра ку са 
„на ви ка ма раз бо ри тог по тро ша ча“.

Ко има де цу, угро зи ће сво ју ка ри је ру, и пре у зе ће оба ве зе 
ко је су про тив мо дер не флу ид но сти јер, ка ко ка же Ба у ман, 
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„ра до сти ро ди тељ ства из гле да да до ла зе у па ке ту са ту гом 
са мо жр тво ва ња и стра хо ви ма не ис тра же них опа сно сти“. За-
то се кре ну ло у по тро шач ку ло ги ку ве за ну за де цу – би ра ње 
из ка та ло га „ква ли тет них“ дава ла ца спер ме већ је по ста ло 
уоби ча је но. Сек су ал ност без љу ба ви је нор ма жи во та у на-
шој епо хи – за то се и де ца не до жи вља ва ју као плод љу ба ви, 
не го као „про је кат“. Ор га зам је по стао циљ са мом се би, сво-
је вр сна дро га – ин тен зи ван, али про ла зан и пе ри о ди чан. Ни 
ње му де ца ни су по треб на. Због то га је, ка же Ба у ман, у сек су-
ал ној ре во лу ци ји по бе да сек са без љу ба ви сво је вр сна Пи ро-
ва по бе да: „Чи ни се да тај акут ни лек ства ра бо ле сти и пат ње 
не ма ње број не и не спор но акут ни је од оних ко је је тре ба-
ло да из ле чи“. Те ра пе ут сек су ал но сти из Не мач ке, Фолк мар 
Си гуш, ка же: „По што смо бо ље по гле да ли и ски ну ли ма ску, 
на и шли смо на не ис пу ње не те жње, из ли за не нер ве, раз о ча-
ра ност у љу бав, по вре де, стра хо ве, уса мље ност, дво лич ност, 
уобра же ност и при мо ра ност на по на вља ње“.

Раз о ча ра ни, са мо жи ви, ра зо ре ни сво јим за блу да ма, љу-
ди да на шњег За па да не же ле да се ра ђа ју. 

А лу до се пла ше те ле сне смр ти.
И он да се на њи ма (и на на ма, кад кре не мо за њи ма), ис-

пу ни реч Све тог Пи сма: „Че га се без бо жник бо ји, то ће га и 
сна ћи“. 

ДА ЛИ СЕ СВЕ РЕШАВА МИГРАЦИЈАМА

Бри кер и Ибит сон су Ка на ђа ни ко ји ве ру ју да је ка над-
ски мо дел мул ти кул ту ра ли зма иде а лан за све. Ипак, ка жу: 
„Ни су све зе мље у ста њу да при хва та ју та ла се при до шли ца 
са са мо по у зда њем ка кво има Ка на да. Мно ги Ко реј ци, Шве-
ђа ни и Чи ле ан ци има ју вр ло јак осе ћај шта зна чи би ти Ко ре-
јац, Шве ђа нин или Чи ле а нац. Фран цу ска ин си сти ра да ње-
ни усе ље ни ци при гр ле иде ју да су Фран цу зи, ма да мно ги од 
ста ро се де ла ца по ри чу да је не што та кво мо гу ће, оста вља ју ћи 
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до се ље нич ке за јед ни це изо ло ва не у њи хо вим ban lieyes, из-
дво је не и не јед на ке.“

Шта ће би ти са ан гло сак сон ским зе мља ма? Ево њи хо-
вих уви да: „Про јек ци је го во ре да ће ста нов ни штво Ве ли ке 
Бри та ни је на ста ви ти да ра сте, до от при ли ке 82 ми ли о на на 
кра ју ве ка, од да на шњих 66 ми ли о на, али са мо ако Бри тан ци 
на ста ве да при хва та ју по за ма шан ни во ими гра ци је. Као што 
је ре фе рен дум око Брег зи та по ка зао, мно ги Бри тан ци же ле 
да Ла манш пре тво ре у од брам бе ни ја рак. Да би се из бо ри-
ле са ума ње њем ста нов ни штва, др жа ве мо ра ју да при хва те 
и усе ља ва ње и мул ти кул ту ра ли зам. Оно пр во је те шко. Оно 
дру го се, за не ке, мо же по ка за ти не мо гу ћим.

Ме ђу ве ли ким си ла ма, на до ла зе ће опа да ње ста нов ни штва 
по го ду је са мо Сје ди ње ним Др жа ва ма. Ве ко ви ма је Аме ри ка 
по здра вља ла до ла зак при до шли ца, пр во пре ко Атлан ти ка, 
за тим и пре ко Па ци фи ка, а да нас пре ко Рио Гран деа. Ми ли-
о ни су се срећ но ба ци ли у онај ко тао у ко ме се све ста па – 
обо га ћу ју ћи му и еко но ми ју и кул ту ру. Усе ља ва ње је XX век 
учи ни ло аме рич ким ве ком, а на ста вак усе ља ва ња ће XXI де-
фи ни са ти као аме рич ки. Осим ако... Сум њи чав, на ти ви стич-
ки, на ра ста ју ћи та лас „Аме ри ка на пр вом ме сту“ по след њих 
го ди на пре ти да угу ши ток усе ља ва ња ко ји је Аме ри ку учи-
нио ве ли ком, по ди за њем зи да из ме ђу Сје ди ње них Др жа ва и 
свих оста лих. Под пред сед ни ком До нал дом Трам пом, фе де-
рал на власт се ни је са мо об ру ши ла на иле гал не ими гран те 
већ је сма њи ла и ле гал ни при јем ква ли фи ко ва них рад ни ка, 
а то је са мо у би лач ки по тез за еко но ми ју САД.

Ако та про ме на бу де трај на, ако Аме ри кан ци услед бе-
сми сле ног стра ха од ба це сво ју усе ље нич ку тра ди ци ју, окре-
ну ле ђа све ту, он да ће и Сје ди ње не Др жа ве опа сти и по бро-
ју ста нов ни ка, и по ути ца ју, и по бо гат ству. То је од лу ка ко ју 
сва ки Аме ри ка нац мо ра да до не се: да по др жи отво ре но, све-
о бу хват но, го сто љу би во дру штво, или да за лу пи вра та и ве-
не у изо ла ци ји.“
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ШТА ЋЕ СЕ ДЕШАВАТИ У СВЕТУ?

Они ка жу и ово: „Ка да се скра си мо у све ма њи свет, да 
ли ће мо сла ви ти или жа ли ти што нас је све ма ње? Да ли ће мо 
се му чи ти да са чу ва мо раст, или ће мо без ку ка ња при хва ти-
ти свет у ко ме љу ди про спе ри ра ју и ма ње се упи њу? Не зна-
мо. И ма да је то мо жда са мо опа жа ње пе сни ка, по пр ви пут 
у исто ри ји на ше вр сте чо ве чан ство се осе ћа ста ро.

У бу дућ но сти нас че ка не што што уоп ште ни смо ис ку-
си ли: свет ко ји се на мер но број ча но сма њу је. Ако је де по пу-
ла ци ја да нас са мо све тлу ца ње – за бри ња ва ју ћа ста ти сти ка 
у не ком вла ди ном из ве шта ју чи ју ва жност пот пу но раз у ме 
са мо но мен кла ту ра – ка ко ће из гле да ти, ре ци мо, за по ла ве-
ка ка да то све тлу ца ње по ста не за сле пљу ју ће? Ка ко ће свет 
из гле да ти де вој чи ци ро ђе ној да нас ка да до спе у сред ње го-
ди не у вре ме па да по пу ла ци је?

Ка ко ће тај свет из гле да ти ње ном де те ту? Ве ру је мо да 
ће у том све ту би ти мно го то га че му се тре ба ди ви ти. Он ће 
би ти чи сти ји, си гур ни ји и мир ни ји. Оке а ни ће по че ти да се 
опо ра вља ју, а ат мос фе ра да се хла ди – или ће ба рем пре ста ти 
да се за гре ва. Љу ди мо жда не ће би ти бо га ти ји, али то мо жда 
не ће ни би ти та ко ва жно. Про ме ни ће се цен три мо ћи – као 
и цен три ино ва ци је и кре а тив но сти. Жи ве ће мо у све ту гра-
до ва, са све ма ње не че га из ме ђу. У мно гим де ло ви ма све та 
жи ве ће мо у гра ду ко ји осе ћа да ста ри.

Мно го то га за ви си ће од Ки не. На кон гре су ко му ни стич-
ке пар ти је у ок то бру 2017. пред сед ник Си Ђин пинг је по стао 
нај моћ ни ји ки не ски во ђа по сле Мао Це дун га. У свом по зна-
том го во ру Си је из ло жио про грам ко јим ће се по бри ну ти да 
Ки на до 2050. има пот пу но мо дер ни зо ва ну при вре ду, „гло бал-
не бор бе не спо соб но сти“ и ауто ри тар ни др жав ни ка пи та ли-
зам ко ји „ну ди но ву мо гућ ност дру гим зе мља ма и на ро ди ма 
ко ји же ле да убр за ју свој раз вој, уз очу ва ње не за ви сно сти“. 
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Дру гим ре чи ма, Ки на пла ни ра да уме сто Сје ди ње них Др жа-
ва по ста не до ми нант на еко ном ска, вој на и иде о ло шка си ла.“

ДВОЈЕ ДЕЦЕ КАО ИДЕАЛ

У јед ном ин тер вјуу, ауто ри „Пра зне пла не те“ су ре кли да 
је нај ва жни ји ре про дук тив ни ор ган код људ ских би ћа – ум. 
То, по њи ма, зна чи: „Ако про ме ни те не чи је раз ми шља ње о 
ре про дук ци ји, про ме ни ће те све.“ Они ка жу да нај ве ћи учи-
нак на плод ност има сте пен обра зо ва ња же на: „УН тре нут но 
има „мра чан по глед“ и пред ви ђа ња за Афри ку. Њи хов став 
не пред ви ђа да ће се до го ди ти про ме не у сми слу плод но сти, 
то ком пр ве че твр ти не ве ка. Али ве ли ки де ло ви Афри ке ур-
ба ни зу ју се дво стру ко бр же од гло бал ног про се ка. Ако да нас 
оде те у Ке ни ју ви дје ће те да же не има ју исти ни во основ ног 
обра зо ва ња као и му шкар ци. Исто број и де во ја ка и де ча ка 
се ди у клу па ма за ма тур ске ис пи те. Та ко да ми ни смо спрем-
ни да пот пи ше мо пред ви ђа ње да ће Афри ка стаг ни ра ти у ру-
рал ном си ро ма штву и то ком остат ка ве ка.“

Же не, сву да у све ту, ви ше не же ле да ра ђа ју као не кад: 
„Би ли смо у 26 зе ма ља ан ке ти ра ју ћи же не пи та њем „ко ли-
ко де це же ле да има ју“, и без об зи ра на то где оде те, од го вор 
је обич но „око дво је“. Спољ не си ле ко је су дик ти ра ле усло ве 
у ко ји ма жи ве љу ди ко ји има ју ве ће, број не по ро ди це – не-
ста ју сву да у све ту. А то се нај бр же де ша ва у зе мља ма у раз-
во ју. На Фи ли пи ни ма, на при мер, сто па плод но сти опа ла је 
са 3,7 на 2,7 од сто у пе ри о ду од 2003. до 2018. го ди не. У САД, 
та про ме на се до го ди ла мно го спо ри је, од око 1800. го ди не 
па до кра ја „Беј би бу ма“ (пе ри од 1960-их го ди на). Ако ма ло 
пре ро ви те по по да ци ма ви де ће те да раст по пу ла ци је не ће 
до ла зи ти од но вих, мла дих љу ди ко ји се укљу чу ју у збир, већ 
од ста ри јих љу ди ко ји све ду же жи ве, јер смо сва ким да ном 
све бо љи у то ме да про ду жи мо и одр жи мо се би жи вот, да 
сма њи мо смрт ност. Ка ко то ути че на од лу ке о са о бра ћај ној 
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ин фра струк ту ри у Њу јор ку? Или о то ме на ко ји на чин ће 
вла де по др жа ва ти ру рал не за јед ни це ко је се тре нут но сву да 
уру ша ва ју огром ном бр зи ном?“

Да кле, би ва нас све ма ње, а не све ви ше. 

ЛАГАЛИ СУ НАС

А то је за то што су нас го спо да ри гло ба ли зма ла га ли. Као 
што ка же наш по зна ти бо рац у По кре ту за жи вот, др Не ма-
ња За рић: „За го вор ни ци кон тро ле ра ђа ња су све до Дру гог 
свет ског ра та као јед ну од осно ва сво је иде о ло ги је на во ди ли 
еуге нич ке раз ло ге, од но сно по тре бу за ства ра њем „са вр ше ни-
јег“ чо ве ка. Ка да се цео свет окре нуо про тив Хи тле ро ве Не-
мач ке и ка да је по чео да се ужа са ва ра си стич ке те о ри је кр ви 
и тла и оно га што се до га ђа ло у кон цен тра ци о ним ло го ри ма, 
ови „кул ту ра ли сти смр ти“ су лан си ра ли дру ги сло ган, ко га 
се ни су од ре кли до да нас – пла не та је пре на се ље на! Пре све-
га, ну жно је зна ти да на ша пла не та не ма про блем пре на се-
ље но сти, али и те ка ко има про бле ме ве за не за про из вод њу 
и ди стри бу ци ју хра не, еко ном ске и со ци јал не те шко ће ко је 
про из и ла зе из чи ње ни це да оне зе мље ко је да нас до ми ни ра ју 
свет ским тр жи штем (од ко га, на жа лост све да нас за ви си) не-
ма ју ни ка кав ин те рес да хра не си ро ма шне др жа ве, пре све га 
Афри ке. Про блем, да кле не ле жи у пре на се ље но сти, не го у 
на шем од но су пре ма еле мен тар ним људ ским по тре ба ма, ко-
је су пот пу но по ти сну те на шим гре хов ним опре де ље њем за 
нов цем и мо ћи, уме сто хри шћан ског опре де ље ња за по моћ 
и слу жбу бли жњем сво ме.“

Ка ко би мо гло да се жи ви у со ли дар ном све ту?

СОЛИДАРНИ СВЕТ НИЈЕ НЕМОГУЋ

Ру ски бо рац за по ро дич не вред но сти, Алек сеј Ко мов, ка-
же: „Гру па швај цар ских на уч ни ка из обла сти тзв. „ком плек сне 
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те о ри је си сте ма“ из Швај цар ског фе де рал ног тех но ло шког 
ин сти ту та у Ци ри ху, под ру ко вод ством Џеј мса Глат фел де-
ра, оба ви ла је ма те ма тич ку ана ли зу ве за из ме ђу 43 060 тран-
сна ци о нал них кор по ра ци ја, и об ја ви ла ре зул та те у ча со пи су 
„New Sci en tist“. За кљу чак: ре ла тив но ма ла гру па ком па ни ја, 
углав ном ба на ка, др жи дис про пор ци о нал но ве ли ку власт 
над свет ском еко но ми јом. Гру па од 1318 ком па ни ја не по-
сред но кон тро ли ше 20% свет ског бо гат ства. Они су от кри ли 
и скри ве ну су пер-гру пу од 147 кор по ра ци ја ко је су уза јам но 
по ве за не и кон тро ли шу 40% свет ског бо гат ства. 75% ком-
па ни ја те су пер-гру пе су бан ке и фи нан сиј ске ин сти ту ци је: 
Њу јор шка бан ка, Дој че Бан ка, Bar clays Bank, JP Mor gan Cha se, 
Mer rill Lynch, Gold man Sachs. Оне, као што зна те, кон тро ли-
шу аме рич ку Бан ку фе де рал них ре зер ви, и штам па ју до лар.“

Да кле, свет у ко ме жи ви мо је лу дач ки и у вла сти је зло-
чи на ца. Да ни је та ко, све би би ло дру га чи је. Не ма ња За рић 
ка же: „Про стом ра чу ни цом је мо гу ће до ка за ти да је Зе мља 
да ле ко од пре на се ље но сти. Кра јем 1995. го ди не на пла не ти 
је жи ве ло 5.750.000.000 љу ди. Ка да би сва ка по ро ди ца има-
ла шест чла но ва, и то оца и мај ку и че тво ро де це, ка да би 
они жи ве ли у ку ћи ко ја би има ла пет спа ва ћих со ба, ка да би 
сва ку од тих ку ћа по ста ви ли на огра ђе ну по вр ши ну(ба шту) 
од 627,05 ква дра та, тре ба ло би нам 958.334.000 ова квих до-
мо ва да удо ми мо све љу де на пла не ти. Сви ти до мо ви би за-
у зи ма ли око 600.293 ква драт них ки ло ме та ра. Зву чи као ве-
ли ка по вр ши на, зар не? Ипак јед на Тур ска има по вр ши ну од 
пре ко 300.000 ква драт них ми ља, а о ве ли чи ни Ру си је и да 
не при ча мо. Дру ги при мер би био за кљу чак Ко ли на Клар ка, 
јед ног од нај у глед ни јих еко но ми ста у обла сти де мо гра фи је, 
ко ји је по ка зао да је са са да шњим тех но ло шким ме то да ма об-
ра де зе мље мо гу ће хра ни ти из ме ђу 35 и 105 ми ли јар ди љу-
ди, у за ви сно сти од на чи на ис хра не. То прак тич но зна чи да 
ако пре хра ни при сту пи мо она ко ка ко нас учи пра во сла вље 
– да кле увек уме ре ни пост, је сти са мо до за до во ље ња на го на 
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гла ди, од но сно је сти она ко ка ко мо дер на ме ди ци на, од но сно 
ну три ци о ни зам пред ла же, не под ле жу ћи гре ху чре во у го ђа-
ја, тј. пре је да ва ња, мо гли би смо да уде се то стру чи мо пла не-
тар ну по пу ла ци ју.

Ове про сте ра чу ни це нам по ка зу ју да про блем пре на се-
ље но сти не ле жи у de fac to пре ве ли ком бро ју љу ди, већ пре 
све га у не пра вед ној рас по де ли до ба ра ко ји ма рас по ла же мо, 
у ко рист ма лог бро ја бо га те и без бо жнич ке оли гар хи је на 
ра чун огром не ве ћи не свет ске по пу ла ци је.“

Та без бо жнич ка оли гар хи ја упра вља све том.
И они мр зе нас, обич не љу де, и же ле да не ста не мо, да би 

це ла пла не та при па ла њи ма.

КО УПРАВЉА ЛУТКАРСКИМ ПОЗОРИШТЕМ?

За рић ка же: „У по сти за њу свог ци ља, при пад ни ци по кре-
та ко ји за сту па ју Кул ту ру смр ти са мо сле де ко ра ке свог гу руа 
и осни ва ча, Мар га рет Сан гер, ко ја се од са мог по чет ка свог 
де ло ва ња тру ди ла да убе ди што ве ћи број љу ди да не тре ба 
да има ју ви ше од дво је де це. Та про па ган да је са да пре ба че-
на на на ци о нал не ни вое пре све га зе ма ља у раз во ју из вр ло 
про стог раз ло га. На и ме, онај на род ко ји по по ро ди ци има 
2,1 или ма ње де це је на род ко ји се про сто ре про ду ку је. Све 
пре ко ове број ке зна чи да се је дан на род уве ћа ва, а то да ље 
зна чи да он по ста је све бит ни ји еко ном ски, по ли тич ки, вој-
ни и кул тур ни фак тор у од ре ђе ном ре ги о ну пла не те. По што 
је у ства ра њу Но вог по рет ка и ре да ну жно да по сто ји јед на 
др жа ва-по ли ца јац, по ро та, су ди ја и из вр ши тељ (чи тај САД), 
он да је ја сно да се мо ра спре чи ти би ло ка кав раз вој дру гих 
др жа ва, од но сно на ро да. По по да ци ма По пу ла ци о ног фон да 
Ује ди ње них на ци ја, про це њу је се да ће у на ред них 55 го ди на 
сто па на та ли те та у зе мља ма у раз во ју ста ти на ци фри од 2,1 
де те та по по ро ди ци, што ће те др жа ве и на ро де уве сти у пе-
ри од све ко ли ке стаг на ци је, и евен ту ал не про па сти.
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Тре ба има ти на уму да љу ди из ових ор га ни за ци ја, са 
њи ма слич ним иде о ло зи ма и ли де ри ма Но вог до ба пред ста-
вља ју ма лу, ели ти стич ку гру па ци ју, али ону ко ја рас по ла же 
огром ним нов ча ним сред стви ма, и ко ја не же ли да ви ди мно-
штво мла дих, обра зо ва них, и за њих нај го ре, ВЕ РУ ЈУ ЋИХ 
љу ди ко ји би их мо гли за ме ни ти на њи хо вим, твр до ушан-
че ним по ло жа ји ма.“

За то се зло тво ри чо ве чан ства нај ви ше бо ре про тив ре-
ли ги о зно-мо рал них вред но сти ово га све та. 

Шта ми сли те, за што су у до ба „ко вид-лу ди ла“ уда ри ли 
на бо го слу же ња пра во слав них и на Све ту Тај ну При че шћа? 

Они се бо је Бо га у Пу ти ру, Бо га При че сне Ча ше, Бо га Ко-
ји је Лек Бе смрт но сти. 

А ми Га во ли мо. 
За то и ра ту ју про тив нас. 

КАКО ЈЕ У СРБИЈИ 

У сво јој зна чај ној књи зи „Рат за по ро ди цу у Ср би ји“ Ми ша 
Ђур ко вић ис ти че: „Нај ве ћи про блем и да на шње Ср би је је сте 
убр за ни де мо граф ски пад и пра жње ње те ри то ри је ко је има 
стра хо ви те по сле ди це укљу чу ју ћи и без бед но сне. Про сеч на 
ста рост у Ср би ји већ је пре шла 43 го ди не, а по по след њим 
по да ци ма на јед ног за по сле ног до ла зи је дан пен зи о нер. По-
ста вља се ра зу мљи во пи та ње одр жи во сти пен зи о ног си сте ма 
нпр. Ста нов ни штво се сли ва у мо рав ску до ли ну и ра зу мљи-
во кон цен три ше у про стор из ме ђу Но вог Са да и Бе о гра да 
где се про из во ди две тре ћи не БДП-а Ср би је. Се кун дар на, а 
ни ма ло за не мар љи ва по сле ди ца ова квог кре та ња ста нов ни-
штва је сте пра жње ње ве ли ких де ло ва зе мље. У пе ри о ду из-
ме ђу по след ња два по пи са (2002–2011) ис точ ни део Ср би је 
из гу био је пе ти ну ста нов ни ка и де мо гра фи то с пра вом на-
зи ва ју „бе ли по јас“. Пра зне се се ла, ве ли ки де ло ви Вој во ди не, 
југ Ср би је. Пра зна, а при род но бо га та те ри то ри ја, по зна то 
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је из исто ри је, при зи ва на се ља ва ње стра ног ста нов ни штва, 
та ко да се мо же го во ри ти и о опа сним без бед но сним по сле-
ди ца ма ова ких де мо граф ских кре та ња, јер зе мљу ви ше не ће 
има ти ко да бра ни. Све ста ри је ста нов ни штво, ра зу мљи во, 
ра ђа ће све ма ње де це, та ко да се са да већ го во ри о спи ра ли 
из у ми ра ња у ко ју је по пу ла ци ја Ср би је не по врат но ушла.“

По ред ма те ри јал них узро ка на ше про па сти, бит ни су и 
они ду хов ни и мо рал ни. 

НА КАКВИМ ВРЕДНОСТИМА СЕ 
ВАСПИТАВАМО?

По Ми ши Ђур ко ви ћу, на ша омла ди на, ко ја би тре ба ло 
да ра ђа, има про тив по ро дич ни си стем вред но сти: „Про вод, 
сек су ал на рас пу сност, про ми ску и тет и нео д го вор ност до-
ми ни ра ју над иде јом ду жно сти, па три о ти зма, од го вор но-
сти и жр тве. Де ца се не ра ђа ју за то што их са вре ме на кул ту-
ра пред ста вља као те рет, не по треб ну оба ве зу, а сви об ли ци 
кре и ра ња нор ма тив но сти и об ли ко ва ња по гле да на свет ко-
ји ма је да на шњи чо век из ло жен, по себ но у за пад ном све ту, 
усме ра ва ју га ка жи во ту без де це, или ка сном ра ђа њу и ма-
лом бро ју де це (јед но до два).“

Да ли је са та квим си сте мом вред но сти мо гу ће ра ђа ти 
де цу? 

ГЛОБАЛИЗАМ КАО УЗРОК ПРОПАСТИ

Без гло ба ли стич ких го спо да ра мра ка, не би би ло све оп-
ште, па ни на ше, про па сти. Миша Ђурковић подсећа: „Круп-
ни ка пи тал, Рим ски клуб, Си је ра клуб, Бил дер берг, еко ло шки 
по кре ти и дру ги моћ ни и ути цај ни ак те ри пре ко под сти ца ња 
фе ми ни зма, нео троц ки зма и слич них иде о ло ги ја си сте мат-
ски ра де на ра за ра њу при род не по ро ди це, што је увек у ди-
рект ној ве зи са опа да њем по пу ла ци је. У кру го ви ма гло бал не 
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ели те одав но је рас про стра ње на иде ја о пре на се ље но сти зе-
мљи не ку гле и пре те ра но бр зом ши ре њу људ ске по пу ла ци је, 
на шта се ре а гу је про мо ви са њем иде о ло ги ја и си сте ма вред-
но сти ко ји тре ба да под стак ну су прот не тен ден ци је. До са-
да су нај ви ше успе ха има ли у Ки ни и у за пад ном, од но сно 
пост хри шћан ском све ту. 

Рок фе ле ро во и Со ро ше во Пла ни ра но ро ди тељ ство је 
по ма га ло у Ки ни при ли ком уво ђе ња по ли ти ке ограни ча ва-
ња ра ста по пу ла ци је ко ја је за по че та кра јем ше зде сетих и 
по чет ком се дамде се тих са огра ни ча ва њем на два де те та. Го-
ди не 1979. сту пи ла је на сна гу озло гла ше на по ли ти ка јед ног 
де те та ко ја је оста ла на сна зи све до 2015. Она је во ђе на уз 
огром на кр ше ња еле мен тар них људ ских, по ро дич них и ро ди-
тељ ских пра ва, али је и про из ве ла ка та стро фал не по сле ди це 
по укуп ну по пу ла ци ју, укљу чу ју ћи и не до ста так рад не сна ге, 
ста ре ње ста нов ни шт ва и дис про пор ци ју му шка ра ца и же на.

У Евро пи је ова иде о ло ги ја про из ве ла ра ди кал но за у ста-
вља ње ра ста ста нов ни штва од ше зде се тих го ди на про шлог 
ве ка. Про сеч не сто пе фер ти ли те та одав но су па ле на нео др-
жи вих 1,6 уз зна чај не нај бо га ти је де ло ве у ко ји ма су ове сто-
пе ис под 1. То је до ве ло до отва ра ња европ ског кон ти нен та за 
увоз рад не сна ге из дру гих кра је ва све та, пре све га из Ази је и 
Афри ке, чи ме је ислам, по пр ви пут у мо дер ној исто ри ји, на-
кон шпан ске ре кон кви сте по но во по стао део за пад но е вр оп-
ског жи во та и европ ског про сто ра. Раз ли ке из ме ђу из вор не 
европ ске по пу ла ци је ко ја да нас ви ше не ра ђа де цу и ислам ске 
по пу ла ци је у ко јој су по ро ди це са мно го де це и да ље пра ви-
ло, по ста ла је да нас оп ште ме сто и пред мет бри ге мно гих за 
бу ду ћи из глед европ ског кон ти нен та.“

РАТ ПРОТИВ ПРИРОДНЕ ПОРОДИЦЕ

Ми ша Ђур ко вић је ја сан: „По ста ви мо ства ри пре ци зно: 
у Ср би ји се по сле 2000. го ди не во ди си сте мат ски рат про тив 
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при род не по ро ди це. Бу ду ћи да је 2000. го ди не на сил но про-
ме ње на власт у пу чу чи ји су глав ни ор га ни за то ри би ли оба-
ве штај не струк ту ре не ко ли ко нај моћ ни јих за пад них др жа-
ва, они су има ли го то во нео гра ни че не мо гућ но сти да то ком 
прет ход не две де це ни је у Ср би ји у пот пу но сти на мет ну сво-
ју иде о ло ги ју, си стем вред но сти, на чин уре ђе ња еко ном ских 
и дру штве них од но са, а ти ме и пра вац у ко ме ће усме ра ва ти 
обра зо ва ње, те де мо граф ску и по ро дич ну по ли ти ку. Две де-
це ни је по сле по чет ка „ре фор ми“ ве о ма су ви дљи ви и ја сни 
прав ци и ци ље ви ко ји су та да по ста вље ни: сма ње ње бро ја 
бра ко ва, по ве ћа ње бро ја раз во да и са мо хра них ро ди те ља, 
сма ње ње бро ја ро ђе не де це, по ве ћа ње бро ја ван брач них за-
јед ни ца на уштрб ле гал них бра ко ва, из јед на ча ва ње та ко зва-
них исто пол них за јед ни ца са хе те ро сек су ал ним бра ко ви ма, 
ле га ли за ци ја хо мо сек су ал них бра ко ва и омо гу ћа ва ње да они 
мо гу и да усва ја ју де цу или их до би ја ју пу тем су ро га ци је.“

У та квој зе мљи, на ша де мо граф ска бу дућ ност је ско ро 
за пе ча ће на. 

Ако се то ме до да и при ча о гло бал ним кли мат ским про ме-
на ма, иза ко је, опет, сто је ме га ка пи та ли сти, све ће би ти ја сни је. 

ГЛОБАЛИСТИ И КЛИМА 

За то је увек ва жно да про ми шља мо ин фор ма ци је ко је 
нам се, пре ко ме ди ја и ин тер не та, ну де. Наш углед ни прав ник, 
Бра ни слав Ри сти во је вић, по за ба вио се кам па њом швед ске 
уче ни це Гре те Ту нберг као сред ством ус по ста вља ња вла сти 
гло ба ли ста. Ево шта он ка же у свом тек сту „Но ви свет ски 
кли мат ски по ре дак“ (https://www.stan dard.rs/2019/11/15/no-
vi-svet ski-kli mat ski-po re dak/): „О но вом пла не тар ном фе но-
ме ну мла де швед ске кли мат ске ак ти вист ки ње Гре те Тун берг 
љу ди у Ср би ји су са зна ли тек са да ка да је одр жа ла хи сте ри-
чан и ка та стро фи чан го вор о ис тре бље њу вр ста и кра ју вр-
ста у УН. На жа лост по на шу зе мљу и на род ко ји жи ви у њој 
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гло бал ни дру штве ни, по ли тич ки и еко ном ски то ко ви ко ји 
су усло ви ли ње но по ја вљи ва ње по сто је већ ви ше од две де-
це ни је, али их у Ср би ји ни ко не пра ти и не ма пој ма ка кве ће 
по сле ди це они про из ве сти по на ше жи во те. Ка жем на жа лост 
за то што ће они до не ти то ли ко не га тив них про ме на у на шој 
сва ко дне ви ци да ће нам жи вот из вре ме на санк ци ја и кри зе 
90-тих го ди на из гле да ти као ла ке ви син ске при пре ме. Овај 
текст би тре бао да раз ја сни не ко ли ко нај о снов ни јих пој мо-
ва о овој про бле ма ти ци.

Кли ма се ме ња. Да, на рав но. Па сва ко ра зу ман ви ди и 
да се вре мен ске при ли ке ме ња ју из да на у дан. При род но је 
да се он да ме ња и кли ма. Пра во пи та ње, ме ђу тим, ни је да ли 
се кли ма ме ња, већ за што би то био про блем? Ако нам ни-
је про блем ка да се вре ме ме ња, при ла го ђа ва мо му се (ка да 
је хлад но об у че мо се то пли је, ка да пр жи сун це на ма же мо се 
кре мом...), за што се не при ла го ђа ва мо кли ми ко ја се ме ња? 
Про ме не вре ме на и кли ме су при род на и нор мал на ствар.

Кли ма по ста је то пли ја. Вр ло ве ро ват но. Сва ко ра зу-
ман ко је про жи вео свој жи вот ни век је све док то ме. Кад сам 
био де те (1970-те) би ло је ви ше сне га и ду же се за др жа вао, 
да нас га је ма ње и тра је две сед ми це. Ме ђу тим, кли ма би-
ва и хлад ни ја. И јед но и дру го зна сва ко ко нпр. еле мен тар-
но по зна је исто ри ју за сред њу шко лу, па је учио о „Рим ском 
то плом пе ри о ду“ (од по чет ка I до по ло ви не V ве ка) ка да је 
би ло то пли је не го да нас и ко ји је про у зро ко вао на гли успон 
те ан тич ке др жа ве, или о „Мрач ном сред њем ве ку“ (од по-
чет ка VI ве ка до кра ја X) ка да је би ло хлад ни је и вла жни је а 
љу ди су уми ра ли од гла ди јер су у тим усло ви ма усе ви про-
па да ли (отуд „мрач ни“). Хе гел у сво јој „Фи ло зо фи ји исто ри-
је“ твр ди да су у то до ба др жа ве у Евро пи је два и по сто ја ле. 
По зна ти ји је ипак „Сред ње ве ков ни кли мат ски оп ти мум“ (од 
по ло ви не XI до кра ја XV ве ка) јер су та да Ви кин зи от кри ли 
Грен ланд. На зва ли су га „зе ле на зе мља“ јер су та мо за те кли 
па шња ке и др ве ће, а Ен гле зи су у то до ба га ји ли ви но ву ло зу. 
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Иоле обра зо ва ни ма по зна то је и „Ма ло ле де но до ба“ ко је је 
у Евро пи тра ја ло од по ло ви не XVII до по ло ви не XVI II ве ка, 
ка да се Тем за у Лон до ну ле ди ла ви ше ме се ци го ди шње, а по 
Ла ман шу су се љу ди нај нор мал ни је кли за ли. За кљу чак је да 
се кли ма стал но ме ња и без чо ве ко вог ути ца ја на њу. 

Кли му је мо гу ће по у зда но прог но зи ра ти. Вр ло те шко, 
ско ро ни ка ко. При мер за то су нам про ма ше не вре мен ске 
прог но зе. Ако је већ ме тео ро ло зи ма те шко да да ју по у зда ну 
прог но зу вре ме на са мо ме сец да на уна пред, ка ко је он да мо-
гу ће да су то ли ко по у зда не прог но зе њи хо вих бли ских ко ле-
га-кли ма то ло га по 30 или 50 го ди на уна пред? Под се ћам да 
нас хи сте рич ни по крет за за шти ту кли ме пла ши да ће људ-
ска еми си ја CO2 до ве сти до не ког гло бал ног за гре ва ња пла-
не те (до ко јег ина че не би до шло) ко је ће Евро пу пре тво ри-
ти у пу сти њу, а сав лед на Се вер ном по лу ис то пи ти и та ко 
по пла ви ти по ла све та.

За гре ва ње кли ме је оба ве зно ло ше. Ка ко ко ме. Ако је тач-
но да ће се ис то пи ти сав лед и по то пи ти при о бал не зе мље 
он да је то ло ше за оне ко ји жи ве по ред оке а на и мо ра, ре ци-
мо Аме ри кан ци ма на Фло ри ди. Ме ђу тим, за што би гло бал но 
ото пља ва ње би ло ло ше за Ру се? Њи ма ће се огром на под руч ја 
ко ја су да нас ле де на пу сти ња у Си би ру пре тво ри ти у об ра-
ди во зе мљи ште и хра ни ће цео свет. Ру си ја, Ка на да, Скан ди-
на ви ја и це ло куп на сред ња Ази ја не ма ју раз ло га да се жа ле. 

Кли му тре ба за шти ти од про ме на. Ово је ап сурд. То 
про из и ла зи из прет ход ног. Кли ма се ме ња по свом при род-
ном рит му, то је у гру бо при ка за но прет ход ним из ла га њи ма. 
Она је у стал ној ди на ми ци. Исто ри ја на ше пла не те по зна је 
ка ко Ле де на до ба та ко и то пла раз до бља. Не ка да је Са ха ра 
би ла зе ле на оаза са шу ма ма и во до то ко ви ма (о че му све до чи 
тзв. „Пе ћи на пли ва ча“ опи са на у фил му „Ен гле ски па ци јент“, 
а ко ја се на ла зи у сред за пад ног Егип та), да нас је пу сти ња. 
Кли ма ни ка да не сто ји. Ко год твр ди да се мо же по сти ћи су-
прот но мо ра по ћи од ап сурд не и су лу де прет по став ке да се 
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на ша пла не та у ге о ло шком и астро ном ском мо же умр тви-
ти. И са мо по ми сао да је мо гу ће кли му за у ста ви ти у јед ном 
за све љу де (а у ства ри за Аме ри кан це и дру ге ко ји жи ве по-
ред оке а на) по вољ ном тре нут ку (нпр. веч них 24 сте пе на, ки-
ша два пу та не дељ но, али не ви кен дом не го рад ним да ном 
и то ка да смо на по слу, без по пла ва или вре мен ских не по-
го да итд...) кре ће од су ма ну те прет по став ке да је кли му мо-
гу ће учи ни ти ста тич ном. То је не мо гу ће. На ша пла не та је у 
кли мат ском сми слу жив и из у зет но ди на ми чан ор га ни зам. 

Љу ди про у зро ку ју про ме не вре ме на. Да, вр ло ве ро ват-
но. Љу ди мо гу да ути чу на вре мен ске при ли ке (нпр. по си па-
њем обла ка сре бро јо ди дом под сти чу се па да ви не, ра ке та ма 
се раз би ја ју гра до но сни обла ци). Ме ђу тим, пи та ње ни је да 
ли ути чу на вре ме, не го у ко јој ме ри? Да ли је ути цај чо ве ка 
на вре ме то ли ко ве лик да бу де пре су дан, не са мо за про ме-
не вре ме на, не го и гло бал не кли ме? Или је ве ро ватни ја те за 
да људ ски фак тор са мо у ма њој у ме ри са у зро ку је кли мат-
ским про ме на ма по ред при род них фак то ра? По став ка за го-
вор ни ка ове кли мат ске хи сте ри је је да љу ди еми си јом CO2 
пре суд но ме ња ју кли му за гре ва ју ћи је. Ово је крај ње кон тро-
верз но пи та ње у на у ци та ко да се не тре ба тек та ко ла ко при-
дру жи ва ти та бо ру про ро ка кли мат ске апо ка лип се. Ви ше о 
то ме нпр. у пе ти ци ји 500 за и ста ре пре зен та тив них на уч них 
име на из це лог све та ко ја но си на зив „Не ма кли мат ске уз-
бу не“: https://clin tel.nl/wp-con tent/uplo ads/2019/09/ED-broc-
hu re ver si eN WA4.pdf

Зах те ви по кре та за за шти ту кли ме је су са мо но ва 
кли мат ска по ли ти ка. Ап со лут но не. У пи та њу је јед на но-
ва еко ном ска по ли ти ка. Кли мат ске про ме не ко ри сте се као 
из го вор за јед ну ве ли ку пре ра спо де лу еко ном ских и при род-
них ре сур са у све ту. Кли мат ска по ли ти ка се не мо же са гле-
да ва ти одво је но до дру гих ве ли ких пи та ња гло ба ли за ци је. 
Кли мат ски са ми ти УН су у ства ри нај ве ћи еко ном ски са ми-
ти на кон Дру гог свет ског ра та на ко ји ма се вр ши при кри ве на 
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и пер фид на екс про при ја ци ја енер гет ских при род них бо гат-
ста ва (наф та, гас, угаљ) од др жа ва ко је их има ју у ко рист др-
жа ва ко је их не ма ју. 

Ка ко се вр ши ова екс про при ја ци ја руд них бо гат ста-
ва? Ово пре ли ва ње за ра де од при род них бо гат ста ва се вр ши 
на два на чи на. Први на чин је уво ђе ње раз ли чи тих по ре за 
на еми си ју CO2, а дру ги ства ра ње ве ли ких тр жи шта хар ти-
ја од вред но сти ко је су до зво ле за еми то ва ње CO2. Нов цем 
од ових по ре за ће се под сти ца ти про ме не жи вот них на ви ка 
ста нов ни штва да сма њи еми си ју CO2 или раз вој тех но ло-
шких про це са ко ји не ма ју ову еми си ју. Из гра ђе не еко ло шке 
на ви ке има ста нов ни штво зе ма ља где је тро ше ње или са го-
ре ва ње наф те или га са ску по јер га уво зе. Про сто, на ви кли 
су да ште де јер је енер гент скуп. То су исте др жа ве ко је су 
до вољ но раз ви је не да има ју на у ку ко ја ће осми сли ти тех-
но ло ги је за сма ње ње еми си је или про на ла же ње но вих об-
но вљи вих из во ра енер ги је. То су, тре ба ли опет ре ћи, бо га те 
др жа ве За па да. Да кле, ко не мо же да пла ти по рез за еми си ју 
CO2 или да ку пи до зво ле за еми то ва ње не мо же да са го ре ва 
наф ту, гас или угаљ. Пла ни ра но је да вре ме ном ови по ре зи 
по сте пе но по ста ју све ве ћи, а до зво ла бу де све ма ње, ка ко 
би се це на еми си је по ди за ла до не под но шљи во сти. Ко не бу-
де мо гао да пла ти не мо же да са го ре ва угаљ, наф ту и гас. Ко 
их не са го ре ва не ма енер ги је за ста нов ни штво и при вре ду. 
Енер ги ју он да мо ра да уво зи од оних ко ји је има ју из об но-
вљи вих из во ра, а она је ску па. Ко у то сум ња не ка по гле да 
ра чу не за стру ју у Ср би ји и не ка ви ди ко ли ко пла ћа мо Бр-
на бић ки ном бра ту стру ју из ве тро ге не ра то ра или Ђо ко ви-
ће вој та шти ону из ми ни хи дро цен тра ла: http://www.po li ti ka.
rs/sr/cla nak/391053/Eko lo ski-ki lo va ti-sku pi-za-dr za vu. Енер ги ју 
из об но вљи вих из во ра има ју и има ће са мо бо га ти јер има-
ју нов ца да ула жу у раз вој но вих тех но ло ги ја нео п ход них 
да се оне раз ви ју. Реч ју, не до вољ но раз ви је ни ма ко ји има-
ју наф ту и гас (Ру си ја, Иран...) ови енер ген ти не ће вре де ти. 
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А за јед но са не до вољ но раз ви је ни ма ко ји их не ма ју (Ин ди-
ја, Ки на), ску по ће пла ћа ти енер ги ју из об но вљи вих из во ра. 

По крет за за шти ту кли ме са мо хо ће да нам обез бе-
ди нор мал нију пла не ту за жи вот и ни шта ви ше. Ово не 
мо же би ти да ље од исти не. Иза зах те ва овог по кре та кри је 
се јед на ве ли ка ге о по ли тич ка игра у ко јој раз ви је не др жа-
ве За пад ног све та, ко је су из ве ле ин ду стриј ске ре во лу ци је 
са го ре ва ју ћи угаљ и наф ту, са да спре ча ва ју дру ге да ра де то 
исто да би се раз ви ли. Овом ге о по ли тич ком игром су из-
во ри наф те и га са бес ко ри сни др жа ва ма ко ји их по се ду ју. 
Оне не мо гу да се раз ви ју по ред тог бо гат ства. Бо га ти та ко 
одр жа ва ју мо но пол у свет ској тр жи шној утак ми ци, спре ча-
ва ју не раз ви је не зе мље да се раз ви ју и као та кве бу ду њи ма 
ба рем при вред но рав но прав не. Реч ју, по ку ша ва ју да спре че 
раз вој не раз ви је них и одр же са да шње ста ње од но са у свет-
ској при вре ди где су јед ни те исти увек бо га ти, а дру ги увек 
си ро ма шни. Тре ба ли по ме ну ти да су нај ве ћи из во зни ци 
наф те и га са Ру си ја, Иран, Ирак, Ни ге ри ја или Ве не цу е ла? 
Реч ју, пра ви из во ри про бле ма су др жа ве на бо га том За па ду 
и Се ве ру ко је су већ за си ти ле ат мос фе ру еми си јом CO2 за 
вре ме 150 го ди на сво је ин ду стриј ске ре во лу ци је, и са да хо-
ће да се по сле ди це те еми си је осе ћа ју са мо на си ро ма шном 
Ју гу и Ис то ку. На и ме, раз ви је не зе мље су одав но сво је глав-
не ин ду стриј ске по го не због ни ске це не рад не сна ге и за-
га ђе ња пре се ли ле на си ро ма шни ис ток и југ, а се би су за-
др жа ле ви со ко про фи та бил не фи нан сиј ске, ин фор ма ци о не 
и те ле ко му ни ка ци о не услу ге или раз вој но вих тех но ло ги ја 
(би о тех но ло ги је, ве штач ка ин те ли ген ци ја) ко ји не еми ту ју 
CO2. Све и да хо ће, они ви ше не мо гу да еми ту ју CO2, али 
југ и ис ток ко ји се упра во раз ви ја то мо ра, све и да не ће. 
И са да им то не до зво ља ва ју. Не го их при ну ђа ва ју да енер-
ги ју за но во пре се ље не ин ду стриј ске по го не са За па да сад 
пла ћа ју ску по бу ду ћи да по ти че из тех но ло шки зах тев них 
об но вљи вих из во ра, том истом За па ду. 



89

Дру ги, спо ред ни, циљ је да се не ке бо га те др жа ве За па-
да за у зда ју у њи хо вој еко ном ској мо ћи и осла бе у од но су 
на дру ге. Кон крет но, Евро па и ње на пред вод ни ца Не мач-
ка тре ба да се овим ме ра ма учи не еко ном ски ма ње кон ку-
рент ним САД-у. Отуд је кли мат ска хи сте ри ја нај ви ше раз-
ви је на упра во у Не мач кој. Гре ту ни су по сла ли у Ен гле ску, 
Фран цу ску или Ита ли ју да по др жи улич не де мон стра ци је 
кли мат ских ак ти ви ста, не го у Не мач ку. За што? За то што је 
Не мач ка при вред но нај ја ча зе мља Евро пе, и њу тре ба осла-
би ти. Тре ба ли под се ти ти да САД још увек не ма ју по рез на 
еми си ју CO2, ни ти им де ца се де на ули ци, док су де чи ји про-
те сти Не мач ку упра во при ну ди ли да га уве де. Др жа ве у ко је 
Гре та ни је по сла та су или не бит не или у њи ма не сме да ор-
га ни зу је озбиљ не про те сте. У САД је Гре та иша да го во ри у 
УН, али не и пред аме рич ким кон гре сом, а улич не про те сте 
је ви де ла на 15 ми ну та. 

Да ли су не раз ви је не зе мље не у ке да не ви де ове то ко-
ве? Ни су. И Ру си ја, ко ја би да из во зи енер ген те и од тог при-
хо да се раз ви је, и Ки на и Ин ди ја ко је би да их ку пе и са го ре 
ка ко би се раз ви ле, су ово га све сне. Па за што он да пот пи су ју 
свет ске кли мат ске уго во ре као што је Спо ра зум из Кјо та или 
Па ри ски уго вор? Па за то што је ова ла жна кли мат ска по ли-
ти ка бо га тих по др жа на то ли ко ја ком ме диј ском кам па њом да 
она уни шта ва све пред со бом. Ско ро се не ки од ци ље ва тих 
оли гар хи ја ко је се са ма ње или ви ше успе ха тру де да вла да ју 
све том ни је оства ри ва ла са та ко ра за ра ју ће сна жном ме диј-
ском бу ком. Ки ни или Ру си ји ни је по треб но да још јед ном 
бу ду про гла ше ни кри вим за не ку но ву про паст све та. Да ни-
су пот пи са ли про гла си ли би их за кли мат ску осо ви ну зла, 
би ли би крив ци за кли мат ску про паст све та пу тем то пље-
ња ле да на Се вер ном по лу, а ко ју су иза зва ли сво јим нео д-
го вор ним са го ре ва њем наф те и угља. Они ће на ре чи ма ићи 
низ дла ку том но вом свет ском кли мат ском по рет ку, ка ко 
би се мо гао пре ве сти по јам new green deal ко ји се по ја вио у 
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САД не дав но, без пра ве на ме ре да ис пу не ње го ве ци ље ве. 
У ис пу ња ва њу ће оте за ти, тра жи ти из го во ре, про ду жа ва ти 
ро ко ве, вр ши ти бе зна чај не так тич ке уступ ке и гра ди ти са-
ве зни штва. Они ће ићи на игру за ма ра ња и ис цр пљи ва ња, 
ко јом су Ру си, ка ко нас исто ри ја учи, са вла да ли сво је нај ве-
ће про тив ни ке (На по ле о на, Не мач ку, Мон го ле...). У овом су, 
вре ме по ка зу је и де ли мич но у пра ву јер се и Не мач ка, ко ја 
је спо ред но по го ђе на, де ли мич но опре де ли ла за слич ну так-
ти ку. Та ко нпр. план не мач ке вла де за сма ње ње еми си је CO2 
ко ји је уз фан фа ре об ја вљен на КЗШ 20.9.2019. у Бер ли ну је, 
по оп штој оце ни струч ња ка и но ви на ра, обич но за ма зи ва ње 
очи ју кли мат ском по кре ту. Та ко је у скло пу ме ра по ску пље ња 
го ри ва ка ко би се де сти му ли са ло во же ње ауто мо би ла це на 
бен зи на по диг ну та за за не марљи вих 3 евро цен та по ли тру. 

Да ли су све зе мље За па да и њи хо во ста нов ни штво у 
ово ме? И не и да. Не ке је су пот пу но (САД), док су дру ге спо-
ред но по го ђе не (у пр вом ре ду Не мач ка). Што се ти че ста нов-
ни штва ко рум пи ра ни део њи хо вих ели та је сте у ово ме (пот-
ку пље ни на уч ни ци, по ли ти ча ри или пот пла ће ни ак ти ви сти 
НВО), док њи хо во ста нов ни штво ни је пот пу но све сно шта 
се де ша ва, па не ки је су, а не ки ни су. Та ко глав ну уло гу у кли-
мат ском по кре ту има ју они ко ји не ра де и не пла ћа ју по рез 
– по крет во де де ца, омла ди на и по ме ну ти НВО пла ће ни ци 
(као Ка ро ла Ра ке те ко ја пр во спа са ва ми гран те из мо ра и та-
ко их ува љу је Не мач кој, а са да про те сту је про тив кли мат ских 
про ме на, опет у Не мач кој). Су прот но, ни жи и сред њи сло је-
ви ста нов ни штва ко је ће по го ди ти но ви по ре зи ни је у ово ме 
и про те сту је про тив но вих по ре за. О то ме све до че про те сти 
си ро ма шних – „Жу тих пр слу ка“ у Фран цу ској или по кре та 
„Пе так за за пре ми ну“ (Fri days für Hu bra um) у Не мач кој. Из 
њих је Мер ке ло ва на у чи ла ко ли ко ко шта до дат но опо ре зи-
ва ње на ро да ко ји мо ра да се во зи ко ли ма на по сао, а то су до-
ња и сред ња кла са. За то она, да не из гу би власт на сле де ћим 
из бо ри ма, што јој су ге ри шу ре зул та ти из бо ра за Европ ски 
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пар ла мент у Не мач кој где су зе ле ни осво ји ли ве ћи ну, ко ри-
сти дру ги ре цепт за ре ша ва ње кли мат ским про ме на: уме сто 
да ка жња ва ни же сло је ве ста нов ни штва за еми си ју CO2 ве-
ли ким по ре зи ма и так са ма, она уво ди ма ле по ре зе за еми-
си ју, и ве ли ке суб вен ци је за до бро вољ но сма ње ње еми си је. 
Реч ју, не ко рум пи ра не ели те За пад них др жа ва се удру жу ју 
са оним сло је ви ма ста нов ни штва ко је осе ћа шта се спре ма 
и бо ре се про тив ме ра ко је на ме ће свет ска оли гар хи ја. На-
рав но то не ра де због не прав де пре ма не раз ви је ним др жа-
ва ма не го због се бе.

За што је кли мат ски по крет хи сте ри чан и ши ри страх 
и ужас? За то што рад ни на род ко ји пла ћа по рез ни је на и ван 
и већ ре а гу је про те сти ма на њи хо ве екс трем не зах те ве за 
пла ћа ње но вих по ре за на еми си ју CO2, као по ме ну ти „Жу ти 
пр слу ци“ у Фран цу ској. За то и мо ра ју да на ве ду љу де на но-
ве по ре зе на овај на чин – ши ре њем кам па ње стра ха и ужа са 
да ће пла не та про па сти. Ово је за то што се љу ди не кон тро-
ли шу пре ко њи хо вих вр ли на не го сла бо сти. Страх је сла бост 
код чо ве ка. Упла шен чо век би и мо гао да при ста не на но ве 
по ре зе, а пре стра вљен би их сам тра жио. За то се и ши ри па-
ни ка и хи сте ри ја око кли мат ских про ме на, да би љу ди лак-
ше при ста ли на огром не но ве по ре зе ко је тре ба да пла ћа ју. 
На ро чи то ако се у то ку тог ши ре ња стра ха љу ди убе де да су 
са ми кри ви што су у си ту а ци ју у ка квој је су. Ова кли мат ска 
хи сте ри ја ни је са мо по крет за ши ре ња стра ха не го и за на-
ме та ња кри ви це. На вод но смо са ми кри ви што нео д го вор-
ним тро ше њем нео б но вљи вих енер ге на та као што су наф та 
и гас по ве ћа ва мо еми си ју CO2 и ти ме за гре ва мо пла не ту до 
кли мат ског уни ште ња. Ако смо већ кри ви он да тре ба да пла-
ћа мо док год не про ме ни мо жи вот не на ви ке на та кав на чин 
да не еми ту је мо CO2.

За што кли мат ски по крет во де де ца? Пр во, де ци се не-
ма шта при го во ри ти. Мла ди су, не ви ни, не ис кваре ни, до бро-
на мер ни, не сре бро љу би ви и из њи хо вих уста не из ла зи лаж. 
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Они са мо же ле бу дућ ност са се бе и сво је по том ство и ни шта 
дру го. Дру го, де ца се не сме ју фи зич ки на па сти (нпр. ка да 
бло ки ра ју са о бра ћај то ком про те ста). Ако би их не ко на пао 
сва ко нор ма лан би де цу за шти тио. У би ло ко јим окол но сти-
ма, а на ро чи то ка да про те сту ју же ле нам до бро. Тре ће, де ца 
се не сме ју из ло жи ти не ком те шком иза зо ву. Нпр. не сме мо 
им по ста ви ти те шка пи та ња као што је за што не ће у шко лу 
и да ли ствар но има кли мат ских про ме на? То је су ви ше за 
њи хо ва не ја ка пле ћа. Они тре ба да бу ду за шти ће ни од су ро-
ве сва ко дне ви це ре ал ног жи во та што ду же је мо гу ће. На ро-
чи то ово све ва жи ка да је ли дер тог по кре та си ро то бо ле сно 
де те. Гре та има чи тав низ пси хич ких про бле ма са здра вљем 
(аути зам, де пре си ја, анк си о зност) о ко ји ма са зна је мо јер она 
те ин фор ма ци је де ли са на ма. 

Да ли је ово крај ње пер фид но сми шље но? Да, не ма сум-
ње. Ис ту ра ње де це у пр ви план овог по кре та је то ли ка др-
скост и нео пе ва ни без о бра злук да је то про сто не ве ро ват-
но. Зло у по тре ба де ца на овај на чин би мо ра ла би ти јав но 
раз об ли че на и осу ђе на. Па са ма упо тре ба де це за оства ре ње 
би ло ко јих ци ље ва ра зум ном чо ве ку тре ба да бу де сум њи-
ва са ма по се би. Се ти те се са мо де чи јих кр ста шких по хо да 
из XI II ве ка ко је су рим ске Па пе по кре та ле или до зво ља ва-
ле да уми ре бес на ро да не за до вољ ног што је Рим био не спо-
со бан да за шти ти Је ру са лим од Са ла ди но вог осва ја ња. Де-
ца су уто ва ре на на бро до ве и уме сто у Је ру са лим пре ве зе на 
на пи ја це ро бља у се вер ној Афри ци. Се ти мо се и слу ча ја Јо-
ван ке Ор ле ан ке где је та да шњи фран цу ски краљ ис ко ри стио 
по зна ти фран цу ски на род ни мит о де ви ци ко ја ће по кре ну-
ти рат за осло бо ђе ње од Ен гле за. Про на шао је не ко си ро то 
жен ско де те име ном Јо ва на, про гла сио га том мит ском де-
ви цом и ис ко ри стио вер ски за нос на ро да да у њи ма по кре не 
но ву енер ги ју за рат. Ка да је де те на кон рат ног успе ха по че ло 
да сти че углед у на ро ду (осло бо ди ла је град Ор ле ан па је по 
ње му до би ла при дев „Ор ле ан ка“) ко ји је пре тио да по љу ља 
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по ло жај кра љев ске ку ће, пре да ли су га тим истим Ен гле зи ма 
да га спа ле на ло ма чи. Упра во у свр ху ства ра ња ова кве исте 
кли мат ске хи сте ри је, већ је зло у по тре бље но јед но де те 1992. 
го ди не. Се ве ри на Ку лис-Су зу ки је зло у по тре бље на на исти 
на чин као и Гре та Тун берг да нас, за па љи вим и емо тив ним 
го во ри ма на кли мат ској кон фе рен ци ји у окви ру Ује ди ње них 
на ци ја (упо ред ни сни мак оба го во ра на: https://www.youtu be.
com/watch?v=TJICmLMb06Y). 

Искре но се на дам да Гре ти ни ро ди те љи схва та ју да по-
сто ји опа сност да се њи хо во де те, на кон што по слу жи као ко-
ри сни иди от оли гар хи ји ко ја вла да све том за оства ре ње ов де 
опи са них ци ље ва, та ко ђе огре је на це па ни ца ма за то што је 
у про це су злоу по тре бе сте кла до вољ но мо ћи да за пре ти по-
сто је ћем од но су сна га у све ту и ре ла ци ја ма мо ћу ко је су на 
ње му из гра ђе не.“ Тако Ри сти во је вић.

Че ка ју нас, сма  тра Ри сти во је вић, ве ли ке про ме не у на-
шој рад ној и жи вот ној сва ко дне ви ци. 

Што не зна чи да не тре ба да се бо ри мо про тив ла жи и 
глу по сти, где год их ви ди мо.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Птич ји грип, свињ ски грип, кли мат ске про ме не, гло бал-
но за гре ва ње, ма ла Гре та Пла не та – и ни ка ко да нас убе де 
да тре ба да жи ви мо по ло ги ци Рок фе ле ра и Рот шил да. На-
род не ће да се по ко ри Че твр том рај ху бо га та ша. А он да до-
ђе ви рус ко ро не, и све се обр ну. Сад нас 24 ча са днев но др-
же у ста но ви ма као у ка ве зи ма, и тре ба да нас во де у ло го ре 
за оздра вље ње. На рав но, ја се не про ти вим ме ра ма за бор бу 
про тив пан де ми је, не го се пи там – шта ће би ти су тра? Да ли 
ће свет ски го спо да ри ха о са, она ко ка ко је то пред ви ђао Карл 
Шмит, ван ред но ста ње пре тво ри ти у на ше ре дов но ста ње? 
И ку да све то во ди? 
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Да нас је 24. мар т 2020, и про шла је два де сет јед на го ди на 
од НА ТО бом бар до ва ња Ср би је. Од по сле ди ца оси ро ма ше-
ног ура ни ју ма сва ке го ди не уми ре на хи ља де љу ди, и ни ко не 
од го ва ра. У пра ву је Дра го мир Ан то нић, ко ји у сва ком бро-
ју „Пе ча та“ пи ше: „Ср би! Ни смо кри ви! НА ТО је зло чи нац! 
Бра ћо и се стре, ми Ср би смо жр тве! Ко вам дру га чи је ка же – 
ла же! Хи ља де гра ђа на Ср би је, на ших при ја те ља, де це, ро ђа ка 
уми ре од ра ка иза зва ног НА ТО бом ба ма. Ни ко не од го ва ра.“ 

Ко ли ко је вас, дра ги чи та о ци, би ло на са хра на ма оних 
ко ји су умр ли од пан де ми је ко ро не, а ко ли ко вас је би ло на 
са хра на ма оних ко ји су умр ли од ра ка, по сле НА ТО бом би? 
Ме ни је од ра ка умр ла мај ка, 2008, и та шта, 2013. го ди не. О ро-
ђа ци ма и при ја те љи ма да не го во ри мо. 

По ми ње ли то ко? 
Или је то за бра ње но, а мо же са мо да се пи ше о ко ви ду 19? 
Раз ми шљај те, док сте у изо ла ци ји.
Раз ми шљај те, у до ба по ли циј ског ча са.
И кад све про ђе – раз ми шљај те.
И ве руј те у Бо га, а не у ви ру се. 
А га до ве ко ји их пра ве и ша љу у свет пре пу сти те Бо гу 

про тив Ко га се, у име свог оца ђа во ла, бо ре. То су исти они 
ко ји су на нас сла ли НА ТО бом бе, и исти Хри стос, Бог наш, 
ће им су ди ти. 

И тру ди те се да бу де те Бож ји, јер овај свет ће по сто ја ти 
док год има љу ди ко ји се, у Хри сту, спа са ва ју. 
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КО ИМА КЉУЧ И КО ЋЕ НАС ОТКЉУЧАТИ? 
(РАЗМАТРАЊА У ДОБА ЗАТОЧЕЊА)

ГЛОБАЛНА КРВАВА БАЈКА

Го спо ђа Љи ља на Бог да но вић, уред ни ца не дељ ни ка „Пе-
чат“, у свом увод ни ку за број од 21. мар та 2020, од на сло вом 
„Бај ка“, за пи са ла је, из ме ђу оста лог: „Ку га је на пу ту за Да-
маск пре сти гла ка ра ван. „Ку да жу риш?“, упи та је во ђа ка ра-
ва на. „У Да маск. Да узмем 1.000 жи во та.“ На по врат ку из Да-
ма ска Ку га је по но во про шла по крај ка ра ва на. Во ђа јој ре че: 
„Од не ла си 50.000 жи во та, а не 1000.“ „Не“, од го во ри Ку га. „Ја 
сам узе ла 1.000, оста ле је од нео Страх.“

Овај бај ко ви ти за пис све ште ни ка Ан то ниа де Ме ла ра до 
је ци ти ран про те клих да на. Пла не тар ни страх ус ко ви тлан ши-
ре њем ви ру са ко ро на, баш као и све при сут не тра гич не по сле-
ди це тра ја ња та јан стве не бо ле сти на ста ле „ни от ку да“ (ра ни ја 
вер зи ја о Ву хан по ре клу је у ме ђу вре ме ну оспо ре на) по ка зао 
је да бај ке, с раз ло гом, је су за ве шта ње свим по ко ле њи ма и 
за сва вре ме на. На ра во у че ни је бај ке о Ку ги по на вља ју да нас 
и пси хи ја три у Ср би ји по го ђе ној ви ру сом ко ро на: Нор мал-
но је би ти упла шен, али па ни ка уби ја. У „гло бал ном Да ма-
ску“, по ред бо ле сти, да нас и па ни ка по сти же за ви дан учи нак. 
Исто вре ме но се, ме ђу тим, за па жа ју и зна чај на од сту па ња од 
уни вер зал но ва же ћег на ра ти ва о пси хо зи и стра хо ви ма као 
уби тач ни јем, од бо ле сти под му кли јем, ору ђу. Фа кат је на и-
ме да не мар них, па ни ци не под ло жних – уз то ин ди ви ду у ма 
обе ле же них жи гом „дру штве но нео д го во ран“ – та ко ђе ни је 
ма ло! Тај па ра докс ма сов ног од би ја ња да се ра зу ман страх 
од бо ле сти пре ве де у де ло твор ну, дру штве но по жељ ну и ко-
ри сну па ни ку нај пре је јав но по ка зан у Ита ли ји. Це на ове 
ле жер но сти би ла је – тра гич на.“

Као и мно ге људ ске це не. 
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ДА ЛИ ЈЕ РАВНОДУШНОСТ 
УЗРОК КУЋНОГ ПРИТВОРА?

Са по треб ном до зом иро нич не дис тан це, Љи ља на Бог-
да но вић за па жа: „Не што слич но, да кле рав но ду шност пред 
опа сно шћу, да нас се за па жа и у ре до ви ма сре до веч не и ста-
ри је по пу ла ци је у Ср би ји. Про те клих не де ља ви ђе на нео-
се тљи вост на смрт ну прет њу, мо гла би, чи ни се, да ути че 
на ме ња ње пред ста ве о (све)мо ћи осе ћа ња стра шни јег од 
нај у би тач ни је бо ле сти – па ни ке. Уне ко ли ко је за го нет но 
и збу њу ју ће од би ја ње на ших „ста ри јих су гра ђа на“, по себ-
но бан до гла вих ге не ра ци ја од пре и из пе де сет и не ке, да 
под лег ну ко лек тив ној пси хо зи и стра хо ви ма. Про те клих 
да на је ви ђе но на из глед рав но ду шно пр ко ше ње са ве ту да 
се при зо ву па ме ти и при ла го де се жи во ту у са мо и зо ла ци ји 
че ти ри зи да. Да ли је реч о ве ли кој лич ној хра бро сти? Или 
от по ру и за си ће њу – ви ше де це ниј ско тр пље ње нај ра зли-
чи ти јих по ша сти и при ти са ка, ду го го ди шњег со ци јал ног и 
пси хо ло шког те ро ра услед епо хал них исто риј ских ло мо ва 
и бал кан ске ко лек тив не не сре ће учи ни ло их је нео се тљи-
вим пред прет њом „са мо још јед не но ве бо ле сти“? Стар ци 
ко ји се без роп та ња ина че сла жу с те шким и све о бу хват ним 
ли ша ва њи ма што их во де у из ве сност до жи вот не мо на шке 
оску ди це и тр пље ња, од ума ње них и ми зер них пен зи ја до 
ви ше стру ких дру штве них и жи вот них по ни же ња, на јед ном 
се ка те го рич ки су прот ста вља ју ус кра ћи ва њем сло бод не во-
ље да про ше та ју до пар ка ка да им се прох те!? Или да се с 
ис пи сни ци ма и уну ци ма срет ну ка да са ми то по же ле! Ка ко 
год, тек – у Ср би ји ни је ма сов но ис ка за на ма три ца при че 
о Ку ги из Да ма ска. Па ни ке ни је би ло, ви рус ко ро на је пот-
це њен, али, ис по ста ви ло се, да је упра во та нео се тљи вост 
пред опа сно шћу по ста ла ве ли ки дру штве ни про блем. Ко-
ји је при звао дра кон ска ре ше ња. Не по слу шни и са мо вољ-
ни пен зи о не ри и оста ли по не ра зум но сти њи ма слич ни, 
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сво јом нео д го вор но шћу, огор чи ли су и за бри ну ли ли дер-
ску на ци о нал ну ели ту. На не по кор ност и не про ми шље но 
ужи ва ње у сло бо ди кре та ња ка да јој ни је вре ме, од го во ре но 
је же сто ко и праг ма тич но: ме ра ма без пре се да на у исто ри-
ји зе мље! По ли циј ским ча сом на са мо во љу и гра ђан ску не-
по слу шност. „У свим ур ба ним сре ди на ма, ап со лут но је за-
бра њен из ла зак на ули цу ли ци ма ста ри јим од 65 го ди на, а 
на се лу ли ци ма ста ри јим од 70 го ди на“, ре као је пред сед ник 
Ср би је Алек сан дар Ву чић у уто рак, 17. мар та, по сле сед ни-
це Вла де. „Од 20 ча со ва до 5 ују тру ни ко не мо же да бу де на 
ули ци, сем над ле жних ор га на на за дат ку.““

За дат ку? 
Вре ди раз ми шља ти о за да ци ма ко ји су не ком за да ти. 

УТАМНИЧЕНИ СТАРЦИ

Та ко су се пен зи о не ри на шли у там ни ци: „На шим „нај-
дра жим“, „на шим ро ди те љи ма, ба ка ма и де ка ма“, свим пен-
зи о не ри ма, а по го то во оним дрч ни јим и скло ним не ди сци-
пли ни, ви рус је упра во „ис по сло вао“ сво је вр сну на но ги цу. 
Све до ци смо на ста ја ња но ве у ни зу бај ки из до ба ко ро не. 
Бај ке о за кљу ча ва њу не по слу шних. Ка ко су у бај ка ма ка зне 
за пре ступ ни ке увек су ро ве, и у овом слу ча ју је бај ко ви ти 
по ре дак ис по што ван. У име оп штег до бра, уз јав ну из ја ву 
љу ба ви и огром не бри ге за очу ва ње дра го це них жи во та ста-
ри је ге не ра ци је, на ци о нал не упра вљач ке ели те од лу чи ле су 
се за нај те же ме ре. Све сно и хра бро, ли де ри са вре ме не Ср-
би је, ина че по ста ро сти ста нов ни ка тре ће европ ске зе мље, 
при хва та ју ћи под ра зу ме ва ју ће дру штве не, по ли тич ке, па и 
људ ске ри зи ке та квог по сту па ња, из ло жи ли су јав ној стиг-
ма ти за ци ји ста рост. Епи де ми ја ко ро не је та ко пре ко но ћи ус-
по ста ви ла но ви по ре дак: Стиг ма пре ко кр ште ни це, ста рост 
као дру штве ни жиг!“

До шла би о по ли ти ка по дра ге нам ста ре. 
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ДОГАЂАЈ 201

Би о по ли ти ка нас је до ве ла у там ни це по ли циј ског ча са: 
тре ба нам, ка ко ре че Франц Каф ка Гу ста ву Ја но у ху, до зво ла 
да иза ђе мо у соп стве но дво ри ште. Љи ља на Бог да но вић на-
ста вља: „Ово нас, ме ђу тим, вра ћа и јед ном под се ћа њу, да ка-
ко про за ич ном, те о риј ском и услов ном, али не и ма ње за ни-
мљи вом: пој му Ве ли ко за кљу ча ва ње чо ве чан ства. Под овим 
име ном је за пра во сво је вре ме но озна че но слич но по сту па-
ње, та ко ђе по во дом пан де ми је (вир ту ел не) иза зва не опа ким 
ви ру сом. За кљу ча ни гра ђа ни Ср би је? О че му је ту реч под-
се ћа ју нас но ви на ри Брок Си монс и Би ља на Ђо ро вић, тврд-
њом да су у ок то бру 2019, да кле не ко ли ко ме се ци пре из би-
ја ња епи де ми је COVID-19, свет ске ели те би ле по кро ви те љи 
ве жбе „До га ђај 201“ – за пра во си му ла ци је гло бал не пан де-
ми је ви ру са ко ро на ко ји се пре но си са сле пих ми ше ва на љу-
де! Прем да су уче сни ци твр ди ли да ово ни је би ла ве жба за 
до га ђа је ко ји су по том и ствар но усле ди ли, не ко ли ко упу ће-
ни јих је до ку мен то ва ло дру га чи ји став – уз увид у де це ни-
ју ста ру си му ла ци ју „Ко рак за кљу ча ва ња“ (Lock Step) ко ју је 
осми сли ла Рок фе ле ро ва фон да ци ја у са рад њи са Мре жом за 
гло бал ни би знис, а по ко јој се са вре ме на пан де ми ја ви ру са 
ко ро на од ви ја. „Сце на рио за бу дућ ност тех но ло ги је и ме ђу-
на род ни раз вој“, (об ја вљен 2010) „опи су је пан де ми ју на лик 
ви ру су ко ро на ко ја по ста је оки дач за на ме та ње по ли циј ско-
др жав них кон тро ла на кре та ње, еко но ми ју и дру ге обла сти 
дру штва. Сце на рио за кљу ча ва ња, ка ко твр де по ме ну ти ауто-
ри, опи су је ’свет чвр шће кон тро ле вла сти од о здо пре ма до ле 
и ауто ри тар ни је ли дер ство, са огра ни че ним ино ва ци ја ма и 
све ве ћим при ти ском на гра ђа не’.“ 

Чвр ста ру ка – да уда ви чо ве чан ство! 
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КОРОНА КАО ПОБЕДНИЧКИ ВИРУС

И ето нас код ре ше ња. Љи ља на Бог да но вић, по но во: „Бај-
ка о ве ли ком за кљу ча ва њу да кле са зре ва већ чи та ву де це ни ју, 
да би да нас био до пи сан и је дан но ви ства ра лач ки и по е ти-
зо ва ни мо ме нат – „за кљу ча ва ње из љу ба ви“. За слу гом ви ру-
са јед на бај ка је, по сле де це ниј ског ра да, до вр ше на. Дру ге ће 
тек би ти ис при по ве да не. Ме ђу њи ма је и јед на ко ја ци ља на 
– сре ћан крај. Тим по во дом, за пи са на је бе ле шка: „Ко ро на је 
ви рус-по бед ник и због то га је не и ме но ва ни спољ но по ли тич-
ки ана ли ти чар ду хо ви то при ме тио да ће би ти и по бед ник 
аме рич ких пред сед нич ких из бо ра у но вем бру 2020. Од но-
сно: да ће у Бе лу ку ћу – с об зи ром на то да ко ро на нај ви ше 
по га ђа ста ри је, а да сва тро ји ца глав них кан ди да та (До налд 
Трамп, Џо Бај ден и Бер ни Сан дерс) има ју 73–78 го ди на – ући 
онај ко од њих оста не жив...“

Ко ће оста ти жив, не са мо те ле сно? 

ПОСТОЈИ ЛИ ПАНАЦЕЈА?

Да кле, гло ба ли стич ка олош-ели та је на пу ту оства ре-
ња сво јих ци ље ва: „Ци клус до ма ћих и свет ских бај ки из до-
ба ко ро не ни овим до пу на ма на рав но ни је за вр шен. Че ка се 
она кров на и нај ва жни ја, ко ја ће по пут свих слав них тво ре-
ви на овог је дин стве ног жан ра учи ни ти нај ва жни је – по све-
до чи ти да се у свет по но во вра ти ла из гу бље на рав но те жа. 
Да су чо ве чан ству на но во вра ће ни склад и сре ћа ко ји су на 
по чет ку бај ке дра стич но по ре ме ће ни. Ка ко бај ке увек те же 
упра во том са вр шен ству – ис пу ње ња прав де и до сти за ња 
сре ће, тај уз ви ше ни циљ те шко да ће у до глед ном вре ме ну 
би ти оства рен. Из ве сно је да ни са да, а ни убу ду ће, рав но те-
жа не ће би ти до стиг ну та пу ким от кри ва њем вак ци не про-
тив ко ро не. Прем да се у овом тре нут ку ве ли ког стра хо ва ња 
и ма лог са мо по у зда ња упра во чи ни да би у вак ци ни мо гао 
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би ти тај све оп шти спас, ви рус ни ка ко ни је кру ци јал ни про-
блем др жа ва ко је се да нас но се с њи ме. Ви рус та ко ђе ни је 
ни су штин ски про блем Ср би је и ње них гра ђа на“, за кљу чу је 
Љи ља на Бог да но вић.

Шта је пра ви про блем? 

ТОТАЛНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЈА

У свом тек сту „Крај исто ри је и убр за ње вре ме на“, пи сао 
сам, 2011. го ди не: „Мрач ни го спо да ри из сен ке, ли хвар ске 
њу шке кан цер-ка пи та ли зма са да се ви ше не кри ју – по ста-
вља ју сво је га у лај те ре на власт, не пи та ју ћи на ро де. /.../ Ра-
зни бил дер бер зи, три ла те рал ци, чла но ви под зем них ло жа 
из ла зе из сво јих ру па, и го во ре: „Дај те на ма, ко ји смо вас 
дов де до ве ли, још вла сти, свет ску власт, и до ка за ће мо вам 
да уме мо да вас ко нач но усре ћи мо!“ Ка ко је не дав но ре кла 
ру ска ге о по ли ти чар ка, Ол га Че тве ри ко ва: „Ствар је у то ме 
што, из гле да, свет ско ли хвар ство ула зи у по след њу фа зу 
сво је пер ма нент не свет ске ре во лу ци је, у ко јој пла ни ра да 
за вр ши кон цен тра ци ју у сво јим ру ка ма и на ци о нал них бо-
гат ста ва и вла сти над чо ве чан ством. Ра ди то га је нео п хо дан 
свет ски ха ос, све оп шти гра ђан ски рат, чи ја се жа ри шта са да 
пра ве у раз ли чи тим де ло ви ма све та. /.../ То тал на де ста би-
ли за ци ја је по треб на да би се свет при мо рао да до бро вољ-
но при хва ти власт над на ци о нал ног „ар би тра“ ко ји ће све 
до ве сти у ред“ („Ге о по ли ти ка“, но вем бар 2011). Али, бр зи на, 
бр зи на је оно што пла ши у све му то ме – бр зи на ра за ра ња 
све га људ ског, ко ја, по пут не ка квог па кле ног пса, већ ре жи 
у бли зи ни на ших пра го ва и ог њи шта: „Тол’ко сам ма ли да 
ме је страх / Жи вим са’ра њен као у но ћи“, пе вао је, сво је вре-
ме но, ви ди лац нир ва ни ног све про жди ру ћег ока, Вла ди слав 
Пет ко вић Дис. Тај стих би, да нас и ов де, мо гао би ти мо то 
мно гих на ших жи во та.“ 

По сле де вет го ди на, то тал на де ста би ли за ци ја се за хук та ва. 
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РОКФЕЛЕРИ НАМ „ПРОРИЧУ“

А 2010. по ја вио се је дан за ни мљив до ку мент банк стер-
ске фу ту ро ло ги је. Овај до кум ент но си на слов „Сце на ри ја 
за бу ду ћи тех но ло шки и ме ђу на род ни раз вој“. Об ја вљен је 
у ма ју 2010. у са рад њи са ор га ни за ци јом Glo bal Bu si ness Net-
work фу ту ро ло га Пи те ра Швар ца (Pe ter Schwartz). Је дан од 
сце на ри ја се по ја вио под на сло вом „Loc kstep“ – от при ли ке 
„Глајхшалтовање“, „Утеривање у маршевски корак“. Сте га, сте-
га, не го шта! Што би ре као Кр ле жин Пе три ца Ке рем пух: „На 
гал гам се бу мо њи ха ли вси!“ (Сви ће мо ви си ти на ве ша ли ма). 

Не пре пу стих се ле њо сти, па пре ве дох нај за ни мљи ви ји 
део овог сце на ри ја: 

СЦЕ НА РИО ЗА СВЕТ СА ЖЕ ШЋИМ ВЛА ДА МА КО ЈЕ 
КОН ТРО ЛИ ШУ МА СЕ ОД ОЗГO И СА АУТО РИ ТАР НИ ЈИМ 
ВОЂ СТВОМ, УЗ ОГРА НИ ЧЕ НУ ИНО ВА ТИВ НОСТ И ОТ-
ПОР ГРА ЂА НА

Го ди не 2012, пан де ми ја ко ја је пред ви ђа на го ди на ма уна-
зад нај зад се по ја вљу је. За раз ли ку од ви ру са H1N1, овај но ви 
грип – по ре клом од ди вље гу ске – ве о ма је ви ру лен тан и смр-
то но сан. Чак су и на ци је нај при пре мље ни је за пан де ми ју пре-
пла вље не кад се ви ру сни та лас про ши ри све том, за ра зив ши 
20 про це на та ста нов ни ка пла не те и однев ши осам ми ли о на 
љу ди за све га се дам ме се ци, ме ђу ко ји ма ве ћи на при па да здра-
вој омла ди ни. Пан де ми ја та ко ђе има смр то но сан ефе кат по 
еко но ми ју: ме ђу на род на по кре тљи вост љу ди и ро бе пре ста је, 
сла бе ћи при вред не гра не по пут ту ри зма, а ра за ра ју ћи и ме-
ђу на род не пу те ве за снаб де ва ње на мир ни ца ма. На ло кал ном 
ни воу, обич не про дав ни це до ско ра пре пу не му ште ри ја, као и 
кан це ла риј ски про сто ри, звр је пра зни. Пан де ми ја за хва та 
пла не ту – огро ман број љу ди уми ре у Афри ци, Ју го и сточ ној 
Ази ји и Централ ној Аме ри ци, где се ви рус ши ри као по жар 
у не до стат ку зва нич них про то ко ла за ле че ње за ра зе. Али и 
у раз би је ним зе мља ма за ра за је иза зов. По чет на по ли ти ка 
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САД да „сна жно пре по ру чу ју“ гра ђа ни ма да не пу ту ју ави-
о ном по ка зу је се као ћор со как упра во због по пу стљи во сти, 
убр за ва ју ћи ши ре ње ви ру са не са мо у САД, не го и ван ње них 
гра ни ца. Ипак, не ке др жа ве су се бо ље ор га ни зо ва ле – на ро чи-
то Ки на. Ки не ска вла да је бр зо на мет ну ла и на сил но спро-
ве ла при нуд ни ка ран тин пре ма свим сво јим гра ђа ни ма, као 
и тре нут но и ско ро хер ме тич но за тва ра ње гра ни ца, што 
је спа си ло на ми ли о не жи во та, за у ста ви ло ши ре ње ви ру са 
мно го пре не го у дру гим зе мља ма, и омо гу ћи ло бр жи пост-
пан де миј ски опо ра вак. Вла да Ки не ни је би ла је ди на ко ја је 
пред у зе ла крај ње ме ре да би за шти ти ла сво је гра ђа не од ри-
зи ка и из ла га ња бо ле сти. То ком пан де ми је, ли де ри на ци ја 
ши ром све та су оја ча ли сво ју власт и на мет ну ли же сто ка 
пра ви ла и огра ни че ња, укљу чу ју ћи но ше ње ма ски и ме ре ње 
те ле сне тем пе ра ту ре на ула зи ма у јав не про сто ре по пут 
же ле знич ких ста ни ца и су пер мар ке та. Чак и кад је пан де-
ми ја пре ста ла, ова ауто ри тар ни ја кон тро ла и над зор над 
гра ђа ни ма и њи хо вим ак тив но сти ма је оста ла на истом 
ни воу, па је чак и по ја ча на. Да би се за шти ти ли од ши ре-
ња пла не тар них про бле ма – од пан де ми је и ме ђу на род ног 
те ро ри зма до кри зе жи вот не сре ди не и по ве ћа ња си ро ма-
штва – ли де ри ши ром све та ће сна жни је шче па ти власт. 
Пре све га, чи ње ни ца да је свет под ве ћом кон тро лом сте кла 
је нај ши ре при хва та ње и при зна тост. Гра ђа ни су по ста ли 
то ле рант ни ји и жељ ни ји вла сти ко ја ко ман ду је с вр ха, као 
и над зо ра, и на ци о нал ни ли де ри су до би ли ши ре мо гућ но сти 
да на мет ну ред на на чин ко ји су сма тра ли ис прав ним. У раз-
ви је ним зе мља ма, по ја ча ни над зор до био је мно го фор ме: на 
при мер, ту је би о ме триј ска иден ти фи ка ци ја за све гра ђа не, 
као и же шћа ре гу ла ци ја кључ них ин ду стри ј ских гра на чи ја 
се ста бил ност сма тра ви тал ном за на ци о нал не ин те ре се.

У на став ку ове „жва ке за про ста ке“ пи ше ка ко ће зе мље 
са по ште ним ли де ри ма на пре до ва ти, а оне дру ге на за до ва ти, 
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па ће се, око 2025, на ро ди по бу ни ти про тив та квих то та ли-
тар них ме ра кон тро ле. 

Да кле, 2010, Рок фе ле ри по ми њу пан де ми ју смр то но сног 
ви ру са (то бож, сти же од „ди вље гу ске“), ру ше ње свет ске еко-
но ми је, бр зи опо ра вак Ки не, и, на рав но, уво ђе ње то та ли тар-
них ме ра вла да ви не. 

ТОТАЛНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЈА, ОПЕТ

Да се не за ва ра ва мо: ве ли ка свет ска бит ка има са мо је дан 
циљ – до во ђе ње на власт ан ти хри ста, по след њег ла жног ме-
си је у злу ује ди ње ног чо ве чан ства. Још од Хри сто вог вре ме-
на, по ја вљи ва ле су се ва ра ли це ко је су твр ди ле да су Ме си ја. 
Не ко ли ко да на пре Свог рас пе ћа, Го спод је упо зо рио Сво је 
уче ни ке: Чу вај те се да вас ко не пре ва ри. Јер ће мно ги до ћи 
у име Мо је го во ре ћи: Ја сам Хри стос. И мно ге ће пре ва ри ти 
(Мт. 24; 4–5). Ово Ње го во про ро штво се од та да об и сти ни-
ло ви ше пу та. Ла жне ме си је до ла зе у сво је соп стве но име (Јн. 
5; 43) и го спо да ре над сво јим след бе ни ци ма (Мт. 20; 25). За 
раз ли ку од Хри ста, ко ји ни је ве ли чао Се бе (Мт. 20: 28, Мк. 6; 
43), ла жне ме си је зах те ва ју да им се кла ња ју (2. Сол. 2; 4). За 
раз ли ку од Хри ста, Ко ји ни је имао где гла ву за кло ни ти (Мт. 
8; 20), они су љу би те љи сла ве и мо ћи. Они не тво ре истин-
ска чу да (као су прот ност Мт. 11; 4–6); њи хо ви „зна ко ви“ су 
тех нич ке илу зи је или ма гиј ски три ко ви или су, пак, ис ход 
окулт ног при зи ва ња не бо жан ских си ла. 

За хри шћа не, у ско рој бу дућ но сти би се мо гао кри ти нај-
ве ћи ду хов ни иза зов: по ја ва при вид но све тог чу до твор ца, ла-
жног Хри ста, ко ји ће би ти ве о ма убе дљив ка ко би пре ва рио, 
ако бу де мо гу ће, и иза бра не (Мт. 24; 24), све док „ови да ни“ не 
бу ду пре кра ће ни (Мт. 24; 22). Он ће се по ја ви ти уну тар Цр-
кве и по ла га ће пра во на њу као на сво ју соп стве ност, кри во-
тво ре ћи Дру ги До ла зак (2. Сол. 2; 4). Овај „чо век бе за ко ња“ 
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(2. Сол. 2; 3) не ће до ћи као не при ја тељ Ису са Хри ста. Он ће 
се пред ста вља ти као Хри стос, „спа си тељ“.

То ме прет хо ди „то тал на де ста би ли за ци ја“.
По ја ва ко ро на ви ру са је на ја ва ко нач не де ста би ли за ци је. 
Циљ ово га члан ка је да нас упо зо ри.
И да се зна: пра во слав ни хри шћа ни не сме ју би ти збу ње-

ни. Јер, на ма је Го спод оста вио шта ће би ти до кра ја све та. То 
је све ште ни „сце на рио“ ко ји нам је сви ма по знат. 

НАШ „СЦЕНАРИО“

Пре десетак година, објавио сам текст „Све то са вље и 
апо ка лип са“, у ко ме сам пи сао: „Пра во слав ни хри шћа нин је 
чо век, у нај ма њу ру ку, сре ћан због сво је оба ве ште но сти; он 
не мо ра да чи та шпи јун ске три ле ре и ку пу са ре са „те о ри јом 
за ве ре“, ни ти да мно го цу ња по Ин тер не ту, да би знао шта 
че ка чо ве чан ство. А че ка га, на рав но, апо ка лип са, по сле ко је 
ће свет, ова кав ка квим га зна мо, иза ћи на суд Бож ји, и по че-
ће веч но Цар ство Хри сто во, ко ме не ће би ти кра ја. Пре Дру-
гог до ла ска Го спод њег, би ће не во ља ве ли ка, ка ква ни је би ла 
од по ста ња све та, ни ти ће би ти: ра то ви, гла со ви о ра то ви ма, 
зе мљо тре си, зна че ња на не ву, по ре ме ћај устрој ства ва се ље не 
(о то ме ва ља чи та ти у 24. гла ви Еван ђе ља по Ма те ју). „Сце-
на рио“ апо ка лип тич них до га ђа ја је, украт ко, сле де ћи: због 
умно же ног бе за ко ња, не мо ра ла и мр жње, због за бо ра ва Бо га 
и љу ба ви пре ма бли жњем, због га же ња за ве та са Хри стом и 
пот пу ног пре о вла да ва ња те ле сног над ду хов ним, чо ве чан-
ство, чи ји је сми сао по сто ја ња у опре де ље њу за веч ни жи вот 
у бла го да ти Цар ства Све те Тро ји це, ући ће у по след њу фа-
зу свог зем ног би ти ја. Бог, ви де ћи да љу ди од би ја ју за јед ни-
цу с Њим, до пу сти ће свом не при ја те љу, са та ни, да при вре-
ме но три јум фу је у исто ри ји, чи не ћи с без бо жним љу ди ма 
оно што је чи нио са га да рин ским сви ња ма, ка да их је на те-
рао да се ба це са бре га у је зе ро. У ов ом са мо у би лач ком до бу 



105

чо ве чан ства, до ћи ће до ве ли ких кри за и по тре са у при ро ди 
и дру штву, да би на кра ју до шло до свет ског ра та у ко ме ће 
ка ко ка же Апо ка лип са Јо ва на (От к. 9, 18) по ги ну ти „тре ћи-
на чо ве чан ства“. Оста так Ада мо вих по то ма ка не ће се по ка-
ја ти (9, 20–21), па ће он да до ћи ан ти христ, по след њи ла жни 
ме си ја у злу ује ди ње ног чо ве чан ства.

Власт ан ти хри ста ће би ти то ли ка и та ква да ће му се 
љу ди кла ња ти као бо гу, и да ни ко не ће мо ћи ни ку пи ти, ни 
про да ти, осим ко има ње гов жиг на де сној ру ци или на че лу. 
Ово по след ње то та ли тар но дру штво, ко ме су древ ни Рим, 
ко му ни зам и на ци зам, би ли са мо пра сли ке, су ро во ће го ни-
ти хри шћа не.“

Зар то не ви ди мо да нас, кад нас спре ча ва ју да се при че-
сти мо Те лом и Кр вљу Го спод њом? 

И то све у име „бор бе про тив ви ру са“. 
Ме ђу тим, по уче њу Цр кве, крај све та за ви си од нас, од 

на шег по ка ја ња и по бо жног жи во та. Та ко је, пре ко про ро ка 
Јо не, Бог на ја вио ве ли ком гра ду Ни не ви ји да ће про па сти, и 
Ни не вља ни су се по ка ја ли, и ни су про па ли. Јер, по ре чи Све-
тог Јо ва на Зла то у ста, „Бог по Сво јој ве ли кој ми ло сти и бри-
зи о на шем спа се њу ра ни је го во ри о ка зни ко ју на ме ра ва да 
на нас по ша ље, да је не би по слао“. Док год има љу ди Бож јих, 
оп ста ја ће и свет Го спод њи. 

За то окол но сти у ко ји ма смо се на шли схва ти мо као по-
зив на по ка ја ње, и Бог ће нас пу сти ти из там ни ца у ко је нас 
је банк стер ско зло за кљу ча ло.

КО ИМА КЉУЧ? 

Хри шћа ни зна ју ко би да их за кљу ча у злу. Али, зна ју и 
ко има ПРА ВИ КЉУЧ, као што пи ше у От кро ве њу Јо ва но-
вом (3, 7): И ан ге лу цр кве у Фи ла дел фи ји на пи ши: Та ко го во-
ри Све ти, Исти ни ти, ко ји има кључ Да ви дов, ко ји отва ра и 
ни ко не ће за тво ри ти, и ко ји за тва ра и ни ко не ће отво ри ти.
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Све ти Ан дреј Ке са риј ски, у свом ту ма че њу Апо ка лип-
се, ка же: „Кљу чем Да ви до вом на зва но је цар ство Ње го во, јер 
је кључ сим вол вла сти. Кључ за Псал тир и за сва ко про ро-
штво је сте Дух Све ти Ко ји отва ра ри зни це зна ња. Пр ви кључ 
Хри сту при па да по Ње го вој чо ве чан ској при ро ди, а дру ги по 
бес по чет ном бо жан ству. То, што се у не ким ста рим спи си ма 
уме сто „Да ви до вог кљу ча“ на во ди „кључ од па кла“ све до чи 
о Хри сто вој вла сти над жи во том и смр ћу.“

Он је Го спод Све др жи тељ, а Рок фе ле ри, Рот шил ди и слич-
ни њи ма су са мо утва ре де мон ске. И ра се ја ће се њи хо ви при-
ви ди и њи хо ви „сце на ри ји“ у зо ру Не ве чер њег Да на. Све је 
бли жи тај Дан; све је бли жи што је та ма у исто ри ји ве ћа. 

Мо ли тва ма Све тих Ота ца на ших, Го спо де Ису се Хри сте, 
Бо же наш, по ми луј нас. Амин. 



107

Владимир Димитријевић

НЕКО ЈЕ РЕКАО „СТРУКА“

ЗДРАВИЈИ ЈЕ СТРУЧАК ЛУКА 
НО СВЕ ЛАЖИ ЗВАНЕ „СТРУКА“ 

(КОМЕ МИ, У СТВАРИ, ВЕРУЈЕМО?) 

НАША „ТРОСПРАТНОСТ“

Чо век је, да та ко ка же мо, „тро спрат но“ би ће. Вла ди ка Да-
ни ло је то јед но став но об ја снио, при чом о три спра та ци ви-
ли за ци је: „За ми сли те са да да је ци ви ли за ци ја на три спра та, 
као је дан гра фи кон. Пр ви нај ни жи спрат је тех ни ка, са пи ја-
цом у цен тру. Дру ги спрат је кул ту ра: опе ра, по зо ри ште, му зеј 
умет но сти, по ред ње га суд ни ца, бол ни ца, ар ми ја, де мо крат ске 
пар ти је, шко ла. То су уста но ве кул ту ре. Тре ћи спрат: нај ви ше 
вред но сти јед не ци ви ли за ци је су кул то ви, ве ре. И сви ми има-
мо тро спрат ни укус. Има те свој пи јач ни укус: ко ју вр сту је ла 
и оде ла ку пу је те. Има те свој кул тур ни укус: ко ју вр сту опе-
ра и по зо ри шта во ли те, ко ју вр сту сли кар ства у му зе ју, ко ју 
вр сту ме ди ци не ако сте ме ди ци на ри (јер и та мо има не ко ли-
ко трен до ва), ко ју вр сту пра ва ако сте прав ни ци, ко ју вр сту 
стра те ги је ако сте ге не ра ли, ко ју вр сту по ли ти ке ако сте по-
ли ти ча ри. Тре ћи нај ва жни ји укус, вер ски укус: ко ју вр сту ве-
ре ће те иза бра ти на тре ћем спра ту. Ов де је јед на крат ка ле пе-
за: по што сва ко ми сли да је ње го ва нај бо ља, ја ћу у цен тар да 
ста вим пра во слав ну ка то ли чан ску Цр кву. Од ње се одво ји ла 
на јед ну стра ну, на ле во, ри мо ка то лич ка; на дру гу стра ну ре-
фор ми са на ри мо ка то лич ка, или са да зо ву про те стант ска. Иза 
ри мо ка то лич ке ста ви ћу си на го гу за је вре је, а иза про те ста на та 



108

џа ми ју за му сли ма не. Иза си на го ге мно го бо жи је: ста ри Гр ци, 
Ри мља ни, Сло ве ни и да на шњи хин ду и зам, а она мо иза исла ма 
да ста ви мо бу ди зам. Ова мо иза мно го бо жа ца, нај крај ње ле во, 
то је култ лич но сти – Ста љин, Хи тлер (ако не ма пра во га Бо-
га, он има за бо га ше фа пар ти је), а она мо крај ње де сно нај го-
ри култ иза бу ди зма је са та ни зам. То је нај гру бљи из бор тих 
свет ских ре ли ги ја и ту иде не пре стал ни рат (грч ки по ле ми-
ка, рат) али ар гу мен ти ма фи ло со фи је. Та мо на тре ћем спра ту 
не ма то по ва, хва ла Бо гу, и у том по гле ду ту се над му дру ју сви 
кул то ви, сва ки твр ди да је он нај бо љи и за то не ма ком про ми-
са, на год бе. На дру гом спра ту, ни же – кул ту ра је то ле ран ци-
ја, тр пе љи вост, ува жа ва ње ту ђих уку са и мне ња. Та ко иде те у 
опе ру, по зо ри ште, ка да вам се ко мад сви ђа, а ува жа ва те оне 
ко ји ће до ћи дру го га да на, ко ји ма се сви ђа не што дру го. До-
ђе те у му зеј умет но сти и во ли те оно га сли ка ра, онај во ли дру-
го га или кич, ви мо ра те да ува жа ва те ње гов укус. Ка да до ђе те 
у бол ни цу, за исту бо лест, два ле ка ра, две раз ли чи те те ра пи је, 
са мо кон си ли јум мно гих ле ка ра ре ша ва ко ја је бо ља. До ђе те у 
суд ни цу – исти па ра граф, два адво ка та ту ма че су прот но, са мо 
су ди ја са по ро том ре ша ва ко ји је бли жи ду ху за ко на. До ђе те 
у ар ми ју, за исти рат, два ге не ра ла, две раз ли чи те стра те ги је, 
опет цео ге не рал штаб ре ша ва ко ја је бо ља. Уђе те ме ђу де мо-
крат ске пар ти је, гла са те за јед ну, а ува жа ва те оне дру ге. То су 
да ка жем, кул тур не пар ти је, плу ра ли стич ке ко је не обо го тво-
ра ва ју сво је ли де ре, као оне пар ти је на тре ћем спра ту. Кад до-
ђе те на пи ја цу, на пр ви по глед ни је ва жно ко ји је ко је ве ре, 
ко је га сте пе на кул ту ре, ми ни мал ни зах тев је про фе си о нал но 
или за нат ско по ште ње, да сва ко до не се свој плод (про из вод), 
по ште но. Али ту ни су са мо се о ски про дук ти или тек стил ни, 
ту је и кла вир и ави он и ра чу нар. А ако ду же из у ча ва те пи ја-
цу, јед ног да на до ђе те и згро зи те се: љу ди се уби ја ју на пи ја-
ци. Тек та да схва ти те да ту не ма ни јед но га чо ве ка, без не ка-
кво га Бо га или er satz бо га са тре ће га спра та, и да је пре суд но 
ко ју вр сту ве ре сте иза бра ли на тре ћем спра ту, јер ће она да 
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ути че и об ли ку је два ни жа спра та ва ше га по на ша ња. Та ко да 
је култ нео дво јив од кул ту ре и од сва ко днев ног жи во та“. (1)

Јед ном реч ју, све се за сни ва на ве ри и по ве ре њу. 

ВЕРА И ПОВЕРЕЊЕ

Ка ко је го во рио пси хо лог Ерик сон, ра ђа мо се са „пра по-
ве ре њем“ – ина че не би смо мо гли да жи ви мо. Сва ко дне ви-
ца се за сни ва на ве ри. Кад лег неш, ве ру јеш да ћеш уста ти (а 
не мо ра да зна чи – мно ги уми ру у сну); кад сед неш у ауто, 
ве ру јеш да ћеш сти ћи на циљ (а не мо ра да зна чи – мо жеш 
да по ги неш у са о бра ћај ној не сре ћи); кад за пли ваш, ве ру јеш 
да ће то по вољ но ути ца ти на здра вље (а не мо ра да зна чи – 
мо жеш да се уто пиш). Кад сту паш у брак, ве ру јеш у вер ност 
брач ног дру га (а он, авај, мо же и да пре ва ри). 

Па ипак, ми увек ра ди је ве ру је мо не го што не ве ру је мо. 
Без ве ре се не мо же жи ве ти. 

Та ко је са сва ко дне ви цом ве ре и по ве ре ња. 
Али, стра шно је кад ве ру и по ве ре ње у бит не чи ње ни це 

дру штва ру ше они ко ји тре ба да их гра де. 
Та да у дру штву на ста је ха ос, ко ји мо же да во ди у про паст. 

СТРУКА И МОРАЛ 

По гле дај те са да шњу си ту а ци ју, у ко јој се ис по ста вља да 
ми, Ср би, по на ред би др жа ве, тр пи мо по ли циј ски час, за бра-
ну кре та ња, кућ ни при твор ви кен дом. Не да ју нам да жи ви-
мо, да иде мо у цр кву, да сло бод но оства ру је мо сво је би ће – и 
све то у име не при ко сно ве не „ме ди цин ске стру ке“. 

Као да при пад ност би ло ка квој, па и ме ди цин ској стру-
ци, под ра зу ме ва осло ба ђа ње од мо рал не од го вор но сти. 

Је дан ди рек тор шко ле је, по сле ра та, го во рио сво јим учи-
те љи ма: „По што ва ни на став ни че! Ја сам је дан од ма ло број них 
ко ји је пре жи вео кон цен тра ци о ни ло гор. Мо је очи су ви де ле 
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та кве ства ри ко је ни ко не би тре ба ло да ви ди: га сне ко мо ре 
ко је су кон стру и са ли и из гра ди ли чу ве ни ин же ње ри; љу де 
ко је су отро ва ли ви со ко о бра зо ва ни ле ка ри; до јен чад ко је су 
уби ле ква ли фи ко ва не ме ди цин ске се стре; же не ко је су спа-
ли ли ди плом ци сред њих шко ла и уни вер зи те та. Сто га ја не 
ве ру јем у шко ло ва ње. Мо ја је мол ба: по мо зи те уче ни ци ма да 
по ста ну чо веч ни ји. Плод ва шег ра да не сме би ти уче ни дру-
штве ни шљам, ви со ко ква ли фи ко ва не пси хо па те, обра зо ва-
ни Ајх ма ни. Чи та ње, пи са ње, арит ме ти ка ва жни су са мо ако 
на шу де цу чи не чо веч ни јом“.

Љу ди од „стру ке“ не сме ју да ла жу и ва ра ју, по го то во кад 
је, на њи хов зах тев, у не ку зе мљу уве де но ван ред но ста ње. 

А на ша „стру ка“ ко ја ко ман ду је ван ред ним ста њем ла-
же ли га, ла же. 

ЛАЖИ, ЛАЖИ, ДА СЕ ВЕСЕЛИМО 

Мно ге бит не ства ри ко је су „струч ња ци“ при ча ли кад је 
пан де ми ја па ни ке у пи та њу би ле су – лаж (2).

Али, ни је то чу до. Они су по слу шни ци Свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је, ко ја је за сно ва на на ужа сним ла жи ма. (3)

Они, у ства ри, ла жу ду го, у кон ти ну и те ту, као 2009, кад 
су нам пре ти ли по мо ром од свињ ског гри па, у че му је, ску па 
са ми ни стром здра вља То ми цом Ми ло са вље ви ћем (аван зо-
вао у СЗО по сле ср би јан ске афе ре), уче ство вао и фа мо зни 
Пре драг Кон (4) ко ји је на ја вљи вао да ће на је сен 2009. ми-
ли о ни обо ле ти од но вог гри па. (5)

Ко ну, вас кр со мр зи те љу, при дру жио се и фа мо зни др Не-
сто ро вић, ко ји твр ди да љу ди пла вих очи ју по ти чу од ван-
зе ма ља ца (6), и ко ји нас је све сно ла гао да је ко ро на ви рус 
нај сме шни ји на све ту (7) па га је ње гов го спо дар, Вр хов ни 
Кловн, бра нио да то Не сто ро вић ни кад ни је ре као. (8) 

Тај исти Не сто ро вић по ка зао се као вас кр со го ни тељ, твр-
де ћи да је Вас крс са мо кр кан лук. (9) 
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Ја сно је за што овим му ти во да ма и об ма њи ва чи ма сме-
та кад не ко не при ча њи хо ву, Бил Гејтс оф Хел, при чу. (10)

Ја сно је за што су они до ве де ни да слу ђу ју овај јад ни и 
слу ђе ни на род, ко ји ни не ми сли на то да, ко пре жи ви ви рус, 
мо же да умре од гла ди, јер ће при вре да Ср би је до жи ве ти слом. 

И мно го шта је ја сно. 
Са мо ни је ја сно за што се они ко ји на вод но ве ру ју у Вас-

кр слог Хри ста, Ко ји је Су што При че сно Здра вље, по во де за 
ла жо ви ма и ла ска ју им да су „стру ка“. То ће, кад пре ђу гра ни-
це овог све та, као и  сви ми, мо ра ти да об ја сне са мом Хри сту, 
Ко га очи то по шту ју ма ње од Ко на и Не сто ро ви ћа. 

Не ка нас Го спод уму дри и са чу ва у сва кој тре зве но сти! 

УПУТНИЦЕ 
(Интернету приступљено 24. априла 2020. године)

1. http://www.aka de mi jaspc.edu.rs/si tes/de fa ult/fi les/users/3/Vla di-
ka%20Da ni lo%20o%20tri%20spra ta%20ci vi li za ci je.pdf

2. https://di rekt no.rs/ko ro na/268868/sve-su-nas-la ga li.html
3. https://www.ifam news.com/sr/svet ska-zdrav stve na-or ga ni za ci ja-v/
4. https://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=1012660; https://www.

slo bod na e vro pa.org/a/sr bi ja_ko rup ci ja_afe re_vak ci ne/24335819.html
5. https://www.dw.com/sr/na-je sen-mi li o ni-obo le lih-od-no vog-gri-

pa/a-4515298
6. https://www.youtu be.com/watch?v=GWqTGo IU4Po
7. https://www.021.rs/In fo/ko men ta ri/239402. 
8. https://www.isti no mer.rs/iz ja va/ne moj te-da-la ze te-ni ko-ni je-re kao-

da-je-ko ro na-naj sme sni ji-vi rus/
9. https://sr bin.in fo/dru stvo/hit-vu ci cev-dr-ne sto ro vic-us krs-je-sa-

mo-je dan-kr kan luk-pla vo o ki-su-van ze malj ci/
10. https://www.da nas.rs/dru stvo/kon-o-djo ko vi ce voj-iz ja vi-o-vak ci-

na ci ji-iz be ga vaj-di rekt ne-od go vo re-ubu du ce/
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АКО ВАМ ЈЕ ОПЕТ МУКА, 
ПРЕД ВАМА ЈЕ, ЗНАЈТЕ, „СТРУКА“

Не мо гу да одо лим а да се опет не ба вим „стру ком“. 
Ко ну се мо жда и не мо ра мо чу ди ти, јер је у пи та њу чо-

век ко ји из гле да као да је хо дао са брон то са у ру си ма. А би о-
ло ги ја се, ипак, пи та. Он је „стру ка“ ко ли ко је и ње гов си но-
вац поп-пе вач. 

Го спо ђа Да ри ја де лу је као по све ће ни ца ри ја ли ти по гле да 
на свет, „one di men si o nal wo man“, да па ра фра зи ра мо Мар ку зеа. 

Ту је и не за о би ла зни др Зо ран Ра до ва но вић, чо век ко-
ји је, још пре не ку го ди ну, на па дао пра во слав не због Све то-
га При че шћа. Исто вре ме но, то је „струч њак“ ко ји твр ди да 
НА ТО оси ро ма ше ни ура ни јум ни је ште тан по здра вље. (1)

А њу ејџ ша ман, др Не сто ро вић, ве ру је не са мо да су пла-
во о ки љу ди ван зе маљ ци, не го и да се Те сла, 1933, ба вио те-
ле пор та ци јом пред ме та у бу дућ ност.  (2)

То је на у ка на ни воу Ма ри ни ног бра та Ве ли ми ра, „бе лог 
ма га“. Абра мо ви ћа, ако ме раз у ме те. 

Ка ко је мо гу ће да се ови шар ла та ни кре ћу у на шем ме-
диј ском про сто ру са та квом сло бо дом?

Што да не?
Ако сте за бо ра ви ли епо ху Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, вре-

ме је да се се ти те Ми ље Ву ја но вић, и ње них РТС про ро шта-
ва по ко ји ма од Не мач ке не ће оста ти ни МАЧ КА, од Ен гле-
ске ни ЛЕ СКА, Ита ли ју ће на пу сти ти ТА ЛИ ЈА, а Ру си ја ће да 
СИ ЈА; док је суд би на Ср би је да се стал но БИ ЈЕ. 

Или, ре ци мо, Пар ти је при род ног за ко на и јо ги ле та ча, 
с ко ји ма је шу ро ва ла ти то ист ки ња Ја ра Риб ни кар, дру га ри-
ца Ми ре Мар ко вић. Ње ни дру га ри су нам ну ди ли, као сек та 
тран сцен ден тал на ме ди та ци ја, да ме ди ти ра њем по мог ну у 
од бра ни од НА ТО бом би 1999. Па гру па „69“, ко ја је, у вре ме 
оно, „ми сле но оба ра ла“ НА ТО ави о не.
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На род ко ји се од ре као Хри ста, Ло го са и Ло ги ке чо ве ка 
и све та, ве ро ва ће у све и сва шта. Јер, чо век мо ра у не што да 
ве ру је, ма к ар и у нај лу ђе, ако не ве ру је у Исти ну Ко ја је Пут 
и Жи вот.

А ђа во се под сме ва и „стру ци“ и они ма ко ји им апла у-
ди ра ју. 

Па мет у гла ву и Хри ста у ср це, на ро де пра во слав ни! То 
ће нам је ди но по мо ћи да оста не мо на пу ту ка ко зе маљ ског 
ра зу ма, та ко и Бож је Пре му дро сти, и ко ји во ди ка веч ном 
бла жен ству. 

УПУТНИЦЕ (26. 4. 2020. године)

1. https://vi dov dan.org/tra di ci ja/dok tor-ko ji-tvr di-da-na to-bom bar-
do va nje-ni je-uzrok-ra ka-u-sr bi ji-na sr nuo-na-sve to-pri ce sce/; https://sta-
nje stva ri.com/2017/05/29/ne raz lo zan-strah-prof-ra do va no vi ca/

2. https://www.ne delj nik.rs/no vi-bi ser-dr-ne sto ro vi ca-te sla-je-slao-
stva ri-u-bu duc nost-i-vra cao-ih-to-se-zna/
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„СТРУКА“: БУКА ИЛИ БРУКА?

Чуд на не ка вре ме на...
Они ко ји тре ба да го во ре и упо зо ра ва ју – ћу те, а не ки 

дру ги, ето, сме ло го во ре.
Но вак Ђо ко вић устао про тив при сил ног вак ци ни са ња 

– не мо же те ме на те ра ти да при хва тим не што чи је по ре кло 
и са др жај не знам, и што мо же има ти коб не по сле ди це по 
здра вље мо је по ро ди це и мо је лич но. 

Ми љен ко Јер го вић, хр ват ски „дру го ср би ја нац“, ка же – 
сло бо да је из над здра вља. Ко хо ће здра вље, а не сло бо ду, не ка 
це лог жи во та не из ла зи из ку ће. Уоста лом, Хи тле ров ре жим 
би био нај е фи ка сни ји у су зби ја њу ко ро не. 

Му а мер Зу кор лић – про тив при сил не вак ци на ци је, бра-
ни пра во на сло бо ду из бо ра, про тив је то та ли тар них ме то да 
бор бе про тив пан де ми је. 

За то вре ме, док тор Не сто ро вић твр ди да пу ше ње по-
вољ но ути че на бор бу про тив ко ро не. (https://sta nje stva ri.
com/2020/04/26/bra ni mir-ne sto ro vic-ci ga re te-sti te-od-ko ro ne-
ko-pu si-ima-bo lju-kli nic ku-sli ku/)

А док тор Кон ка же да је ма ња опа сност од бо рав ка у те-
ре та ни, не го на отво ре ном про сто ру. (То му је нај но ви ја му-
дрост!) И пре ти нам мо гућ но шћу да стал но но си мо ма ске. 

Је сте, дра ги чи та о ци: ди но са у ру си су ве ро ва ли док то-
ру Ко ну.

За то су и из у мр ли. 
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Владимир Димитријевић

ХУМАНА ИМУНИЗАЦИЈА ИЛИ 
ЖИВОТИЊСКО ШПРИЦАЊЕ

ШТА ЈЕ ПРОФЕСОР РИСТИВОЈЕВИЋ 
РЕКАО ПРЕ ЛЕОНИДА САВИНА 

НЕ ПРОТИВ ВАКЦИНА, 
НЕГО ПРОТИВ ШПРИЦАЊА 

О че му је ов де реч? 
Усред ван ред ног ста ња, Вла да Ср би је до не ла је још је дан 

пра вил ник о при сил ном шпри ца њу ста нов ни штва, под из го-
во ром „здрав стве ног вак ци ни са ња“. На уда ру ће би ти труд-
ни це, де ца, хро нич ни бо ле сни ци и стар ци. (1) 

Ствар је у то ме што нај ве ћи број ста нов ни ка Ср би је ни је 
про тив вак ци не као та кве, не го је про тив ОПА СНИХ, НЕ-
БЕ ЗБЕД НИХ ВАК ЦИ НА, ко је се пра ве ко зна где и ко зна 
са ка квим са стој ци ма, а ко ји ма су гло ба ли сти одав но на ме-
ни ли уло гу оруж ја ге но цид ног ис тре бље ња шест ми ли јар ди 
љу ди, да би се оства рио њи хов сан, а наш ко шмар, о „злат ној 
ми ли јар ди“ ста нов ни ка на пла не ти.

САВИН О ВАКЦИНИ 666 

До кле су гло ба ли сти сти гли? 
Ле о нид Са вин, ру ски ге о по ли ти чар и уче ник Алек сан-

дра Ду ги на, за се бе твр ди да ни је при ста ли ца чуд них те о-
ри ја, по пут оних да су на че лу гло ба ли стич ке ква зи е ли те 
љу ди реп ти ли. Али, ве ли он, по сто је и ја сне чи ње ни це ко је 
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ука зу ју на апо ка лип тич ност епо хе у ко јој жи ви мо. Он ка-
же: „Ни же о пи са ни слу чај од но си се на зва нич но до ку мен-
то ва ну чи ње ни цу, иако је у њој очи глед на и Би блиј ска на-
по ме на. То је па тент ко ди ран под бр. WO/2020/060606, ко ји 
је био ре ги стро ван 26. мар та 2020. Зах тев за па тент је још 
20. ју на 2019. го ди не под не ла ком па ни ја MIC RO SOFT TEC-
HNO LOGY LI CEN SING, LLC, на чи јем че лу се на ла зи Бил 
Гејтс, а 22. апри ла 2020. го ди не да ти па тент до би ја ме ђу на-
род ни ста тус. На зи ва се „Си стем крип то ва лу те, ко ји ко ри-
сти по дат ке о те ле сној ак тив но сти“. Ка кав је то изум, ко ји су 
од лу чи ли да па тен ту ју пред став ни ци ком па ни је Mic ro soft? 
У ре зи меу па тен та на сај ту сто ји да се „ак тив ност људ ског 
те ла по ве за ног са за дат ком ко ји се пру жа ко ри сни ку, мо-
же ко ри сти ти у про це су мај нин га крип то ва лут ног си сте-
ма. Сер вер мо же да за да за да так уре ђа ју ко ри сни ка, ко ји је 
ко му ни ка тив но по ве зан са сер ве ром. Сен зор ко ји је ко му-
ни ка тив но по ве зан или ко ји је сме штен у ко ри сни ков уре-
ђај, мо же да ме ри те ле сну ак тив ност ко ри сни ка. По да ци о 
те ле сној ак тив но сти мо гу би ти ге не ри са ни на осно ву те ле-
сне ак тив но сти ко ри сни ка. Си стем крип то ва лу те, ко му ни-
ка тив но по ве зан са ко ри сни ко вим уре ђа јем, мо же да про-
ве ри да ли по да ци те ле сне ак тив но сти од го ва ра ју усло ви ма 
про пи са ним си сте мом крип то ва лу те (јед ном или ви ше) и 
да обез бе де крип то ва лу ту ко ри сни ку, чи ји су по да ци те ле-
сне ак тив но сти про ве ре ни“. 

Дру гим ре чи ма, у те ло ће се угра ди ти чип, ко ји ће има-
ти уло гу кон трол ног ор га на ко ји пра ти ускла ђе ност ка рак-
те ри сти ка сва ко днев не ак тив но сти не ке крип то ва лу те. Ако 
се усло ви ис пу не, чо век до би ја од ре ђе не бо ну се, ко је мо же 
по тро ши ти на не што. У де таљ ном опи су „изу ма“ на во ди се 
28 кон цеп ци ја ка ко се да ти уре ђај мо же ко ри сти ти.“ (2)

Елек трон ски кон цло гор, зар не?
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ДА ЛИ ЧИП ЛЕЧИ ГРИП?

Са вин ка же и ово: „По ред то га, пред ста вљен је спи сак 
др жа ва за ко је је и пред ви ђен да ти уре ђај. То су, фак тич ки, 
све др жа ве чла ни це УН, при том су по себ но на зна че не ре ги-
о нал не струк ту ре – Европ ска па тент на кан це ла ри ја, Евро а-
зиј ска па тент на ор га ни за ци ја и две африч ке ор га ни за ци је за 
за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не. 

Иако чи по ва ње те ла ни је не што но во, на при мер, у САД-у 
одав но по сто ји ма сон ски про грам иден ти фи ка ци је де це и 
омла ди не, а љу ди, ко ји се бе на зи ва ју ки бор зи ма, угра ђу ју 
раз ли чи те им план те, за ни мљи ва је чи ње ни ца да у овом про-
це су уче ству је ком па ни ја Mic ro soft.

И због че га су па тен ту да ли код 060606? Да ли је у пи та-
њу слу чај но по ду да ра ње или све сни ода бир зна ка, ко ји је у 
Апо ка лип си апо сто ла Јо ва на на зван жи гом зве ри?

Име Би ла Геј тса са да се стал но по ми ње у кон тек сту ње го-
вих ин те ре са пре ма фар ма це ут ским ком па ни ја ма, вак ци на-
ци ји и фи нан си ра њу СЗО. Ма да се гло ба ли стич ки ма сов ни 
ме ди ји тру де да ис так ну Би ла Геј тса као ве ли ког фи лан тро па 
и да га свим си ла ма за шти те од на па да и кри ти ка, те шко да 
им успе ва да са кри ју це лу па у ко ву мре жу ве за.“ (2)

Ве ли ки „фи лан троп“ (потенцијални чо ве ко уби ца Гејтс) 
ја вља се на об зор ју пла не тар не про па сти. 

„ДИГИТАЛНИ ИДЕНТИТЕТ“

Са вин до да је: „По сто ји још је дан про је кат ко ји се од но-
си на ком па ни ју Би ла Геј тса. То је про је кат ди ги тал ног иден-
ти те та Али јан са ID2020. На глав ној стра ни ци сај та сто ји да 
се про је кат ба ви пи та њи ма ди ги тал ног пра ва од 2016. го-
ди не, а у 2018. го ди ни Али јан са је ра ди ла за јед но са Ви со-
ким ко ме са ром УН за из бе гли це. У али јан су, по ред Mic ro-
soft-а, ула зе и Roc ke fel ler Fo un da tion, сту дио ди зај на IDEO.
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org (кан це ла ри је су сме ште не у Сан-Фран ци ско и Њу јорк), 
фир ма за кон сал тинг Ac cen tu re и Ga vi, the Vac ci ne Alliancе – 
фир ма ко ја се ба ви ак тив ном про мо ци јом и ди стри бу ци јом 
раз ли чи тих вак ци на по це лом све ту. Се кре та ри јат али јан се 
се на ла зи у Њу јор ку.

Ка рак те ри стич но је да Ga vi, the Vac ci ne Alliancе об у хва та 
углав ном африч ке и азиј ске зе мље. У Евро пи је ор га ни за ци ја 
ак тив на са мо у Ал ба ни ји, Хр ват ској, Мол да ви ји и Укра ји ни, 
а на Кав ка зу у Гру зи ји, Јер ме ни ји и Азер беј џа ну. Ујед но, Ga vi, 
the Vac ci ne Alliancе је по ве за на са Фон дом Би ла и Ме лин де 
Гејтс, Свет ском бан ком, Свет ском здрав стве ном ор га ни за-
ци јом и Уни це фом. Сви су озна че ни као парт не ри-осни ва чи! 

Од фе бру а ра 2020. Ga vi, the Vac ci ne Alliancе ба ви се и пи-
та њи ма ко ро на ви ру сне ин фек ци је. Ор га ни за ци ју пред во ди 
док тор Сет Бер кли. Ма да се цен тар Ga vi, the Vac ci ne Alliancе 
на ла зи у Же не ви, сам Бер кли је ро дом из Њу јор ка, епи де ми-
о лог по обра зо ва њу и на уч ни са рад ник Са ве та за ино стра-
не од но се. Кра јем ’80-их је ра дио осам го ди на за Roc kfel ler 
Fo un da tion. По ред то га, он је у од бо ру фон да ци је Acu men са 
се ди штем у Њу јор ку.

Да кле, на ђе на је још јед на по ве зу ју ћа нит. Бо го слов ска 
ту ма че ња ко да па тен та мо же мо оста ви ти те о ло шким струч-
ња ци ма. Али чи ње ни ца је да по сто ји ду бо ка уза јам на по ве за-
ност струк ту ра, као што су Roc ke fel ler Fo un da tion, Mic ro soft, 
фар ма це ут ски ло би и Свет ска бан ка, не го во ре ћи о се кун-
дар ним струк ту ра ма услу га. 

Они се тру де да игра ју уло гу над на ци о нал не вла де, кон-
стант но ста вља ју ћи ак це нат на то да се на ци о нал не др жа ве 
у са да шњем тре нут ку не мо гу са ме из бо ри ти са епи де ми ја-
ма, бо ле сти ма, про бле мом гла ди итд.“ (2) 

Ова ко Ле о нид Са вин пи ше ове, 2020. го ди не, у то ку п(л)ан-
де ми је ко ро на ви ру са (пла ни ра не пан де ми је, зар не?) 

И то је до бро и упут но. 
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ШТА ЈЕ ПИСАО 
ПРОФЕСОР РИСТИВОЈЕВИЋ? 

Али, про фе сор Пра вног фа кул те та Уни вер зи те та у Но-
вом Са ду, Бра ни слав Ри сти во је вић, о то ме је пи сао још 2017. 
го ди не, у свом тек сту „Да нас при сил на вак ци на ци ја, су тра 
при сил но чи по ва ње / Ши ре ње епи де ми је стра ха ра ди за ра-
зе при сил ном вак ци на ци јом“, ко ји је (гле, чу да!) не стао са 
ин тер не та (па га са да по на вља мо у це ли ни, јер по на вља ње 
је мај ка уче ња): 

„У свем овом за ме ша тељ ству ста во ва за и про тив оба-
ве зне вак ци на ци је де це по ја вљу је се не ко ли ко чи ње ни ца на 
ко је бих ука заo јер се оне од за глу шу ју ће бу ке ma in stre am 
по ли тич ког и здрав стве ног дис кур са, не чу ју.

1. Узрок по ра ста бро ја не вак ци ни са не де це је сте не у-
кост и не зна ње ро ди те ља, ма њак обра зо ва ња и про све ће-
но сти, њи хо ва глу пост и за ту ца ност итд. Не ће би ти. Нај-
ве ћи део не вак ци ни са не де це жи ви у бе о град ском „кру гу 
двој ке“ (3/4 ка жу из ве шта ји). То ме сто за жи вот мо гу да ода-
бе ру са мо они ро ди те љи ко ји се на ла зе на вр ху дру штве не 
ле стви це – до бро сто је ћи или бо га ти, а то у пра ви лу зна чи 
(не увек!) ви со ко обра зо ва ни, шко ло ва ни и пи сме ни. Та ко-
ђе, про тив овог ар гу мен та го во ри и чи ње ни ца да се љу ди не 
про ти ве свим вак ци на ма, са да их је оба ве зно ви ше (6 или 7?), 
већ са мо јед ној – ММР. Да су ро ди те љи не у ки и не пи сме ни 
иди о ти (ка ко их пред ста вља ју у ma in stre am ме ди ји ма) ко ји 
се про ти ве вак ци на ци ји као та квој, ваљ да би се про ти ви ли 
сва кој вак ци ни?

2. Не вак ци ни са на де ца ће иза зва ти епи де ми ју ма лих 
бо ги ња, за у шки, ру бе о ла и ко-зна-че га, што ће угро зи ти 
све нас. Не ће ако вак ци не ра де она ко ка ко твр де за го вор-
ни ци вак ци на ци је. До вољ на је здра ва па мет да се из ве де за-
кљу чак да је сва ко ко је иму ни зо ван/вак ци ни сан за шти ћен 
од бо ле сти ма кар око ње га сви би ли бо ле сни. У су прот ном, 
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ако бо лест мо же да до би је не ко ко је вак ци ни сан, вак ци не 
ни су де ло твор не. Зна чи по сто је две мо гућ но сти: или су вак-
ци не де ло твор не или ни су. Ако је су он да за вак ци ни са не не-
ма бри ге. Бо лест мо же да до би је са мо ко је не вак ци ни сан, а 
ту од лу ку је сва ко сам до нео у сво је име или име сво је де це 
(на шта га овла шћу је члан 43. Уста ва РС: „Ро ди те љи у за кон-
ски ста ра о ци има ју пра во да сво јој де ци обез бе де вер ско и 
мо рал но обра зо ва ње у скла ду са сво јим уве ре њи ма“). Ако 
су не де ло твор не он да по ста вљам пи та ње: за што се уоп ште 
ико вак ци ни ше?

3. Не вак ци ни са на де ца ће се раз бо ле ти. Мо жда, али 
не мо ра да зна чи. Чи ни о ци ко ји иза зи ва ју бо лест код не вак-
ци ни са ног чо ве ка су број ни (та ко је нпр. да ле ко ва жни ји и 
зна чај ни ји изум ко ји је спре чио ви ше бо ле сти од вак ци на 
је сте све оп шти при ступ чи стој те ку ћој во ди). Нај ва жни ји, 
на рав но, је сте да се чо век за ра зи. Ме ђу тим, не по сто ји ауто-
ма ти зам из ме ђу чи ње ни це да је не ко не вак ци ни сан и ње го-
вог раз бо ље ва ња. Из ме ђу не вак ци ни са но сти и бо ле сти не 
по сто ји знак јед на ко сти.

4. Ако се не ко раз бо ли од ма лих бо ги ња то ће би ти тра-
ге ди ја, ка та стро фа, про паст Ср би је. Не ће. Кад је мо ја ге не-
ра ци ја од ра ста ла (70-е го ди не про шлог ве ка) ни је по сто ја ла 
ни ка ква вак ци на ци ја про тив ма лих бо ги ња или за у шки и 
ни је би ла ни ка ква тра ге ди ја ако се не ко раз бо ли. Ако би се 
не ко де те раз бо ле ло, ни је ишло у шко лу, пре ле жа ло би бо-
лест код ку ће и то је би ло то. Ни је би ло ни как вих ка та стро-
фич них сце на ри ја са ко ји ма нас пла ше. Не ви дим за што би 
га он да би ло и да нас? Шта ви ше, сва ко ко пре ле жи бо лест 
сте као је при род ни иму ни тет. Не мо же ви ше да се раз бо ли. 
И то му до ђе исто као да се вак ци ни сао. 

5. Оба ве зна вак ци на ци ја је ре ше ње. Ни је тач но. Вак ци-
на ци ја ни је оба ве зна у Не мач кој, В. Бри та ни ји, Швед ској и 
ве ли ком бро ју зе ма ља за пад не Евро пе. Оба ве зна је, углав ном, 
у зе мља ма цен трал не и ју го и сточ не Евро пе. Да је оба ве зна 
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вак ци на ци ја ре ше ње за бо ле сти или епи де ми је он да би је 
ваљ да при ме њи ва ли у Не мач кој и Бри та ни ји. Из гле да да 
по сто је не ки дру ги на чи ни ка ко се оне су зби ја ју. Ина че би у 
Не мач кој и Бри та ни ји би ле стал не епи де ми је ма лих бо ги-
ња и за у шки и на род би та мо уми рао од њих. Али не уми ре. 
И обр ну то: у Ру му ни ји је оба ве зна вак ци на ци ја већ го ди на-
ма па је упра во из би ла епи де ми ја ма лих бо ги ња. Тре ба на-
гла си ти да су зе мље ко је да нас не ма ју оба ве зну вак ци на ци-
ју (Не мач ка и В. Бри та ни ја) не кад има ле та ко не што. И од 
то га су вре ме ном од у ста ле (по че так XX ве ка). За што не на-
у чи мо не што од њих?

6. Вак ци на ци ја је оба ве зна. То је већ ди ску та бил но. По 
За ко ну је сте, али твр дим да је За кон су про тан ста ву 1. чла-
на 68. Уста ва РС ко ји ка же да „Сва ко има пра во на за шти ту 
свог фи зич ког и пси хич ког здра вља.“ Овим чла ном се уре ђу је 
пра во на здра вље, у Уста ву ниг де не по сто ји ду жност чо ве ка 
да бу де здрав. Тј. сва ко има пра во да бу де бо ле стан од че га 
год хо ће. Да ко јим слу ча јем по сто ји огра ни че ње овог пра ва 
пред ви ђе но Уста вом, а у свр ху спре ча ва ња ши ре ња за ра зних 
бо ле сти, као што је то учи ње но код нпр. сло бо де кре та ња 
(Устав РС, члан 39, став 2), он да би то би ло из ри чи то на гла-
ше но. Али ни је. Пра во на здра вље из Уста ва РС не по зна је 
из у зет ке ко јим би се оно пре тво ри ло у оба ве зу на здра вље. 
Та ко ђе је овај За кон су про тан од ред би чла на 25. уста ва РС 
о не по вре ди во сти фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та. Ни-
ко не мо же да Вам не што про тив Ва ше во ље убри зга у Ва ше 
те ло. У су прот ном би ко зна ка кве ин тер вен ци је у Ваш фи-
зич ки ин те гри тет би ле мо гу ће. На при мер др жа ва би мо гла 
да од лу чи да од су тра на си лу чи пу је Ва шу де цу. Ако др жа ва 
да нас има пра во да Ва шу де цу при сил но вак ци ни ше упр кос 
устав ним га ран ци ја ма фи зич ког ин те гри те та, ро ди тељ ског 
пра ва на сло бод но вас пи та ње де це и не по сто ја ња оба ве зе 
да се бу де здрав, за што су тра не би има ла пра во и да Ва шу 
де цу при сил но чи пу је?
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7. Вак ци на ци ја ни је при сил на/при нуд на, са мо се ка жња-
ва ју ро ди те љи ко ји јој се про ти ве. Ову бе сми сли цу раз би ја 
ана ло ги ја са пре тва ра њем ра да у јав ном ин те ре су као ка зне 
са за тво ром као ка зном за оне ко ји од би ју да му се по врг ну 
на сло бо ди (став 5. члан 52. КЗ). Ко од би је да ра ди у јав ном 
ин те ре су иде у за твор. Та ко је и са оба ве зном вак ци на ци јом 
ко ја, на вод но, ни је при сил на/при нуд на. Ако од би је те да вак-
ци ни ше те де те, пр во ће Вас нов ча но ка зни ти (став 6. члан 85. 
Зо О ЗоЗБ). У по чет ку мо жда и ус пе те да пла ти те ка зну, али 
ако се при ја ве пре ма ва ма бу ду по на вља ле, тј. ако се вла сти 
бу ду по на ша ле као да је сва ки пут ка да Вас по зо ву на вак ци-
на ци ју у пи та њу но ви пре кр шај на кра ју ви ше не ће те мо ћи 
да пла ти те ку му ли ра не ка зне. Ка да ви ше не ма те нов ца да их 
пла ти те он да ће Вас по сла ти у за твор (став 1. члан 41. ЗоП). 
Док сте Ви у за тво ру Ва ше де те не ма ста ра те ља па ће од ре-
ди ти Цен тар за со ци јал ни рад ко ји ће он да про тив Ва ше во-
ље вак ци ни са ти де те. И сад не ка не ко ка же да овај сце на рио 
ни је при ну да и на си ље?

8. Они ко ји су за го вор ни ци вак ци на ци је су до бри, а 
про тив ни ци су зли. Не ће би ти. Ни је ваљ да да та мо не ки епи-
де миoлог ви ше бри не о здра вљу не чи јег де те та не го ње го ви 
ро ди те љи ка да од лу че да га не вак ци ни шу? Ни је ваљ да да су 
ро ди те љи од лу чи ли да не вак ци ни шу соп стве но де те за то што 
му же ле ло ше (да се раз бо ли)? А до бри епи де ми о лог Вас на-
го ва ра да вак ци ни ше те Ва ше де те за то што га во ли? Не ма он 
пој ма ко су Ва ша де ца. (Искре но, ба ха тим, др ским и аро гант-
ним на чи ном на ко ји по ле ми шу са сво јим опо нен ти ма ни по-
да шта ва ју ћи их не оста вља ју ути сак да их баш мно го бри га).

9. Епи де ми о ло зи су до бри љу ди ко ји се са мо бри ну за 
на шу де цу и не ма ју ни ти је дан дру ги (на ро чи то ма те ри-
јал ни) ин те рес у све му ово ме. Е у ово ће ме те шко убе ди ти. 
И ве ру јем сва ког ко је 2009. го ди не жи вео у Ср би ји и по сма-
трао онај цу на ми па ни ке у ко јем су нас упра во „струч ња ци“ 
ма ни ром Ку шне ро вих „Ле ка ра без гра ни ца“ бом бар до ва ли 
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стра хом ства ра ју ћи уве ре ње да ће ми ли о ни љу ди обо ле ти од 
свињ ског гри па. Скан дал је из био ка да се ис по ста ви ло да је 
на ба вље но 2 или чак 3 ми ли о на до за вак ци не а вак ци ни са-
ло се све га не што око од 150.000 љу ди. И шта се де си ло? Да 
ли су сви не вак ци ни са ни љу ди по мр ли од гри па? Да ли их је 
по чи сти ла епи де ми ја? Да ли је свих оних 500.000 љу ди ко ји 
су по те за ли из исте фла ше у Гу чи, или 250.000 ко ји су пу ши-
ли исти „џо ка вац“ на Ег зи ту и је дан дру гом пљуц ка ли у ли це 
пе ву ше ћи оми ље не хи то ве по мр ли од гри па? Ни је. Ско ро да 
се сте пен смрт но сти ни је раз ли ко вао од обич ног се зон ског 
гри па од ко јег уми ру, нај че шће, ста ри љу ди или бо ле сни.“

За ни мљи во... Као ве жба за по ја ву ко ро на ви ру са. Пре 
три године писано, а као да је сад настало.

КОМПРОМИТОВАНИ ЕПИДЕМИОЛОЗИ

Про фе сор Ри сти во је вић је у свом тек сту ис та као и ово: 
„Да ли сам ори ги на лан кад ово твр дим? Ни сам. Ово зло на-
мер но ши ре ње епи де ми је стра ха је већ раз об ли че но. Ко не 
ве ру је нек про чи та Ре зо лу ци ју бр. 1749 Пар ла мен тар не скуп-
шти не Са ве та Евро пе од 24. ју на 2010. го ди не.¹ У њој се ле по 
ка же да је Пар ла мен тар на скуп шти на: 

„1) ...алар ми ра на на чи ном на ко ји се ба ви ло пан де ми јом 
ин флу ен це, не са мо од стра не Свет ске здравствене ор га ни за-
ци је (WHO), не го и од го ва ра ју ћих здрав стве них вла сти ЕУ и 
др жа ва. На ро чи то су про бле ма тич не од лу ке ко је су до не те а 
ко је су во ди ле кри вље њу при о ри те та слу жби јав ног здра вља 
ши ром Евро пе, ба ца њу огром них су ма јав ног нов ца и нео-
прав да ним стра хо ви ма о здрав стве ним ри зи ци ма са ко ји ма 
се Евро па су о ча ва ла. 

¹ http://as sembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fi-
leid=17889&lang=en
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2) Пар ла мен тар на скуп шти на под вла чи да су от кри ве-
ни ве ли ки не до ста ци у ве зи са тран спа рент но шћу про це са 
до но ше ња од лу ка о пан де ми ји ко ји су ство ри ли сум њу око 
мо гу ћег ути ца ја фар ма це ут ске ин ду стри је на не ке од глав-
них од лу ка ко је се ти чу пан де ми је.“

Евро па је, у да том тре нут ку, по ка за ла здрав ра зум. Ко ји 
да нас по ла ко иш че за ва.

ШТА ЋЕ НАМ НУДИТИ ЗАПАД?

Ср би ја је, за За пад, зе мља Тре ћег све та. Та ко је би ло и та-
ко ће оста ти, ако се не вра ти мо здра вом ра зу му и здрав стве-
ном су ве ре ни те ту. Про фе сор Ри сти во је вић био је ја сан: „Ка ко 
смо већ по ка за ли за пад бро ја ро ди те ља ко ји су спрем ни да 
вак ци ни шу де цу ни су кри ви њи хо во не зна ње, не у кост и нео-
бра зо ва ње. Из гле да да су кри ви ком про ми то ва ни епи де ми о-
ло зи. Ако је у пра ву Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро-
пе кључ на по сле ди ца ко ју ће иза зва ти овај епи де ми о ло шки 
„обер хох шта пле рај“ ће би ти пад по ве ре ња на ро да у све ин сти-
ту ци је јав ног здра вља или ме ре ко је се пред у зи ма ју у њи хо во 
име (као што је ма сов на вак ци на ци ја нпр.), што ће се на кра ју 
по ка за ти као ка та стро фал но ка да се не ка ствар на епи де ми ја 
не ке ствар не бо ле сти по ја ви у ско ри јој бу дућ но сти. Са гла сан 
сам са ми шље њем ове европ ске ин сти ту ци је и твр дим да су 
глав ни крив ци за пад по ве ре ња у вак ци на ци ју спре га ко рум-
пи ра них епи де ми о ло га, фар ма це ут ске ин ду стри је и чел ни-
ка ин сти ту ци ја јав ног здра вља у ко је се уву као пр љав но вац.

Ка да је Ср би ја у пи та њу, го ре на ве де ни са деј ству ју са 
крат ким се ћа њем мно гих на јав ној сце ни Ср би је, ко је очи то 
не се же до скан да ла из 2009. го ди не и са на пад но агре сив-
ним пр во бор ци ма по кре та за вак ци на ци ју ко ји ме сво јом 
сум њи вом рев но шћу, др ско шћу и без о бра злу ком под се ћа ју 
на Је хо ви не све до ке. Ком би на ци ја ових ште то чин ских чи ни-
ла ца уни шта ва по ве ре ње на ро да Ср би је у је дан од нај ве ћих 
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изу ма са вре ме ног до ба – по сту пак иму ни за ци је, ко је је би ло 
од кључ ног зна ча ја у су зби ја њу ве ли ког бро ја бо ле сти (ве-
ли ких бо ги ња нпр.).

От кри ће ко је је из угла на род ног здра вља бла го сло ве но,  
ло шом на ме ром оних ко ји ма је вр стом про фе си је (епи де ми о-
ло зи ма) по ве ре но без по тре бе је ком про ми то ва но. И са да се 
чу де ка да је опа ло по ве ре ње у иму ни за ци ју упра во код оних 
за чи је је здра вље она од не про це њи ве вред но сти.

Ре зи ме је да се је дан до бар изум и по сту пак (вак ци на ци-
ја) бра ни и оправ да ва из ло ше на ме ре (Пар ла мен тар на скуп-
шти на Савета Европе сум ња у ко руп ци ју), и да се јед на ло-
ша од лу ка (од лу ка да се де ца не вак ци ни шу) бра ни из до бре 
на ме ре (бри ге за здра вље соп стве ног де те та). Ка кав ап сурд.

Ка да ста ви те ове ин фор ма ци је у окру же ње ско ра шње 
ве сти да за ис точ но е вроп ско тр жи ште за пад ња ци про из-
во де кекс са пу те ром ко ји не ма пу те ра или „мр тви-лад ни“ 
па ку ју ма ње ко ли чи не ту ње ви не у кон зер ву од оне ко ја је 
де кла ри са на на њој, мо же  те са мо за ми сли ти ка кве нам тек 
вак ци не ша љу!

И са да не ка ми не ко ка же да ће нас при ми ти у ЕУ да бу-
де мо рав но прав ни и јед на ки са њи ма. Кад има ју кекс за нас 
и кекс за њих, ту ње ви ну за нас и ту ње ви ну за њих, вак ци не 
за нас и вак ци не за њих, ве ро ват но има ју и ЕУ-пр ва ли га и 
ЕУ-тре ћа ли га. Са мо бу да ла има ди ле му око то га у ко јој нам 
је на ме ње но да игра мо.“

Али, има бу да ла ко је ра де за па ре, и Ср би ју про да ју ме-
га фар ма це ут ској ма фи ји са За па да.

МИ НИСМО АНТИВАКЦИНАШИ, МИ СМО 
ПРОТИВ ЖИВОТИЊСКОГ ШПРИЦАЊА 

То је про фе сор Ри сти во је вић пи сао пре три го ди не (знат но 
пре Са ви на и дру гих, ко ји се да нас, кад је све очи то, огла ша ва-
ју, и кад пре ми јер Изра е ла, Не тан ја ху, тра жи да се изра ел ски 
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ђа ци чи пу ју, да би би ли „здра ви“). Што је на пи сао Ри сти во-
је вић, оства ри ло се и оства ру је се.

За то је крај ње вре ме да сво ју суд би ну, Бож јом по мо-
ћу, узме мо у сво је ру ке, и да ка же мо на сил нич ком оло шу у 
слу жби фар ма це ут ских ме га кор по ра ци ја и гло ба ли стич ког 
еуге нич ког нео на ци зма (а ко ји се код нас че сто пред ста вља 
као „стру ка“): МИ НИ СМО АН ТИ ВАК ЦИ НА ШИ, НЕ ГО 
ЉУ ДИ КО ЈИ СЕ БО РЕ ЗА ХУ МА НО И БЕЗ БЕД НО ИМУ-
НИ ЗО ВА ЊЕ СТА НОВ НИ ШТВА, А ВИ СТЕ СЛУ ГЕ ГЛО-
БА ЛИ СТИЧ КИХ НЕО НА ЦИ СТА КО ЈЕ ХО ЋЕ ДА СР БИ-
ЈУ НА СИЛ НО ШПРИ ЦА ЈУ И УНИ ШТЕ НА ШЕ ЗДРА ВЉЕ!

ДО ЛЕ НА СИЛ НЕ ШПРИ ЦА ЏИ ЈЕ – ЛА ЖНА СТРУ КА, 
НИ КА КВА НА У КА! ХО ЋЕ МО ОД ГО ВОР НЕ СТРУЧ ЊА КЕ 
КО ЈИ БРИ НУ О НА РОД НОМ ЗДРА ВЉУ!

УПУТНИЦЕ 

1. https://www.pa ra graf.rs/pro pi si/pra vil nik-o-pro gra mu-oba ve zne-
i-pre po ru ce ne-imu ni za ci je-sta nov ni stva-pro tiv-od re dje nih-za ra znih-bo-
le sti.html

2. https://www.no vo sti.rs/ве сти/пла не та.479.html: 865536-Бил-Гејтс-
вак ци на ци ја-и-чи по ва ње-у-зна ку-666



127

ЗАШТО ПОДРЖАВАМ ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
ПРИСИЛНОГ ШПРИЦАЊА? ЗАТО ШТО 

САМ УЗ СВОЈ НАРОД

БОРБА ЗА „НАРАТИВ“

У сва кој си ту а ци ји, бор ба се во ди око на ра ти ва: на чи на 
на ко јој се, у дру штву ко ме при па да мо, го во ри о јед ној по ја ви. 
Уред ни ца „Пе ча та“, Љи ља на Бог да но вић, у увод ни ку за 617. 
број овог углед ног не дељ ни ка, о то ме ка же: „Све до ци смо да 
је у Ср би ји, као уоста лом и у го то во це лом све ту, у про те клим 
да ни ма при мет но на сто ја ње по ли тич ких и дру гих упра вљач-
ких струк ту ра да се ко лек тив но ис ку ство с пан де ми јом ко-
ро не упа ку је у на ра тив ко ји не ће би ти из ло жен сум њи че њу 
и оспо ра ва њу. Упра во про жи вље ну со ци јал ну тра у му и не-
сми ре ну и ха о тич ну оп шту дру штве ну си ту а ци ју са да ва ља 
учи ни ти по рет ком ре гу лар ним и зва нич но нео спо ра ва ју ћим. 
Украт ко, по треб но је пре ћи у по ље до бре „из ла зне стра те ги-
је“, без сму ше ног пре ћут ки ва ња од го во ра на ло гич на пи та ња. 
У кон тро вер за ма по во дом ме га за ра зе, ка ко до ћи до дис кур са 
ка дрог да пред јав но шћу са чу ва не са мо углед „стру ке“ већ и 
ауто ри тет по ли тич ке мо ћи ко ја је у вре ме епи де ми је ко ро не 
би ла не у о би ча је но пот чи ње на на у ци? На кнад ни бес гра ђа-
на ко ји у европ ским пре сто ни ца ма мар ши ра ју про тив сво јих 
ели та и њи хо вог ви ру са по твр да је да про бле ми тек пред сто-
је. Но ви на ри са да „ки да ју џи ге ри цу“ др жав ним га зда ма, ис-
по ста вља ју ћи не до у ми цу: „Ка ко об ја шња ва те свом на ро ду 
слу чај Бе ло ру си је и Швед ске, ко је без ка ран ти на има ју бо ље 
ре зул та те не го сви изо ло ва ни све та.“ По том сле ди за чи ка-
ва ње да по штен од го вор во ди пра во у „при зна ње не спо соб-
но сти по је ди на ца и ин сти ту ци ја ко ји су, без раз ми шља ња, 
уво ди ли стро ге ме ре и уни шти ли при вре ду“?
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Ка да је у јед ном ТВ раз го во ру про те кле не де ље по пу-
лар ни док тор Не сто ро вић (Бра ни мир) ре као да „не ве ру је 
да ће мо ика да са зна ти ко сто ји иза ви ру са ко ро на – као еви-
дент но би о ло шког оруж ја“, раз у ме ли смо да је он ов де мар-
ки рао тек део мин ског по ља ко јим се кре ћу по ку ша ји да се 
пан де ми ја ко нач но пре ве де у део дис кур са не при јем чи вог за 
те о ри је за ве ре. Осим што се у све ту ла га но ства ра кон сен зус 
уве ре ња да је у ко ро на до га ђа ју гло бал на ели та уло вље на у 
же сто ко суб вер зив ној де лат но сти, на ра тив о пан де ми ји не 
са мо да ни је ко нач но уоб ли чен већ је ја сно и да се у до глед-
но вре ме то не ће до го ди ти.

Шта ви ше, пре жи вље на здрав стве на ха ва ри ја као да је 
по твр да чо ве чан ству да жи ви мо усред мут не гло бал не при-
че с гре шком? У зби ва њи ма је, на и ме, уочен ја сан сиг нал да 
се до го ди ла не ка ква ома шка, да су про тив реч ја и не ло гич но-
сти за па њу ју ће, па је па жња свет ске јав но сти са да усме ре на 
на по ја ча ну свест о ко лек тив ној под ре ђе но сти го спо да ри ма 
на ра ти ва, они ма ко ји вла да ју обра сци ма ства ра ним да (пре)
усме ра ва ју па жњу и ре цеп ци ју зби ва ња. Уз то, јав ност је су-
о че на и с по на вља њем јед не ар хе тип ске, по зна те си ту а ци је: 
твор ци ста но ви шта ко ја од ре ђу ју јав ни дис курс и прав це 
про су ђи ва ња по не кад би ва ју не па жљи ви, па се та ко до га-
ђа да про мак ну не же ље ни мо мен ти. Ка да се пак у си сте му 
„при ча ња при че“ омак не ла ко уоч љи ва гре шка, све на да ље 
по ста је опа сно и не из ве сно. Хра ма ју ћи кон струк ти о пан де-
ми ји ко вид-19 на про сто вре ђа ју здра во ра су ђи ва ње, а упо-
зо ре ња да не што озбиљ но не шти ма ша љу та ко нео че ки ва не 
чи ње ни це као што је ре ци мо она да су то ком па ра ли зе гло-
бал ног жи во та по во дом ко ро не нај бо га ти ји љу ди на све ту 
по ста ли још бо га ти ји, и да је – док је свет тр пео огром не ма-
те ри јал не гу бит ке – у Аме ри ци у истом пе ри о ду број ми ли-
јар де ра по рас тао.“

Да кле, док је свет због п(л)ан де ми је па дао у очај, бо га та-
ши су се до дат но бо га ти ли. 
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А по што ти зло чин ци има ју на ме ру да са ми ужи ва ју на 
пла не ти очи шће ној од „су ви шних“ уста, то јест на пла не ти 
„злат не ми ли јар де“, он да...

Он да је бит но да нам на мет ну свој на ра тив, као „бри-
жни ци“ за на ше здра вље. Па кад отров но шпри ца ње кре не 
да се ма ње „ги ца мо“. 

МОЈ СТАВ

Пр во: ни сам про тив ху ма не иму ни за ци је, не го про тив 
на сил ног шпри ца ња. 

Дру го: сто јим уз свој на род, ко ји је ма сов но про тив на-
сил ног шпри ца ња сум њи вим це пи ви ма.

Тре ће: до ста вљам до ка зе да је на род про тив на си ља зло-
чи нач ких шпри ца џи ја, ма ски ра них у „стру ку“.

Сада следе ци та ти ин тер нет ко мен та ра на ших љу ди по-
сле до но ше ња но вог пра вил ни ка о на сил ном шпри ца њу, ко ји 
је, у збр ци ван ред них окол но сти, на ро ду по ну ди ла власт ср-
бо мр за ца ма ски ра них у ср бо фи ле. Чи тај мо шта ка же на род!

Јер, ка ко ре че Ње гош, увек тре ба чу ти оно што је „из гла-
ве ци је ла на ро да“.

О БИЛУ ГЕЈТСУ

Иако је Бил Гејтс на пад но ре кла ми рао вак ци ну на ко ро ну, 
на пи та ње да ли ће би ти си гур на ре као је: „Па не зна мо, не мо-
же те да обра ти те па жњу баш на ква ли тет, мо же да бу де и 
не же ље них ефе ка та“... до дав ши да сва ка др жа ва са ма про це-
ни ри зи ке и ис пла ти од ште ту љу ди ма! При ват ном пе ди ја-
тру сво је де це је сво је вре ме но ре као да не же ли да вак ци ни ше 
сво ју де цу јер су ја ки и иму ни. На рав но, они су ишли ве ро ват-
но у при ват не шко ле, где се не тра жи вак ци нал ни кар тон. 
То ли ко о то ме.
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Лич но ми слим да се тре ба вак ци ни са ти осим са ММР-
ом ко ји је сум њив. Од но сно ја сам за уво ђе ње ста рих по је ди-
нач них вак ци на а не тро ва лент ног ММР-а, као што је ура-
ђе но у Ја па ну кад се на род по бу нио. Што се ти че ко ро не, ту 
вак ци ну је не мо гу ће на пра ви ти јер ви рус до да нас већ има 
пре ко 200 му та ци ја...

КАДА БИСМО БИЛИ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ?

Да су вак ци не на пра вље не код нас и про ве ре не био бих 
100% за. Ко про ве ра ва код нас без бед ност и са став вак ци на? 
Из ве шта је о вак ци на ма да ју исте ком па ни је ко је их пра ве. 
Што се ти че цо вид19 вак ци не це ла при ча је бе сми сле на јер 
ко ро на ви ру си до ста бр зо и че сто му ти ра ју. За што не по сто-
ји вак ци на за пре хла ду чи ји је узроч ник из фа ми ли је ко ро на 
ви ру са? Јер се не ис пла ти, док се раз ви је за тре нут ну вер зи ју 
већ му ти ра у сле де ћу, а по сле ди це су ми зер не за функ ци о на-
лан иму ни си стем. Вак ци не за мор би ле има ју сми сла јер сла-
бо му ти ра ју. Др жа ва тре ба да ула же у на ше струч ња ке и да 
фи нан си ра ис пи ти ва ње без бед но сти вак ци на ко је ку пу је мо. 
Ако смо иоле не ка де мо кра ти ја не би смо сме ли до зво ља ва ти 
при сил ну вак ци на ци ју не ис пи та ним вак ци на ма.

КОРИШЋЕЊЕ П(Л)АНДЕМИЈЕ

Ис ко ри шће на пан де ми ја да се до но се за ко ни. Од са да ће 
и од ра сли мо ра ти да се вак ци ни шу за ства ри за ко је се ни су 
вак ци ни са ли пре. 

ШТА ЋЕМО САД?

Ево са мном ра ди чо век чи јем је де те ту, ме сец да на на-
кон при ма ња ММР вак ци не, до би ло аути зам. И шта сад?!
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НЕ ДОЛАЗИ У ОБЗИР

Ја сам вак ци ни са на као де те из во ље ног ми Тор ла ка. Мо ја 
де ца су вак ци ни са на по про гра му. не баш мо јом ра до шћу ис-
кљу чи во због по ре кла вак ци на, али за се зон ски грип??? Не до-
ла зи у об зир! Ја сам има ла грип по след њи пут са мо жда 7–8 
го ди на. Мо ја де ца по јед ном у вр ти ћу. Ма за бо ра ви!!

ЗА ВАКЦИНЕ, АЛИ И ЗА ИЗБОР 

Лич но, ја сам за то да вак ци на ци ја бу де сло бо дан из бор. 
Не же лиш да вак ци ни шеш де те?? Не ма про бле ма, пот пи-
ши то. Раз бо ли ти се де те од бо ги ња – не при ла зи бол ни ци, 
пот пи са ла си да не ћеш вак ци ну, до ви ђе ња, не ка га ле че они 
са YouTube или Но ле то ви исто ми шље ни ци. Или пла ти де-
бе ло при ват ним бол ни ца ма. И крај при че.

РИЗИК И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Ви ди те, до та кли сте за ни мљи ву те му. Ви, у ства ри, ка-
же те да онај ко пре у зи ма до дат ни ри зик не при ма њем вак-
ци не не ма пра ва да се ле чи у др жав ним бол ни ца ма. То је сте 
јед на вр ста risk ma na ge ment-а и, у све ту, где се све вр ти око 
нов ца (ви ше сам о то ме пи сао у свом ју че ра шњем ко мен та-
ру), то за и ста тре ба раз мо три ти.

Об зи ром да сам се до ста ба вио risk ma nag ment-ом, од фи нан-
сиј ских до пси хо ло шких аспе ка та, а и да нас то ра дим у окви-
ру IT фир ме где сам за по слен, мо је ви ђе ње при сту па је сле де ће: 

1) Тро шко ви ле че ња се по кри ва ју пре ко до при но са ко ји 
да је мо или др жа ви или при ват ном оси гу ра ва ју ћем дру штву

2) Пре ми је се од ре ђу ју на осно ву ве ро ват но ће да до би је-
те бо лест и фи нан сиј ског им пак та те бо ле сти. Да кле, ако 
чо век хо ће да се оси гу ра а пу шач је, ве ро ват но ћа ра ка плу ћа 
ће по ра сти
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3) Та кон крет на бо лест се ста ви у ма те ма тич ки мо дел 
са оста лим бо ле сти ма и фи нан сиј ским им пак том и до би је 
из нос ва ше пре ми је.

Да кле, ја сам ап со лут но ок да се на пра ви ова ква ра чу-
ни ца и да ја пла тим ве ћи до при нос/пре ми ју уко ли ко не при-
мим вак ци ну.

ЧИМЕ НАС ШПРИЦАЈУ? 

Па не тре ба да се шко лу је да зна да ни је до бро убри зга-
ва ти у жи во би ће со ли алу ми ни ју ма, жи ву, фор мал де хид, ем-
бри он абор ти ра не бе бе и днк жи во ти ња.

НЕ ПРОТИВ ИМУНИЗАЦИЈЕ, 
НЕГО ПРОТИВ ШПРИЦАЊА

Ја ко ма ли број љу ди у Ср би ји је про тив вак ци на ци је де це 
про ве ре ним вак ци на ма. Др жа ва мо ра да пре у зме кри вич ну и 
ма те ри јал ну од го вор ност и да га ран ту је без бед ност вак ци-
на, то не мо же и не сме да се из бег не. Та ко ђе мо ра се омо гу-
ћи ти те сти ра ње ге нет ских пре ди спо зи ци ја на штет не по-
сле ди це вак ци на, то не сме да бу де ску по ка да су здра вље и 
жи во ти де це у пи та њу!

КАПИТАЛИЗАМ КАО СМРТ 

Ин те рес ка пи та ла је при ма ран у ско ро свим сфе ра ма 
жи во та, за што бих ве ро вао фар ма це ут ским ком па ни ја ма? 
Шта, као у ин те ре су им је да сви бу де мо здра ви? Да, ве ћи на 
вак ци на је ко ри сна за од ре ђе не љу де али исто та ко по сто је 
и не же ље на деј ства и то ни су ни ка кве те о ри је за ве ра. Мо-
је је пра во да би рам, а ја би рам да не им не ве ру јем. Ако им је 
план да нас бу де што ма ње, он да им успе ва јер ја не же лим 
де те у ова квом све ту.
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И ВАКЦИНИСАНИ НИСУ СИГУРНИ

Има љу ди ко ји во ле да се вак ци ни шу и то је њи хо во пра во, 
али за што на си лу при си ља ва ти оста ле, по себ но ако за тим 
не ма по тре бе? Дру го, и кад се при ми вак ци на ни сте за шти-
ће ни у пот пу но сти, већ симп то ми мо гу са мо да бу ду сла би је 
из ра же ни, али исто мо же те да бу де те но си лац ви ру са и са 
бла гим симп то ми ма. Не ви дим по ен ту на сил не иму ни за ци-
је, а по себ но не не до вољ но ис пи та ним вак ци на ма. За то се и 
на ја вљу је но ви та лас ко ро не да би се узе ле па ре, уве зле вак-
ци не и оправ да ла њи хо ва упо тре ба. Ја бих во ле ла да ви дим 
њи хо ве кар то не иму ни за ци је и кар то не њи хо ве де це... Мо же 
иму ни тет да се по диг не на мно го на чи на...

ОРАХ, КОПАХ, НЕ ДАДОШЕ ТУРЦИ, 
ЧУВАХ ОВЦЕ, ПОЈЕДОШЕ ВУЦИ, УЗЕХ ПУШКУ, 

ОДОХ У ХАЈДУКЕ

До шло вре ме да се у хај ду ке иде, са мо та ко мо жеш се од-
у пре ти на си љу

ЈЕСМО ЛИ ВЛАСНИЦИ СВОЈИХ ЖИВОТА?

Да ли смо ми вла сни ци сво јих жи во та или њи ма рас по-
ла же, до но се ћи не ка кву уред бу или за кон, не ко дру ги, па би ла 
то и др жа ва? И ово др жа ва је услов но јер то ра ди по на ло гу 
не ких ко ји ни су на ша др жа ва а пре ко љу ди ко је кон тро ли ше. 
Тре ба ли да на во дим име на тих љу ди?

ГОРЕ ОД ОРВЕЛА 

Мо ја во ља је да ли ћу има ти де те, а Др жа ва на кон то-
га ка же – Мо је је, Ја ћу ра ди ти са њим шта је Ме ни во ља. 
И он да шта ме ни пре о ста је? Јед но став но да се по тру дим да 
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на та ли тет од 1,46 ро ђе них де те та по же ни (2017) про бам 
да сма њим на бар 1,45. За ра зне бо ле сти су не кад би ле узро-
ко ва не ло шим усло ви ма жи во та, не хи ги је ном, за га ђе ном во-
дом... Да нас има мо тех но ло ги јом уна пре ђе не (?) жи во те, сва 
мо гу ћа сред ства за уби ја ње свих мо гу ћих ми кро ор га ни за ма 
(а и ве ћих), хло ри са ну, де сти ло ва ну, оли го и сва ка ко дру гу 
мр тву и без о па сну во ду и опет смо „не до вољ но за шти ће ни“ 
те мо ра мо да се под оба ве зно шпри ца мо ко је ка квим сме ћем. 
Јед ног да на ће нам про пи са ти да се мо ра мо уна пред од ре ћи 
ро ди тељ ства ако же ли мо да нам де ца бу ду по но сни гра ђа ни 
„Др жа ве“. Или да смо у оба ве зи, ако же ли мо да бу де мо за по-
сле ни, да за жи во та, по по тре би бу де мо до но ри ор га на. Ор-
вел, а мо жда и го ре од то га.

УЗВРАТНА ВАКЦИНАЦИЈА

Ако не ко по ку ша на си лу да ме вак ци ни ше сво јом но вом 
на но ме тар ском тех но ло ги јом, ја ћу ње га вак ци ни са ти за у век 
од свих бо ле сти мо јом по у зда ном 9-ми ли ме тар ском тех но-
ло ги јом. Ина че, при мио сам све стан дард не до ма ће вак ци не. 
7,8 ми ли јар ди љу ди на све ту, за 3 ме се ца 4,3 ми ли о на за ра же-
них од цо вид19 и ве ро ват но укуп но до кра ја епи де ми је око 5 
ми ли о на (0,6% од свих на Зе мљи), а спре ма ју ми ли јар де вак-
ци на. Сви ко ји има ју има ло мо зга зна ју за што се то ра ди.

ПРОТИВ ЧЕГА СМО?

НИ СУ ЉУ ДИ ПРО ТИВ ВАК ЦИ НИ СА ЊА НЕ ГО СУ ПРО-
ТИВ ДА НА ШЊИХ ВАК ЦИ НА ЗА КО ЈЕ ВАМ НИ КО НЕ ГА-
РАН ТУ ЈЕ ДА СУ ИС ПРАВ НЕ! Не ма ту ни ка квих те о ри ја 
за ве ре не го са мо чи ње ни ца! А чи ње ни ца је да је ва жан са мо 
про фит, про фит, про фит.... и да ни ког од оних што од лу чу-
ју не ин те ре су ју ту ђа де ца и ту ђи жи во ти!
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ХРАНА И ВАКЦИНЕ: ДА ЛИ СМО ЛИЦЕМЕРИ?

Ра дим у тр го ви ни и гле дам сва ког да на шта ве ћи на љу-
ди(и то не ма ве зе са ма те ри јал ним ста ту сом) ку пу ју сво-
јој де ци за је ло и пи ће; па ште те, са ла ме, вир шле, чипс, раз не 
со ко ве, га зи ра не и не га зи ра не, раз не слат ки ше итд... па зар 
све то исто не пред ста вља прет њу по здра вље де це?.. Је л’ 
је га зи ра ни сок, или вир шла здра ва хра на???.. а вак ци на вам 
сме та.... до ста ли це мер ства има ту.

ОТРОВНА ХРАНА, ВАКЦИНЕ СМРТИ 

До по ла сте ви де ли по ен ту, а он да све упр ска ли. Уме сто 
да се та квим до ка за но ток сич ним, кан це ро ге ним про из во ди-
ма за бра ни про из вод ња, они се про мо ви шу сву да а он да на ме ћу 
вак ци не и ле ко ви као ре ше ње. 7 ми ли о на љу ди умре го ди шње 
од по сле ди ца пу ше ња, па то во де ћим осо ба ма у здрав ству ни је 
алар мант но. Кад схва ти те да фар ма це ут ским ком па ни ја ма и 
Би лу Геј тсу ни је ис пла ти во да сви бу де мо здра ви, узе ће те ства-
ри у сво је ру ке и пре ста ти да ве ру је те њи хо вим „ре ше њи ма“.

ВЛАСТОДРЖАЦ ТРАЖИ ФАШИСТУ? 
ПОГЛЕДАЈ СЕ У ОГЛЕДАЛО!

Од у зи ма ње де це, ако не ће те да их вак ци ни ше те, да ни је 
ово не ки ФА ШИ ЗАМ, ко ји се то ли ко спо ми ње ових да на. Еј 
ОД У ЗИ МА ЊЕ де це, да ли су ови нор мал ни ви ше? И још до не-
то 4. ма ја у не за ко ни том ванред ном ста њу, без скуп шти не?

ОБАВЕЗНА ИМУНИЗАЦИЈА ЈЕ 
И ОБАВЕЗНА ОДГОВОРНОСТ

Ни је спор на вак ци на ци ја као вак ци на ци ја. Спор но је чи је 
вак ци не ку пу је мо, ког су са ста ва и ко ли ко ло шег ефек та има ју 
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по нас. Ок, оба ве зна вак ци на ци ја, али уве ди те и оба ве зну од-
го вор ност ин с титу ци ја и ли ца, за слу чај да до ђе до не же ље-
них по сле ди ца. А код ко ра ка сви жму ре. Не ка да ни смо бри ну ли 
због вак ци на, јер смо има ли наш ин сти тут, на шу вак ци ну. 
Са да ло би сти и под ми ће ни по ли ти ча ри или не струч на ли-
ца, од лу чу ју ко је вак ци не ко ри сти ти.

И ЈА ПОЧЕХ ДА СУМЊАМ

До не то 4. ма ја? Без рас пра ве у скуп шти ни? Е то оста-
вља сум њу и ме ни ко ји до са да ни сам сум њао. Че му је би ла 
то ли ка фр ка да се то та да до но си? Са мо се пи там. Про сто 
ме ин те ре су је ка ко је у оста лим зе мља ма. Ка ко на ЕУ, та ко 
и на све оста ле.

ГЕНОЦИД ПРОТИВ СВОГ НАРОДА

Пре гле дао сам но ви Пра вил ник о иму ни за ци ји и но ви За-
кон о иму ни за ци ји и у ка зне ним од ред ба ма За ко на ниг де се 
не спо ми ње да при ли ком упи са де це у шко лу ме ђу оба ве зним 
па пи ри ма мо ра би ти и вак ци на ци о ни кар тон ни ти од у зи-
ма ње де це од стра не цен тра за со ци јал ни рад. Ме ђу тим, ако 
су то пла ни ра ли, ве ро ват но ће до не ти под за кон ска ак та ко-
јим ће се то ре гу ли са ти. Ако се то ствар но де си он да ће мо 
има ти др жа ву ко ја вр ши ге но цид про тив соп стве ног на ро да.

ГЛАС СРБИНА ИЗ ЛОС АНЂЕЛЕСА

По ло ви ни вас тре ба по од у зи ма ти де цу и без ика квих пра-
вил ни ка о вак ци на ци ји. Јер то у ка кве их де ли квен те по ди же-
те, то се у не ким зе мља ма сма тра угро жа ва њем бу дућ но сти 
де те та. И схва ти те већ јед ном, ви НИ СТЕ вла сни ци сво је 
де це, ни ти њи хо вих жи во та, не го од го вор ни ста ра те љи за 
њи хо во по ди за ње.
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ОДГОВОР НАЦИ-ГЛОБАЛИСТИ

Та кве за ко не и до но се баш они ко ји раз ми шља ју као ти, 
фа ши стич ки гло ба ли сти ко ји у ства ри же ле да нам оти ма-
ју де цу и да нас уче ка ко тре ба да их вас пи та ва мо не би ли 
на пра ви ли од њих исто та кве про гра ми ра не ро бо те.

ХЕЈ, ИДИОТИ, РОДИТЕЉИ СЕ БРИНУ ЗА ДЕЦУ!

Па овај на род, власт, ме ди ци на, пси хо ло зи и цен три за 
со ци јал ни рад ни су нор мал ни или су ма зо хи сти. Пр во ако не-
ко не ће да вак ци ни ше сво је де те је ди ни раз лог је страх, а то 
зна чи да је ро ди тељ од го во ран и бри не за сво је де те, а ви ће-
те од у зе ти де те функ ци о нал ној и здра вој по ро ди ци, па ка кав 
ће то ути цај има ти на де те? Дру го, ако је не ко крив што се 
љу ди бо је да вак ци ни шу то је упра во здрав ство и власт!!! Јер 
љу ди не ма ју по ве ре ња, а за што не ма ју по ве ре ња?? Тре ће, та 
уред ба је ПРО ТИВ У СТАВ НА!!! Па да нас мо же те да до не се те 
би ло ка кав за кон и ни ком ни шта. НА РО ДЕ, ПРО БУ ДИ СЕ!!!

ОДГОВОР СРБИНУ ИЗ ЛОС АНЂЕЛЕСА

Вр ло агре сив но и не ва спи та но про па ги раш и на ме ћеш 
сво је ста во ве. Ви дим да си ле по на у чио и при хва тио ме то де 
уте ри ва ња де мо кра ти је не по слу шни ма. Је ди но ми ни је ја-
сно што се то ли ко бри неш за нас не у ке, ако си већ ус пео да 
оства риш свој сан и спа сеш се ове бе де, бек ством у Аме ри ку. 
А ако већ имаш по тре бу да пи шеш, мо лио бих те бар да не 
лу паш глу по сти о то ме ка ко су ро ди те љи са мо ста ра те љи 
де це, а де ца су у ства ри вла сни штво др жа ве, шта ли? Па ни-
је др жа ва на пра ви ла мо ју де цу, па ми их да ла на ста ра ње, да 
би мо гла да ми их оду зме кад по же ли. Опу сти се и не бри ни 
за нас, сна ћи ће мо се не ка ко и без те бе.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРИ ОД НАЦИСТА?

Ка да вас Цен тар за со ци јал ни рад по зо ве, на ре ди ће вам 
да од мах и без од ла га ња вак ци ни ше те сво ју де цу. Уко ли ко се 
оглу ши те о ту на ред бу, мо гу вас про гла си ти за не са ве сне ро-
ди те ље, ко ји не бри ну о сво јој де ци и од у зе ти вам де цу, а он-
да ће их цен тар за со ци јал ни рад, као ор ган ста ра тељ ства 
вак ци ни са ти и да ти у хра ни тељ ску по ро ди цу.

Ово ни Тре ћи рајх ни је ра дио. У Аустри ји да нас вак ци-
ни са ње ни је оба ве зно за упис у шко лу! Вак ци ни са ње је пре по-
ру че но, али не и оба ве зно у Аустри ји.

ШТА МОЖЕ, А ШТА НЕ МОЖЕ? 

Мо же оба ве зна вак ци на, али да не ко мо ра да пот пи ше 
да га ран ту је за њу, а у про тив ном да сно си од ре ђе не санк ци је 
ко је ће би ти ма ло оштри је од ка зни за од би ја ња вак ци на ци-
је. Па не ће ни ови веч но вла да ти! Не ко ће и њи ма јед ног да на 
су ди ти! Не мо гу да ве ру јем да та ква ба гра од лу чу је о жи во ту 
на ше де це! Схва ти те са мо да су они са мо тр гов ци и про фи-
те ри! Да ли су до не ли ије дан за кон ко ји је на ма до нео до бро? 
Ако не ко зна не ка ми од го во ри на овај ко мен тар!

БОЖЕ, ГДЕ МИ ЖИВИМО?

Ово са од у зи ма њем де це ако се не вак ци ни шу је са да оза-
ко ње ње не ста ле де це на по ро ђа ју јер су им ро ди те љи „не по-
у зда ни“. Бо же, где ја жи вим! Да ли ће мо ика да по бе ди ти ово 
зло ко је нас ви ше де це ни ја те ро ри ше?

ИЗ ЛИЧНОГ ИСКУСТВА

2015. сам пре шао цео овај цир кус. Де те је при ми ло пр ве 
две вак ци не, и ону у по ро ди ли шту. Е код те дру ге, сам га је два 
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са чу вао и по вра тио ме ђу жи ве и здра ве. Шта сам се но ћи на-
хо дао с бе бом у на руч ју/.../ Не ћу да ла жем, де те је сад ок, али 
не па да ми на па мет да вам дам да га опет бо де те. Раз бо ле-
ло се дан по сле вак ци не, ка жу ма ни је од то га... Јок, од то пле 
ку ће и љу ба ви се раз бо лео.

Ор та ко во де те од кок те ла до би ло ен це фа ли тис. И дан 
да нас има про блем с њим, али сад ни он не да, а има тро је де це. 

Па био је дан суд са ка зном, па дру ги суд, па тре ћи, ву ца-
ра ли се та ко јед но две го ди не до устав ног су да, где се све смр-
зло. Ма, био сам и на са слу ша њу где би ли су ди ја, за пи сни чар 
и ја. Ни шта стру ка. Има и онај у Стра збу ру, са мо ре дом 
ма сти љај те па кад до ђе до то га нек об ја сне ши рој свет ској 
за јед ни ци, а пла ти ће и све тро шко ве и све ште те и на кна-
де... До ку мен та ци је на ову те му имам пра ву ма лу би бли о те-
ку, још од Едвар да Џе не ра твор ца те вак ци нал не про фе си је. 
А оне „ис ко ре ње не“ (бо ле сти, нап. прир.) су ис ко ре ње не бо љом 
хра ном, по себ но во дом, ква ли тет ни јим жи во том, ти ме се 
гра ди иму ни за ци ја. Не ви дим да агре сив но хра не љу де, сва ки 
дру ги во до вод во да ни је ни за ба ште, али има ју 150 шпри це-
ва да нас за шти те..

Не што ме за бо ле шта ће са м ном би ти – све јед но, сва шта 
сам већ про шао, али за де цу ће те да ви ди те те ро ри зам и сва-
ки ро ди тељ тре ба да та ко ми сли, или ле по у ред по „бо цу“..

ЧИТАЈМО УСТАВ

Устав Републике Србије
Неповредивост физичког и психичког интегритета

Члан 25
Фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет је не по вре див.
Ни ко не мо же би ти из ло жен му че њу, не чо веч ном или 

по ни жа ва ју ћем по сту па њу или ка жња ва њу, ни ти под врг-
нут ме ди цин ским или на уч ним огле ди ма без свог сло бод но 
да тог при стан ка.
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СЛОБОДА, СЛОБОДА, СЛОБОДА!

Вак ци на ци ја у Ка на ди ни је оба ве зна као и у оста лим зе-
мља ма са сло бо дом из бо ра гра ђа на. Мој су пруг је док тор у 
Ка на ди и не па да нам на па мет да вак ци ни ше мо де цу. Обра-
зо ва ни смо, има мо сло бо ду, а ни смо је ди ни. Чу вај те сво ју по-
ро ди цу, ком ши је, ко ле ге. Не дај те се.

БУДИМО РАЗУМНИ

Сва ко ме оста вљам да по соп стве ном из бо ру и про це ни 
од лу чи да ли је не што при хва тљи во или не.... Ако ни шта 
дру го, мо гу са мо да ка жем да по сто ји ја ко ве ли ки број раз ло-
га за што се де ба та око вак ци на во ди и за што је ствар по-
ста ла то ли ко „ужа ре на“.

Же лим да, ра ди раз у ме ва ња, на гла сим да љу ди ко ји су про-
тив вак ци на ни су про тив вак ци на уоп ште, баш су прот но – ни-
ко не ма ни шта про тив да при ми вак ци ну про тив за ра зне бо ле-
сти, ме ђу тим на чин на ко ји се оне пра ве да нас, на чин на ко ји се 
фор си ра ју, ве зе ко је се у зад ње вре ме до во де из ме ђу вак ци на ко је 
су љу ди при ма ли пре 20, 30 го ди на и по сле ди ца по ста нов ни штво 
ко је се ви де да нас, су пр вен стве но раз лог за што се љу ди пи та-
ју о че му се ра ди и не узи ма ју ви ше вак ци ну „здра во за го то во“.

Што се ме не ти че, и љу ди за вак ци ну и љу ди „про тив“ 
су у истом ти му и тре ба ло би да за јед нич ки на пра ве си стем 
та ко да сви бу ду за шти ће ни ка ко од бо ле сти та ко и од зло-
у по тре бе.

ОПЕТ КАНАДА

Шта ла жеш да је у Ка на ди оба ве зна вак ци на ци ја?? Ја жи-
вим у Ка на ди зад њих 20 го ди на и мо гу да по твр дим да вак-
ци на ци ја ни је оба ве зна. По го то во не вак ци на ци ја за грип, а 
што по овом за ко ну са да по ста је оба ве зно за љу де у Ср би ји 
ко ји су ста ри ји од 65 го ди на. Ов де у Ка на ди ће вам по ну ди ти 
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вак ци ну за грип у сва кој ор ди на ци ји и апо те ци, али ваш је 
из бор хо ће те ли да при ми те вак ци ну или не. То је ствар сло-
бод ног из бо ра сва ког чо ве ка.

СВИЊСКИ ГРИП И САДАШЊЕ СВИЊАРИЈЕ

Да је овај За кон био из гла сан 2009, сви ми би при ми ли 
вак ци ну про тив свињ ског гри па (Х1Н1), ко ју је Ср би ја уве зла 
и то три ми ли о на ко ма да, а на пре по ру ку и ин си сти ра ње 
др Ко на. Да кле, ми те вак ци не ни смо при ми ли, и хва ла Бо гу 
ни шта нам не фа ли, али сад кад др Кон уве зе вак ци не... сад 
ће мо сви оба ве зно да је при ми мо. Ово је најг ну сни ји атак на 
свој на род, без пре се да на, у овој на па ће ној зе мљи.

ДЕЦА ЛУКАВОГ БИЛА И СУДБИНА ДЕБИЛА

Ја бих са мо под се ти ла да ни јед но од тро је де це Би ла Геј-
тса ни је вак ци ни са но. Ту ин фор ма ци ји је обе ло да нио ње гов 
по ро дич ни пе ди ја тар, а он да био ка жњен за из но ше ње при-
ват не ин фор ма ци је о па ци јен ту. Да кле, ни је пи та ње за што 
су ње го во тро је де це не вак ци ни са ни не го за што је док тор то 
из нео јав но. Ако већ то ли ко за го ва ра вак ци на ци ју ра ди до бро-
би ти чо ве чан ства, за што ни је вак ци ни сао сво ју де цу? Зна мо 
сви од го вор. За то јер же ли да бу ду здра ви, а и да ње го ва де ца 
и уну ци има ју по том ство. Пре ко ле ђа оста лих тре ба да се 
спро ве де де по пу ла ци о на ме ра, јер ипак нас је ско ро 10 ми ли-
јар ди, а то је већ мно го, ку ме!

ЕФИКАСНОСТ ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИПА

Вак ци на про тив гри па има успе шност 10–60%. Не ке го-
ди не бу де са мо 10% а би ло је мак си мал но 60%. Чи сто да љу-
ди не ми сле да нпр вак ци на про тив гри па са мо тре ба да се 
при ми и без бед ни сте... То су по да ци СЗО...
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ТАКО ЈЕ, ТАКО 

Та ко је, и вак ци на про тив гри па тре нут но ни је оба ве зна 
ниг де (ко ли ко знам), а пре по ру чу је се ста ри ји ма, и мо ји ро ди-
те љи су је узи ма ли ка да су пре ва ли ли 70 го ди на. Да ме од мах 
не стр па те у ан ти вак сер ски ло би, и ја са 60, и мо ја ћер ка од 
29 го ди на смо ре дов но вак ци ни са ни. Све ове вак ци не на ве де-
не у тек сту су у на че лу оба ве зне го ди на ма уна зад. Али, ђа во 
је у сит ни ца ма; ме не бри не овај део тек ста: 

1. Осим оба ве зне вак ци на ци је де це и здрав стве них рад-
ни ка, Пра вил ни ком се уво ди оба ве зна иму ни за ци ја и свих 
осо ба ко је су у по себ ном ри зи ку за низ раз ли чи тих бо ле сти.

2. Ако СЗО про гла си пан де миј ску по ја ву гри па до но си 
се по себ но струч но-ме то до ло шко упут ство за иму ни за-
ци ју про тив пан де миј ског гри па.

Дру гим ре чи ма, „СТРУ КА“, на ша или гло бал на, сед не па 
се до го во ри да је ова ко ро на ја ко опа сна, јел те, те да је не ка 
на бр за ка скле па на вак ци на оба ве зна за не ке ка те го ри је оних 
ко ји ра де са љу ди ма (ја и мо је ко ле ге ка да уђе мо у ам фи те а-
тар са 300 сту ден та), па ако не ћу да је при мим не ма па со ша, 
итд. При то ме, ка да је у пи та њу Цо вид 19, бар 10 ком па ни ја 
раз ви ја но ву ге не ра ци ју вак ци на ко је се за сни ва ју на ген ској 
те ра пи ји. Не ма до вољ но ка рак те ра да идем у де та ље, али 
про гу глај те „DNA vac ci nes“ и би ће вам ја сно.

СРАМНЕ НЕЛОГИЧНОСТИ 

Не раз у мем јед ну ствар код ових на ме та ња си ле.
АКО је не ка вак ци на успе шна и де ло твор на она ће обез-

бе ди ти оне ко ји је при ме да бу ду за шти ће ни. КА КО он да мо гу 
они ко ји је НЕ ПРИ МЕ да за ра зе оне ко ји су њо ме за шти ће-
ни? Зна чи ли то да ОНА у ства ри баш и не шти ти то ли ко?

Да кле, не ви дим раз лог да се не што на ме ће. Ко ми сли и сма-
тра да је ок при ми ти вак ци ну тај ће је до бро вољ но при ми ти. 
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По ми шље њу оних ко ји их про па ги ра ју би ће за шти ћен без об-
зи ра на оста ле.

Ако бу де по сто ја ла и она гру па ко ја је ни је при ми ла, он-
да ће се јед ног да на са зна ти ко је био у пра ву и ка кви су ре-
зул та ти.

КО сно си по сле ди це ако не што кре не на о па ко са про дук-
том по пут на бр зи ну скле па не вак ци не? Ми ни стри ће да ти 
остав ке. На род ће на СЛЕ ДЕ ЋИМ из бо ри ма гла са ти за дру-
гу пар ти ју? ЈА ЧА га ран ци ја.

Да не оста не не до ре че но, вак ци не за ма сов ну и „оба ве-
зну“ вак ци на ци ју су оне ко је се те сти ра ју 12–15 ГО ДИ НА 
(то су ре чи струч ња ка). Не ма те тех но ло ги је ко ја то мо же 
убр за ти и скра ти ти јер се људ ски ор га ни зам не мо же „убр-
за ти“. Због то га тре ба да на пра ви мо раз ли ку из ме ђу про ве-
ре них, ре ла тив но си гур них вак ци на и оних ко је не ко пре ко 
но ћи же ли да на мет не.

Е па за те „пре ко ноћ не“ ИМА МО сло бо ду да их од би је-
мо јер ни смо за мор ци.

КОЈА ЈЕ СВРХА КАЖЊАВАЊА?

Да не го во рим о то ме да је ова ци ви ли за ци ја у свом по-
зи тив ном де лу у да на шње вре ме огра ни чи ла и екс пе ри мен те 
на за мор ци ма, а ка мо ли на љу ди ма.

Са мо ни је ја сно ако не ко пла ти ка зну да ли мо ра да вак-
ци ни ше де те или ће му се за 50 или 150 000 упи са ти у кар-
тон да је вак ци ни са но! Чи сто да зна мо ко ја је свр ха те ка зне! 
И још не што бих при ме ти ла а то је да сум њам да је исти 
ква ли тет да на шњих вак ци на и оних ко је су при ми ли де до-
ви и оче ви да на шње де це! Ма ло ми је чуд но да та ко ла ко из-
гла са ше овај за кон, а онај о ле че њу де це у ино стран ству не 
из гла са ше. Па хва ла им на бри зи за де цу. Бо же дра ги и Све ти 
Ва си ли је, спа са вај те нас од овог зла.
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БОРБА ЗА ДЕЦУ

У САД је тре нут но огром на бор ба про тив вак ци на и за-
ко на о вак ци ни са њу. Аме ри кан ци су све сни да но во ство ре не 
вак ци не са др же ток сич не и штет не ма те ри је. Фар ма це ут-
ске ком па ни је су зашти ће не 100% од стра не др жа ве. Не мо гу 
ни би ти ту же не. Аме ри кан ци тре нут но има ју за кон да се 
но во ро ђе ним бе ба ма да је оба ве зна гру па вак ци на, и то иако 
се зна да до 6 ме се ци мла ди ор га ни зам не мо же да раз ви је ни-
ка кву од бра ну услед при ма ња вак ци на. Број аути стич не де-
це је од 3% по сле уво ђе ња вак ци на по рас тао на 32%. На ша 
де ца не сме ју да при ма ју вак ци не ко је ни су 100% про ве ре не, 
на пра вље не и те сти ра не од стра не наших ре ле вант них ин-
сти ту ци ја. Овај за кон са да је мон стру о зан, и пред ста вља 
зло чин про тив чо ве ка и основ них људ ских пра ва.

Ова власт је са да по ка за ла пра во ли це, вук у јаг ње ћој ко-
жи. Где је ов де стру ка, адво ка ту ра, суд ство, оста ле ин сти-
ту ци је и на род ко ји тре ба да ре а гу ју и по ни ште ово лу ди ло? 
Где је по треб на про це ду ра, рас пра ва, ре гу ла тор не од ред бе ко-
је ће утвр ди ти ка ко и на ко ји на чин ће љу ди би ти за шти-
ће ни од би ло ка кве зло у по тре бе вак ци на и овог но вог за ко на? 
Је смо ли по ста ли ов це?

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Ово су би ли г ла со ви на ро да. 
При дру жу јем им и свој глас, глас от по ра, глас не ми ре ња, 

глас сло бо де и чо ве штва. 
По зи вам сва ког сло бод ног и нор мал ног чо ве ка, без об-

зи ра на ве ру и на ци ју, да уста не про тив но вог ге но ци да ма-
ски ра ног у бри гу о здра вљу. 

Не бу ди мо сто ка ко ју шпри ца ју! 
Бу ди мо сло бод ни, тре зве ни, од го вор ни љу ди!
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ПРИСИЛНО ВАКЦИНИСАЊЕ: 
ИЗАЗОВИ И ОДГОВОРИ 

ПРАВО НА ЗДРАВЉЕ И УСТАВ СРБИЈЕ 

При бли жа ва се, у Ср би ји, до ба на сил ног вак ци ни са ња, 
што про тив гри па, што про тив ко ро не. Још у вре ме кад ни-
је би ло ко ро не, наш углед ни прав ник, про фе сор др Бра ни-
слав Ри стиво је вић је до ка зи вао да је, по Уста ву Ср би је, так-
во вак ци ни са ње не за ко ни то. Став 1. члан 68. Уста ва РС ка же 
да „сва ко има пра во на за шти ту свог фи зич ког и пси хич ког 
здра вља.“. Ри сти во је вић ис ти че: „Овим чла ном се уре ђу је 
пра во на здра вље, у Уста ву ниг де не по сто ји ду жност чо-
ве ка да бу де здрав. Тј. сва ко има пра во да бу де бо ле стан од 
че га год хо ће. Да ко јим слу ча јем по сто ји огра ни че ње овог 
пра ва пред ви ђе но Уста вом, а у свр ху спре ча ва ња ши ре ња 
за ра зних бо ле сти, као што је то учи ње но код нпр. сло бо де 
кре та ња (Устав РС, члан 39, став 2), он да би то би ло из ри-
чи то на гла ше но. Али ни је. Пра во на здра вље из Уста ва РС 
не по зна је из у зет ке ко јим би се оно пре тво ри ло у оба ве зу 
на здра вље. Та ко ђе је овај За кон су про тан од ред би чла на 
25. уста ва РС о не по вре ди во сти фи зич ког и пси хич ког ин-
те гри те та. Ни ко не мо же да Вам не што про тив Ва ше во ље 
убри зга у Ва ше те ло. У су прот ном би ко зна ка кве ин тер-
вен ци је у Ваш фи зич ки ин те гри тет би ле мо гу ће. На при мер 
др жа ва би мо гла да од лу чи да од су тра на си лу чи пу је Ва шу 
де цу. Ако др жа ва да нас има пра во да Ва шу де цу при сил но 
вак ци ни ше упр кос устав ним га ран ци ја ма фи зич ког ин те-
гри те та, ро ди тељ ског пра ва на сло бод но вас пи та ње де це 
и не по сто ја ња оба ве зе да се бу де здрав, за што су тра не би 
има ла пра во и да Ва шу де цу при сил но чи пу је?“
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ТРЕЋА ФАЗА ИСПИТИВАЊА

Др Ми лан Ро га но вић, са рад ник срп ске стра ни це сај та 
Свет ског кон гре са по ро ди ца је, ових да на, по ста вио слич-
на пи та ња: „Ка ко је мо гу ће да је са мо не ко ли ко ме се ци на-
кон по чет ка пан де ми је вак ци на ушла у тре ћу кли нич ку фа зу 
ис пи ти ва ња (на љу ди ма), ако су на ја ве на уч ни ка с по чет ка 
пан де ми је би ле да је по треб но ми ни мум осам на ест ме се ци 
за ње ну про из вод њу? Да ли је све ово не ко пла ни рао, по се-
до вао ви рус, а са да и вак ци ну? 

Да ли је још ра ни је на у ка по твр ди ла и за пи са ла у про-
то ко ли ма за про из вод њу и те сти ра ње вак ци на стро ге кри-
те ри ју ме про ве ре ње не ефи ка сно сти и си гур но сти по здра-
вље љу ди и да се ис пи ти ва ња вр ло че сто спро во де и по пет 
до де сет го ди на? 

Да ли тре ба да бу де мо про тив вак ци не? Да ли тре ба да 
при ма мо не по у зда не, не до вољ но ис пи та не или вак ци не не-
по зна тог са ста ва? Да ли смо већ би ли у ова квој си ту а ци ји? 
Свињ ски грип? Глак со Смит Клајн? Фи ја ско вак ци на шког 
ло би ја?“

На пи та ња, још увек, не ма од го во ра. 

О КАКВОЈ ВАКЦИНИ ЈЕ РЕЧ? 

Пре ма зва нич ним по да ци ма СЗО тре нут но је 160 кан ди-
да та у тр ци за по тен ци јал ну вак ци ну, и би ло би по жељ но да 
вак ци на по сле јед не, евен ту ал но две до зе, по стиг не за шти ту 
ко ја ће тра ја ти нај ма ње шест ме се ци.

У тре нут ку пи са ња овог тек ста две вак ци не ула зе у тре ћу 
фа зу ис пи ти ва ња, ко јом тре ба да се на ве ћој по пу ла ци ји ис-
пи та да ли је иму но ло шки од го вор ко ји је иза зван вак ци ном 
су фи ци јен тан да за шти ти од по ја ве CO VID-19. То су оксфорд-
ска, ChA dOx1 – nCoV19 и ки не ска (лаб. Ву хан) Ad5-vec to red 
CO VID-19, обе аде но ви рус не ре пли ку ју ће век тор ске вак ци не. 
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Шта су век тор ске вак ци не? Др Мар та Ко ва че вић ка же: 
„У век тор ски ви рус угра ђу је се ген ко ји ко ди ра син те зу и екс-
пре си ју же ље ног ан ти ге на на век то ром тар ге ти ра ној ће ли ји 
вак ци ни са не осо бе. Као век тор нај че шће се ко ри сти аде но-
ви рус због по ли тро пи зма (мо же да ин фи ци ра око, ре спи ра-
тор ни, га стро ин те сти нал ни епи тел) и сна жног ин ду ко ва ња 
и ху мо рал ног и це лу лар ног иму ни те та (ове вак ци не не зах-
те ва ју до да ва ње адју ван са). На осно ву спо соб но сти век тор-
ског ви ру са да се ре пли ку је у ци ља ној ће ли ји, ове вак ци не 
мо гу би ти ре пли ку ју ће или не ре пли ку ју ће. Иако се већ ду-
же вре ме у мно гим свет ским ла бо ра то ри ја ма ис тра жу је овај 
тип вак ци на, до 2019. го ди не одо бре не су са мо две век тор-
ске вак ци не за ху ма ну упо тре бу – Den gva xia (про тив ден ге) 
и Imo jev (про тив ја пан ског ен це фа ли ти са). 

Да ли по сто је  сту ди је ко је га ран ту ју, ду го роч но гле да но, 
без бед ност? До са да су одо бре не са мо две вак ци не из мно го 
раз ло га – по тен ци јал не па то ге но сти код иму но ком про ми-
то ва них, де це и труд ни ца; ви ру сни век тор мо же сте ћи ви ру-
лен ци ју и in vi vo; или се мо же ре ком би но ва ти са ен до ге ним 
ви ру си ма или уко ли ко до ђе до кон та ми на ци је то ком про из-
вод ње; код ре пли ку ју ћих век тор ских вак ци на по сто ји и по-
тен ци јал но ши ре ње ви ру са на не вак ци ни са не, или у крај њем 
слу ча ју до ма ћин мо же има ти већ раз ви јен иму ни тет на век тор. 

По сто ји ли он ко ге ни по тен ци јал из ме ње них ће ли ја? Мо-
гућ ност раз во ја ауто и му них обо ље ња? Шта је са па ци јен ти ма 
са хро нич ним ви ру сним ин фек ци ја ма, об зи ром да се та кви 
че сто и ис кљу чу ју из без бед но сне фа зе ис пи ти ва ња (хе па-
ти тис Б, хе па ти тис Ц, HIV, па чак и хер пес)? Ин тер ак ци ја са 
дру гим жи вим ви ру сним вак ци на ма из ре дов ног рас по ре да? 
На мно го пи та ња тре ба од го во ри ти пре не го што се еуфо-
рич но пр ви ста не у ред за гра бље ње вак ци не и укљу чи ва ње 
тре ћи не сво је по пу ла ци је у опа сан екс пе ри мент.“

Ми сли ли се о то ме у Ср би ји, или ће мо, да би смо сте кли 
„иму ни тет кр да“, прет ход но мо ра ти да има мо „мен та ли тет ста да“? 
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Владимир Димитријевић

НЕКА ПИТАЊА НАШЕ ВЕРЕ 

ДЕМОНИ, ВИРУСИ И РАШЧОВЕЧЕЊЕ 
(ПОКУШАЈ ДУХОВНОГ ЧИТАЊА 

ПАНДЕМИЈЕ) 

КРЕНИМО ОД ЧИЊЕНИЦА 

Ево ка ко из гле да ју ме ди цин ске чи ње ни це: „У овом тре-
нут ку, Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је об ја ви ла пан-
де ми ју гри па ко ју иза зи ва тзв. ко ро на ви рус. Грип је јед на 
од нај о збиљ ни јих ин фек тив них бо ле сти ко је се пре но се ка-
пљич ним пу тем, а, као што ме ди цин ска на у ка зна и све до чи, 
сва ки ви рус му ти ра, па се то оче ку је и од овог. Ви рус гри па 
ни јед не се зо не ни је исти и увек се при пре ма но ва вак ци на, 
упра во по епи де ми о ло шким по ка за те љи ма, за да ту се зо ну. 
Иако је ко ро на ви рус опа сан, чи ње ни ца је да и тзв. „кла сич-
ни“ грип, од ко га је у све ту са мо у фе бру а ру ове го ди не обо-
ле ло пре ко 90 хи ља да љу ди, има ве о ма те шке по сле ди це по 
здра вље, пре све га оних са осла бље ним иму ни те том, по пут 
ма ле де це, хро нич них бо ле сни ка и ста ри јих. 

Што се ти че пре но ше ња, нај че шће је ка пљич но пре но-
ше ње: ки ја њем или ка шља њем се тзв. Фли ге о вим ка пљи ца-
ма, ко је но се ви рус, исти ши ри у око ли ну и до 2,5–3 ме тра. 
Обич не хи рур шке ма ске не за у ста вља ју ви ру се јер су по ро зне, 
а ви рус је ми кро скоп ске ве ли чи не. За то по сто је спе ци јал не 
ан ти ви ру сне ма ске са фил те ром, ко је је на ша др жа ва тре ба-
ло одав но да на ба ви и ди стри бу и ра гру па ма ко је су нај по-
дло жни је ри зи ку. Би ло је до вољ но вре ме на да се ова опре ма 
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на ба ви – ако ни шта дру го, бар да се учи на ис ку ству оних 
ко ји су се, пре нас, на шли на уда ру пан де ми је... 

Иако се пре ма сва кој пан де ми ји тре ба од но си ти са истин-
ском озбиљ но шћу, ва жно је да се не па да у па ни ку, и да се 
ука же на чи ње ни цу да је грип зва ни „шпан ска гро зни ца“, ко-
ји је по го дио Евро пу пре сто го ди на и од нео ми ли он ске жр-
тве, био ипак дру га чи ји од са вре ме ног „ко ро на гри па“, јер се 
та да, по не ким са вре ме ним ис тра жи ва чи ма исто ри је ме ди-
ци не, број ин фи ци ра них по ве ћа вао, а на ро чи то са ре спи ра-
тор ним ком пли ка ци ја ма ко је су до во ди ле до смрт ног ис хо-
да, из раз ло га пр ви пут при ме ње ног и не до вољ но кли нич ки 
ис пи та ног аспи ри на (не мач ка фир ма Ба јер), ко ри шће ног за 
спу шта ње тем пе ра ту ре, ко ји је, још увек не у са вр шен, по све-
му су де ћи де ло вао на не по сред но сма њи ва ње иму ни те та. 

Под се ти мо: нај ве ћа опа сност у овим окол но сти ма је па-
ни ка. Нор мал на про це ду ра код сва ке ве ће за ра зе би ло ко јим 
ми кро бом је сте дез ин фек ци ја, као што је чи ње ни ца да сва ки 
при ро дан (не ве штач ки кон стру и сан!) ви рус што ду же тра-
је или се пре но си са осо бе на осо бу – сла би (ате ну и ра – на 
том прин ци пу су за сно ва не вак ци не, оне но се осла бљен ви-
рус ко ји под сти че ор га ни зам на про из вод њу ан ти те ла), па 
би сва ка пан де ми ја по сте пе но тре ба ло да се сти ша ва, што се 
у овом тре нут ку ви ди упра во у Ки ни, ода кле је све по че ло. 

За то је у овом тре нут ку нео п ход но ме то дич ним и озбиљ-
ним пре вен тив ним де ло ва њем по ка за ти да по сто ји уре ђен 
др жав ни си стем (ко ји ће, ра ди из бе га ва ња сва ке евен ту ал но-
сти, пред у зе ти за тва ра ње шко ла, вр ти ћа, фа кул те та, уз от ка-
зи ва ње јав них ску по ва, итд.), као и до бро ор га ни зо ван здрав-
стве ни си стем. У том сми слу, мо ра да се зна ко шта ра ди и 
ко да је ин фор ма ци је. По треб на је еду ка ци ја, про све ћи ва ње 
ста нов ни штва пре ко свих вр ста ме ди ја, а не за ту пљи ва ње. 
Не сме се јеф ти но по ли ти ча ри ти јер се ти ме са мо до дат но 
ши ри па ни ка.“ (1) 

Шта су, да кле, чи ње ни це? 
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Ви рус ко ро на, CO VID 19, по ја вио се пр во у Ки ни. Он је 
та мо са вла дан. Од око 81 500 обо ле лих, умр ло их је 3300, са-
оп шти ли су ки не ски зва нич ни ци. На ско ро ми ли јар ду и че-
ти ри сто ми ли о на ста нов ни ка ове др жа ве то чак ни је ни сле-
та ње му ве на че ло џи на, не го не што мно го, мно го ма ње. (2)

Упр кос тој чи ње ни ци, у све ту се спро во де дра стич не ме-
ре, ко је се кре ћу од „би о ло шких“ до ан ти ре ли ги о зних, по пут 
за бра не јав них бо го слу же ња. 

У ова кво до ба, ка да се „ме наџ мент кри зе“ из свет ских 
цен та ра мо ћи спро во ди иза зи ва њем гло бал не па ни ке, ду-
жни смо, као пра во слав ни хри шћа ни, да по ка же мо тре зве-
ност, али и да гле да мо ду хов не узро ке све га што нам се де-
ша ва. Ово је скро ман по ку шај у том прав цу. 

ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 
О СИМВОЛИМА И СИГНАЛИМА

Да би смо раз у ме ли оно што се де ша ва са пан де ми јом ко-
ја нас је по хо ди ла, мо ра мо се окре ну ти Бо гом про све ће ном 
Све том Ни ко ла ју Жич ком, ко ји нас учи да све по ја ве у све ту 
ма те ри јал ном по сма тра мо као сим во ле и сиг на ле све та ду-
хов ног: „‘Сав ми са о ни (ду хов ни) свет пред ста вљен је та јан-
стве но у сим во лич ним сли ка ма у све ту чув стве ном за оне 
ко ји има ју очи да ви де; и сав свет чув стве ни за кљу чен је у 
све ту ми са о ном’. (М. Ис по вед ник: Тај но вод ство, гла ва II). То 
ви де они ко ји има ју очи да ви де, што зна чи: ко ји су пи сме ни 
те зна ју да чи та ју по сми слу, или, дру гим ре чи ма: ко ји ма је 
ду хов ни вид отво рен те мо гу да гле да ју ду хом ду хов но, а не 
са мо те ле сним очи ма те ле сно.“ (3)

Јер, по Све том Па влу, ми не гле да мо на ово што се ви ди 
не го на оно што се не ви ди; јер ово што се ви ди, за ври је ме је, 
а оно што се не ви ди је вјеч но (II Кор. 4, 18). По Све том Ни-
ко ла ју то зна чи: „Ја сно је из ово га, да ко без ду ха и без сми-
сла чи та при ро ду, тај чи та смрт, гле да смрт, при ма смрт.“ (3)



151

За то је за пра во слав ног хри шћа ни на не до стој но да се идо-
ла триј ски кла ња без бо жној ме ди ци ни ко ја је смрт про гла си ла 
за је ди ну ствар ност. На ро чи то је не до стој но за хри шћа ни на 
да Све то При че шће Те лом и Кр вљу Го спод њом сма тра опа-
сно шћу по здра вље сво је и сво јих бли жњих. 

Мо ра мо гле да ти ду хов но. Ипак, по сто ји не што што нас 
у то ме спре ча ва. 

Шта нас, пи та Вла ди ка Ни ко лај, оме та да схва ти мо ду-
хов ни сми сао зби ва ња? Ево ње го ве по у ке: „По сле сва ког гре-
ха ми се са кри ва мо од Бо га као што се и Адам са гре шив ши 
са крио ме ђу др ве та у Ра ју (I Мојс. 3, 8). И скри ва мо се и са-
кри ва мо, гре ше ћи и гре ше ћи, док нај зад спо ља шња при ро да, 
наш без вољ ни ја так, не по ста не нам бог ме сто Бо га, то јест 
док исти на пот пу но не иш че зне ис пред на шег ви да, а сим во-
ли исти не не за ме не сву исти ну, сву ствар ност.“ (3)

ШТА ОЗНАЧАВАЈУ КЛИЦЕ БОЛЕСТИ?

За то, док тра је пан де ми ја па ни ке, се ти мо се шта озна ча-
ва ју кли це ко је нас угро жа ва ју. По Све том Ни ко ла ју, „не ви-
дљи ви ми кро би и бак те ри је озна ча ва ју не ви дљи ве, ми сле не 
гре хе људ ске. Ако чо век бр зо не угу ши зле по ми сли у се би, 
оне се на мно же и оси ле у ду ши – слич но ми кро би ма у те лу – 
и до во де ду шу до те шког па чак и смр то но сног обо ле ња.“ (3)

Ка кве су ти ми сли, та кав ти је жи вот, го во рио је ста рац 
Та деј. Као што ми кро би, та ко ма ли у од но су на људ ски ор-
га ни зам и сла би у од но су на наш Бо гом да ро ва ни иму ни си-
стем (по пут не моћ них де мо на ко је је Хри стос по бе дио вас-
кр се њем), ипак мо гу да уби ју те ло чи ји је иму ни тет опао, 
та ко и де мо ни, ако им се чо век пре да је, на пу сти вши Хри ста, 
мо гу да уби ју људ ску ду шу. На пад де мо на на ду шу осла бе-
лу гре хом ли чи на на пад ви ру са на те ло ко је ни је до вољ но 
сна жно: и у јед ном и у дру гом слу ча ју на ста је коб на по мет-
ња. По Све том Јо ва ну Ка си ја ну, „де мо ни иза зи ва ју стра шно 
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по мра че ње ра зум них осе ћа ња ду ше; (то се до га ђа) по пут по-
ја ва ко је про у зро ку ју ви но, гро зни ца или пре те ра на хлад но-
ћа. /.../ Не чи сти ду хо ви не про ди ру у те ло оних ко ји су њи ма 
оп сед ну ти дру га чи је до овла дав ши нај пре њи хо вим умо ви ма 
и по ми сли ма. Ски нув ши са умо ва оде ћу стра ха Бо жи јег, се-
ћа ња на Бо га, зли ду хо ви их на па да ју као на не на о ру жа не и 
ли ше не Бо жи је по мо ћи и Бо жи је за шти те и за то они би ва ју 
ла ко по бе ђе ни, и нај зад, пра ве у њи ма оби та ва ли ште као да 
је то њи хов по сед“. (4) 

Ко се пре да де мон ским по ми сли ма и ма шта ри ја ма, мо же 
се на ћи на Ју ди ном пу ту. Ре чи Је ван ђе ља уђе са та на у Ју ду 
не тре ба раз у ме ти та ко да је Ју да по стао бе со му чан у пра-
вом сми слу те ре чи. Све ти Јо ван Бо го слов ка же да је кроз 
страст сре бро љу бља са та на нај пре про дро у ду шу уче ни-
ко ву (Јн. 12, 6), за тим је у пот пу но сти овла дао ње го вим ср-
цем (Јн. 13, 2) и нај зад се пот пу но усе лио у ње га (Јн. 13, 27). 
Апо стол Ју да је по стао Ју да из дај ник јер је при мио по ми сао 
сре бро љу бља. То се, авај, мо же де си ти сва ком не па жљи вом, 
па је отац Се ра фим Ро уз го во рио да тре ба да па зи мо на оне 
сво је стра сти ко је нас мо гу учи ни ти из дај ни ци ма Бо га и 
соп стве не ду ше.

КАКО ПАТУЉЦИ ПОСТАЈУ ДИВОВИ? 

Зна ју ћи да љу ди во ле исти ну, де мо ни ста вља ју на се бе 
ма ску исти не и тим сред ством из ли ва ју отров у сво је след бе-
ни ке. Ево шта о то ме го во ри све ти Иси дор Пе лу си от: „Ђа во 
не зна оно што је у на шим ми сли ма за то што то ис кљу чи во 
при па да си ли Бо жи јој; али по те ле сним по кре ти ма он ло ви 
на ше ми сли. Ви ди ли, на при мер, да не ко ис пи ти вач ки гле да 
и ужи ва очи ма у ту ђој ле по ти? Ис ко ри стив ши ње го во ста-
ње, од мах под сти че та квог чо ве ка на пре љу бу. Угле да ли оно-
га ко је по бе ђи ван сто ма ко у га ђа њем? Од мах му жи во пи сно 
при ка зу је стра сти ко је иза зи ва сто ма ко у га ђа ње и под сти че 
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га да ње го ва на ме ра бу де спро ве де на у де ло. Под сти че и на 
оти ма ње и не пра вед но сти ца ње“. (4)

Ђа во ли, ти ду хов ни ми кро би, здро бље ни си лом Хри сто-
вом, пре ко на ших стра сти од па ту ља ка по ста ју ди во ви, и ло-
ме нам кич му, пре тва ра ју ћи нас у ро бо ве свог зла, ма да смо 
у Хри сту мо гли да вла да мо над њи ма та ко што би смо вла-
да ли над сво јом во љом, при мо ра ва ју ћи је на тво ре ње до бра 
и прав де.

ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ ЗДРАВЉЕ?

Здра вље те ле сно и здра вље ду хов но има ју ко рен у бла-
го сло ву Бож јем. Јер, по Све том Ни ко ла ју, „кад мир ца ру је 
ме сто ра та и здра вље ме сто бо ле сти – све су то сиг на ли бла-
го во ле ња и бла го сло ва Бож јег. /.../ Ова ко је го во рио Са ва-
от на ро ду Изра и ље ву: Др жи те уред бе мо је и чу вај те за ко-
не мо је и вр ши те их, па ће те жи вје ти у зе мљи без стра ха. 
И зе мља ће ра ђа ти род свој, и је шће те га, и би ће те си ти, и 
жи вје ће те у њој без стра ха. Пу сти ћу бла го слов свој на вас 
(III Мојс. 25, 18).“ (3)

Ко не слу ша Бо га, не мо же би ти здрав – ни те ле сно, ни 
ду хов но. И по је ди нац и на род су здра ви са мо ако су са Хри-
стом, из во ром сва ког здра вља. 

ПАНДЕМИЈА КАО СИГНАЛ 

Чо ве чан ство се, кад год по ми сли да ће са зи да ти Ку лу ва-
ви лон ску, на ђе у сло му и по ло му. Узрок све га је, увек, гор дост 
– кад љу ди ми сле да сво јим си ла ма мо гу по ста ти бо го ви. Вла-
ди ка Ни ко лај у „Сим во ли ма и сиг на ли ма“ ка же: „По гор ди се 
јед ном цар Да вид, и у гор до сти на ре ди, да се пре бро ји на род. 
А то Бо гу не би угод но. Јер, Бо гу на шем ни шта ни је угод но 
што се по гор до сти чи ни. Па ре че Бог Да ви ду пре ко про ро-
ка, да као ка зну иза бе ре јед но од три зла: или глад, или рат, 
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или по мор. У те ско би љу тој цар иза бра по мор. И уда ри те шка 
бо ле за ња у на род. И по сла Бог ан ђе ла у Је ру са лим да га уби ја. 
И кад уби ја ше, по гле да Го спод и са жа ли му се и ре че: до ста, 
спу сти ру ку сво ју (I Днев. 21). Ни је, да кле, ни по мор у љу ди-
ма тек она ко слу чај но, не го због ја ког узро ка, и то мо рал ног. 
По мо ром Све ви шњи да је сиг нал љу ди ма, да су си шли с пра-
вог пу та и за лу та ли. Онај ко ји све ви ди и над свим бди сиг-
на ли зи ра пут ни ци ма зе маљ ским, да би се тр гли са бес пу ћа 
и упу ти ли пра вим пу тем.“ (3)

Да кле, Да вид се оси лио, па је ре шио да пре бро ји сво ју 
вој ну си лу. И та да ње гов на род сна ђе по мор. 

Чо ве чан ство се, без Бо га, оси ли ло. И сна ла зи га, а тек ће 
га сна ћи, сва ка бе да, ако не бу де по ка ја ња. 

ПОСЛЕДЊА ВРЕМЕНА И БОЛЕСТИ

У по след ња вре ме на, ве ли Вла ди ка Ни ко лај, би ће и гла-
ди и по мо ра и зе мљо тре са: „Све ово не сум њи во у не за пам-
ће ној ме ри и по све му све ту, као што је и ре че но: јер ће би-
ти не во ља ве ли ка ка ква ни је би ла од по ста ња сви је та до 
сад ни ти ће би ти. Глад ће до ла зи ти де лом од су ша и по пла-
ва и цр ви и ра зних ин се ка та, а де лом опет оту да што ће се 
бо го от пад ним љу ди ма узе ти ум, те не ће уме ти да рас по де-
љу ју на ро ду хра ну. Јер кад се из гу би ми лост из гу би ће се и 
ра зум. Бо ле шти не ће ко си ти љу де уто ли ко ја че, уко ли ко 
се ви ше бу ду обра ћа ли ис кљу чи во зе мљи за лек и здра-
вље (под ву као В. Д.). А зе мљо тре си ће би ти пра ће ни ко ле ба-
њем мо ра, из ли ва њем ре ка, пре су ши ва њем мно гих из во ра, 
стра шним олу ја ма на коп ну и бу ра ма на оке а ну. Па ка ко не 
зе мљо тре си би ти вр ло че сти, то ће на ро ди жи ве ти у не пре-
ста ном стра ху.“ (3)

Зар не жи ве? Стра хо ви су огром ни, и би ће све ве ћи, јер 
су љу ди од ба ци ли сми сао свог би ти ја. Са мо жи вост и страх 
– кључ не су осо би не по след њих вре ме на! 
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ОПОМЕНА СВИМА 

Љу ди око нас за и ста уми ру – да ли од ви ру са, или од ту-
мо ра, или од ср ца, или од мо жда них уда ра, али уми ру. Уми ру 
и од ра зних не сре ћа, по пут са о бра ћај них. За то нас Вла ди ка 
опет опо ми ње да па зи мо на се бе: „У да не Спа си те ље ве до-
го ди ле су се две по ги би је љу ди, ко је је сам Спа си тељ про ту-
ма чио као сиг на ле. Пи лат по би не ке Га ли леј це, и њи хо ву крв 
по ми је ша са жр тва ма њи хо ви јем. Ка да то са оп шти Ису су, Он 
од го во ри: ми сли те ли да су ти Га ли леј ци би ли нај гре шни ји од 
свих Га ли ле ја ца? Не, ка жем вам, не го ако се не по ка је те, сви 
ће те та ко из ги ну ти. То јест: они су би ли гре шни, за то су 
и по стра да ли. Али они ни су би ли гре шни ји од сви ју вас. То 
вам је сиг нал од Бо га, да се бр зо по ка је те. Не схва ти те ли и 
не при ми те ли овај сиг нал, сви ће те та ко из ги ну ти (Лк. 13, 1).

Дру га по ги би ја би не од љу ди не го од па да ку ле Си ло-
ам ске. Том при ли ком по ги бе њих осам на ест Је ру са ли мља на. 
По гре шно би би ло ми сли ти, по ре чи ма Хри сто вим, да су они 
би ли нај кри вљи од свих Је ру са ли мља на – не, ка жем вам, не-
го ако се не по ка је те сви ће те та ко из ги ну ти. Опет, да кле, 
сиг нал љу ди ма. По ре чи ма Те о фи лак та Охрид ског, „они се 
за то ка жња ва ју, да би се ми по пра ви ли; ако ли се ми не по-
пра ви мо, сна ћи ће нас ве ћа бе да“ (Те о фи лакт: Толк. Лу ке).“ (3)

Да кле, пан де ми ја ко ро на ви ру са нас опо ми ње – ако се не 
по ка је мо, сви мо же мо из ги ну ти. 

ДЕМОНИ И ВИРУСИ

Де мо ни, ко ји су, пре от па да ња од Бо га, би ли све тли ан-
ђе ли, по сле па да жи ве на гра ни ци би ти ја и ни шта ви ла. Они 
има ју основ ни дар Бож ји – не у ни шти вост, али стал но пре-
би ва ју у дру гој смр ти, у ад ској оту ђе но сти од Твор ца, про-
тив Ко га су уста ли и чи је се об но ви тељ ске си ле и сла ве ли-
ше ни. Они жи ве жи во том ко ји ни је жи вот, не го не пре ста на 



156

аго ни ја. Ра ту ју ћи про тив љу ди, пре ва ром осва ја ју свој плен 
и хра не се ту ђом жи вот ном енер ги јом.

Основ ни на чин де ло ва ња де мо на на љу де је лу ка во пре-
тва ра ње, по ре чи Све тог Гри го ри ја Бо го сло ва: „Ђа во сву да ис-
пи ту је и осма тра где да обо ри, где да ра ни и да про на ђе оно 
што ни је за шти ће но и што је от кри ве но за уда рац; што ви ше 
ви ди чи сто те, то ви ше те жи да је оскр на ви... Зао дух при ма 
на се бе дво стру ки лик, ра за пи њу ћи час ову, час ону мре жу: 
он је или нај ду бља та ма (очи глед но зло) или се пре тва ра у 
све тлог ан ђе ла (по при ма при вид до бра и ва ра умо ве крот-
ким осме хом), због че га је по треб на на ро чи та опре зност да 
се уме сто све тло сти не би смо сре ли са смр ћу“. (4) 

Све ште ник Ро ди он Пе тро град ски у сво јој књи зи „Љу ди 
и де мо ни“ ка же да се де мо ни хра не људ ским стра сти ма: „Де-
лу ју ћи на вољ ну сфе ру чо ве ко ве ду ше, де мон као да ли ша ва 
чо ве ка сна ге, енер ги је и спо соб но сти за од луч но де ло ва ње 
и за сва ко де ло ва ње уоп ште али опет при ли ком мо ли тве од-
ла зи по бе ђен си лом Хри сто вом. Ева гри је мо нах пи ше да се 
де мо ни раз ли ку ју по сте пе ну зла и мо ћи, вр ше ћи раз ли чи та 
слу же ња. То по твр ђу је и све ти Јо ван Ка си јан, го во ре ћи да се 
„не ки од њих на сла ђу ју не чи стим и срам ним по хо та ма, не ки 
во ле бо го ху ље ње, не ки гнев и бес, не ки се те ше ту гом, не ки 
та шти ном и гор до шћу – и сва ки ону страст у чо ве ко во ср-
це ули ва ко јом се и сам на сла ђу је – али не под сти чу стра сти 
сви за јед но, већ на из ме нич но, у скла ду са окол но сти ма вре-
ме на, ме ста и при јем чи во сти ку ша ног“. /.../ Да кле, ка ко ви-
ди мо, де мо ни има ју сво је вр сну „спе ци ја ли за ци ју“, на ла зе ћи 
се у злу, има ју из ве сну сло бо ду за то што мо гу од мно гих за ла 
да би ра ју јед но зло ко је је њи ма нај при јат ни је. Од те стра сти 
они и жи ве, тру де се да је рас па ле у чо ве ку ка ко би кроз то 
до би ли при ступ ње го вој ду ши и те лу. Осим то га, са свим је 
мо гу ће прет по ста ви ти да се де мо ни мо гу хра ни ти и ја ча ти 
на ра чун чо ве ко ве енер ги је ко ја се тран сфор ми ше у стра сно 
ужи ва ње. Ако, по ре чи ма све тог Јо ва на Да ма ски на, ан ђе ли 
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„со зер ца ва ју Бо га оно ли ко ко ли ко је то за њих мо гу ће и има ју 
то за хра ну“, де мо ни, ко ји ма је со зер ца ње не мо гу ће, из гле да 
да мо гу да до би ја ју енер ги ју по сред ним пу тем, пре ко чо ве-
ка, пре тва ра ју ћи ње го ву жи вот ну си лу у сво је на па ја ње. Ра-
ди то га они нај пре мо ра ју да упо до бе чо ве ка се би, до бив ши 
кроз то при ступ ње го вој ду ши. Стра стан и гре хо љу бив чо-
век је за па ле ду хо ве из вр сна хран љи ва сре ди на. Рас пи ру ју-
ћи у ње му енер ги ју стра сти, енер ги ју ко ја про жди ре ње го ве 
жи вот не си ле, де мон се хра ни и ја ча у та квој сре ди ни. По сле 
то га, овла дав ши гре шни ком, па ли дух ко ри сти ње го во те ло 
као ин стру мент за до би ја ње ве ће на сла де стра шћу. Ето још 
јед ног раз ло га за што је стра стан и гре хо љу бив чо век бу квал-
но об ле пљен де мо ни ма. Нео п ход но је та ко ђе ис та ћи да па ли 
ду хо ви мо гу да да ју сво јим слу жи те љи ма по себ ну де мон ску 
вр сту енер ги је, ко ја омо гу ћа ва по кор ним из вр ши о ци ма во ље 
си ла зла да не у мор но ра де на по љу умно жа ва ња гре ха. Али 
услед сво је де струк тив не су шти не, бу ду ћи да су ли ше ни спо-
соб но сти за ства ра ње, де мо ни на кра ју кра је ва уни шта ва ју и 
сво је след бе ни ке.“ (4) 

То је исти на ду хов ног жи во та. Де мо ни па ра зи ти ра ју на 
ду ша ма и те ли ма гре шни ка, си са ју ћи, као вам пи ри, жи вот-
не си ле из оних ко ји су им се пре пу сти ли. 

Сли ка њи хо вог ра зор ног ду хов ног деј ства ко ја се, на из-
ве стан на чин, про јек ту је у сва ко дне ви цу на ше би о ло ги је је, 
из ме ђу оста лог, и по ја ва ви ру са. 

НА ИВИЦИ ЖИВОТА 

Ви ру си, за раз ли ку од бак те ри ја, ни су пра ви ми кро ор га-
ни зми. Они ни су пот пу не ће ли је. Са мо не што ма ло ви ру са 
има ДНК; оста ли има ју је ди но РНК. Ви ру си, ко ји ва ри ра ју 
у ве ли чи ни у оп се гу од 0,1 до 0,280 ми кро на, из тог раз ло га 
ис кљу чу ју се из све та жи вих ор га ни за ма. Иако ни су пра ви 
жи ви ор га ни зми, има ју из ве сне осо би не жи вих ор га ни за ма. 
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Ви ру си у жи вим би ћи ма, од бак те ри ја до чо ве ка, по сто је ис-
кљу чи во као па ра зи ти.

То зна чи да не мо гу да пре жи ве ако се не сме сте у биљ ну, 
жи во тињ ску или људ ску ће ли ју, и ако не ко ри сте ње ну хра-
ну и енер ги ју. Ви ру си не ма ју си стем ко ји би им омо гу ћио да 
са мо стал но пре жи вља ва ју. Као да су то га све сни, они ве што 
ула зе у ће ли ју и по сле за у зи ма ња ће ли је, истом ве шти ном 
пре тва ра ју ће ли ју у „фа бри ку за про из вод њу ви ру са“ ко ја 
од јед ном умно жа ва њи хо ве соп стве не ко пи је.

Овај план, ко ји су ви ру си раз ви ли да би на па ли ће ли ју, 
ве о ма је ин те ли ген тан. На пр вом ме сту, ви рус мо ра да од ре-
ди да ли му ће ли ја од го ва ра или не. Мо ра да бу де ве о ма па-
жљив и да до де та ља „осми сли“ сво ју од лу ку, јер и нај ма ња 
гре шка мо же да про у зро ку је ње го ву смрт. Да би из бе гао та-
кав крај, ко ри сти на ро чи те ре цеп то ре да про ве ри да ли му 
ће ли ја од го ва ра или не. За тим се па жљи во сме шта у окви-
ру ће ли је. Ви рус збу њу је ће ли ју так ти ком ко ју при ме њу је и 
та ко про ђе нео па жен. Коб ни до га ђа ји се од ви ја ју на сле де-
ћи на чин: ће ли ја тран спор ту је ге нет ски ма те ри јал ви ру са у 
соп стве но је дро. Ми сле ћи да про из во ди про те ин, ће ли ја по-
чи ње да умно жа ва ту ђин ски ге нет ски ма те ри јал. Ви рус се вр-
ло „лу ка во“ скри ва та ко да ће ли ја не вољ но по ста је фа бри ка 
сво јих не при ја те ља и про из во ди ви ру се ко ји ће је на кра ју 
уни шти ти. Ће ли ја ве о ма те шко мо же да пре по зна на след ну 
струк ту ру ви ру са као не при ја тељ ску. Ви рус се уну тар ће ли-
је сме сти то ли ко до бро да ско ро по ста је део ње.

По што је про цес умно жа ва ња за вр шен, ви рус и дру ги 
но ви ви ру си одва ја ју се од ће ли је да исти про цес по но ве у 
дру гим ће ли ја ма. То ком про це са, за ви сно од вр ста ви ру са и 
ће ли је, ви рус мо же да уби је ће ли ју до ма ћи на, да је оште ти, 
про ме ни или да не учи ни ни шта. Пи та ње ка ко ће ли ја, ко ја 
функ ци о ни ше под стро гим над зо ром кон трол ног ме ха ни-
зма, мо же да бу де то ли ко об ма ну та да се пре тво ри у фа бри-
ку ви ру са, још увек ни је ре ше но. При лич но је за ни мљи во да 
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ви ру си, ко ји има ју ве о ма спе ци ја ли зо ва ну струк ту ру, али ко-
ји се чак не убра ја ју у жи ве ор га ни зме, мо гу да де лу ју то ли ко 
„ин те ли гент но“, и да пла ни ра ју та ко ефи ка сну стра те ги ју. (5)

Ова стра те ги ја ли чи на де мон ски про дор у на шу ду шу, 
ко ји че сто под ви дом „до брих“ по ми сли и „сјај них“ иде ја, иза 
ко јих се кри ју гре хов не стра сти ко је ду шу ра за ра ју. 

Про тив ви ру са су рет ки ле ко ви. Сам ор га ни зам мо ра да 
по диг не штит свог иму ног си сте ма и да од би је не при ја те ља. 
Та ко је и са ду шом: она мо ра да се, Бож јом по мо ћу, по диг не 
из гре хов не та ме у ко јој се об ре ла. 

ЗАШТО СЕ РУШИ ИМУНИ СИСТЕМ?

Бла же но по чив ши ру ски ма те ма ти чар и хри шћан ски фи-
ло соф, Вик тор Трост ни ков, го во рио је о иму ном си сте му 
као сво је вр сној „би о ло шкој ико ни“ по кро ва Го спод њег над 
чо ве ком. С тим у ве зи, он је пи сао о јед ном дру гом ви ру су, 
ви ру су СИ ДЕ, ко ји се по ја вио у тре нут ку ка да се у чо ве чан-
ству на ро чи то раз вио грех про тив при род ног блу да, на чи-
јим пу те ви ма се тај ви рус че сто сре ће. По Трост ни ко ву, ка-
зна Бож ја се са сто ји у то ме што се Го спод по вла чи од оних 
ко ји не же ле да жи ве по за ко ну Ње го вом: „Као и у дру гим 
слу ча је ви ма, Он ов де не уби ја, не го јед но став но – пре ста је 
да шти ти... У че му је су шти на ове бо ле сти? У то ме што чо-
ве ков иму ни си стем би ва уни шта ван ви ру сом, а без то га си-
сте ма чо век је ла ко под ло жан сва кој бо ле сти. Од че га ће он 
кон крет но умре ти, ствар је слу ча ја, али ће без пу но вред ног 
иму ног си сте ма он ра ни је или  ка сни је не из бе жно умре ти. 
А тај си стем пред ста вља ма те ри јал но ва пло ће ње Бо жи јег 
По кро ва, Сам тај По кров, што зна чи да се ми стич на ду хов-
на за шти та про сти ре над тим си сте мом, чи не ћи га не при-
сту пач ним за ру ши те ља... Бо жи ја за шти та је дво сте пе на и 
дво сте пе но се укла ња. С по чет ка се укла ња „Онај ко ји за др-
жа ва“, ко ји чу ва иму но-си стем, а за тим на ви дљи ви си стем 
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ко ји је бес по мо ћан на ср ће ви рус и из ба цу је га из жи вот ног 
стро ја.“ (6)

Да кле, пан де ми ја ви ру са, сва ког, па и овог, пот пу но је 
по ве за на са гре си ма чо ве чан ства ко је је из гу би ло свој пут и 
на шло се без по кро ва Го спод њег над со бом. 

На рав но, опа сни ји од фи зич ких ви ру са су ви ру си ме-
та фи зич ки. 

О њи ма је пи сао још До сто јев ски.

ДОСТОЈЕВСКИ ЈЕ, НАРАВНО, ЗНАО

У све тло ум ној књи зи Све тог Ју сти на Ће лиј ског, „До сто-
јев ски о Евро пи и Сло вен ству“, по ме нут је сан не срећ ног ју-
на ка „Зло чи на и ка зне“. Ве ли ки ру ски пи сац је ова ко све до-
чио: „Рас кољ ни ков се, по сле бо ле сти, се ћао сво јих сно ва док 
је ле жао у ва три и бу ни лу. У бо ле сти му се при чи ња ва ло као 
да је цео свет осу ђен на жр тву не ка квој чуд но ва тој, не чу ве ној 
и не ви ђе ној ку ги, ко ја иде из ду би не Ази је на Евро пу. Као да 
сви мо ра ју про па сти, осим вр ло ма ло њих иза бра них. По ја-
ви ше се не ка кве но ве три хи не, не ка кви но ви ми кро би, би ћа 
ми кро скоп ска, ко ја су ула зи ла у те ла људ ска. Но та би ћа бе-
ху ду хо ви, об да ре ни умом и во љом. Љу ди ко ји су их у се бе 
при ми ли, по ста ја ли би од мах бе сни и лу ди. Али ни кад, ни кад 
љу ди ни су сма тра ли се бе за та ко па мет не и по у зда не у исти-
ни, као што сма тра ху се бе ти за ра же ни. Ни кад ни је свет сво-
је пре су де, сво је на уч не за кључ ке, сво ја мо рал на убе ђе ња и 
ве ро ва ња сма трао за по у зда ни ја и не по ко ле бљи ви ја. Чи та ва 
се ла, чи та ве ва ро ши и на ро ди су се за ра жа ва ли и за лу ђи ва-
ли. Сви бе ху не спо кој ни и не раз у ме ва ху је дан дру гог, сва ки 
ми шља ше да са мо у ње му је ди ном бо ра ви исти на, и му чио 
се је, гле да ју ћи дру ге, уда рао је се бе у гру ди, пла као и кр шио 
ру ке. Ни су зна ли ко га и ка ко да су де, ни ти су се мо гли сло-
жи ти: шта сма тра ју за зло, а шта за до бро. Ни су зна ли ко га да 
окри ве, ко га ли да сма тра ју за пра вог. Љу ди су уби ја ли је дан 
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дру гог у не ка квој бе сми сле ној срџ би. Ску пља ли су се јед ни 
на дру ге чи та вим ар ми ја ма, али те ар ми је, већ на пу ту за бој-
но по ље, на је да ред су по чи ња ле са ме се бе рас тр за ти, ре до ви 
су се ра стро ја ва ли, вој ни ци ју ри ша ли је дан на дру гог, кла-
ли се и уби ја ли, ује да ли и је ли је дан дру го га. По ва ро ши ма 
се по ва здан зво ни ло на уз бу ну, по зи ва ли су све, али ко зо ве 
и за што зо ве – то ни ко ни је знао, а сви су би ли уз не ми ре ни. 
По о ста вља ли су нај о бич ни је за на те, јер је сва ки пред ла гао 
сво је ми сли, сво је по прав ке, и ни су мо гли да се сло же на јед-
ном; за о ста ла је зе мљо рад ња. Ов де-он де љу ди су се ску пља-
ли у го ми ле, сло жи ли би се за јед нич ки на не ка кав рад, кле ли 
би се да се не ће ра ста ја ти, – али би од мах по чи ња ли не што 
са свим друк чи је од оно га што су још ма ло час са ми на ме ра-
ва ли; по чи ња ли би се ме ђу соб но окри вља ва ти, ту кли су се 
и се кли. По че ли су по жа ри, на ста ла глад. Све и сва је про-
па да ло. Бо ле шти на је ра сла и ши ри ла се да ље и да ље...“ (7)

Из ду би на зла сти гли су ин те ли гент ни ми кро би са мо у-
ни ште ња чо ве ко вог, пи сао је До сто јев ски, слу те ћи шта ће се 
зби ти са љу ди ма ко ји су оста ли без Хри ста.

КАКВИ НАС МИКРОБИ УБИЈАЈУ? 

Све ти Ју стин Ће лиј ски тим по во дом ка же: „Ово Рас кољ-
ни ко вље во при ви ђе ње има све од ли ке ви ди лач ког пред ви ђа-
ња. Сто га се с пра вом мо же сма тра ти као про роч ки про лог 
До сто јев ско вог ро ма на Зли ду си. У овом ро ма ну До сто јев ски 
са дра ма тич ном по тре сно шћу при ка зу је и са по ра жа ва ју ћом 
убе дљи во шћу по ка зу је ка ко ате и зам и анар хи зам, као ми кро-
би бе сни ла, смр ти и уни шта ва ња, за ра жу ју људ ску при ро ду, 
овла ђу ју њо ме, до во де ум до без у мља, ду шу до лу ди ла, лич-
ност до уни ште ња. Јед ном реч ју, ка ко од љу ди ства ра ју зле 
ду хо ве, бе со ве, и од хе ро ја ан ти хе ро је. Сви зло ду си ра де на 
со ци ја ли за ци ји зла анар хи стич ки бе зна чел но и ате и стич ки 
не у стра ши во. Као да је њи хов по зив и њи хо ва ми си ја: би ти 
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зао до бе сни ла и ши ри ти зло док све и сва не за хва ти и за-
ви тла све оп ште бе сни ло. Да се то оства ри, сред ста ва има до-
ста. То су сва ко вр сни зло чи ни ко је зло ду си оштро ум но из-
ми шља ју и да ро ви то апо ло ги ра ју сво јим огре хо вље ним умом 
и ођа во ље ном во љом.“ (7)

И до кле смо, по сле свих пре вра та и зло чи на у име не ког 
„но вог по рет ка“, до шли у до ба ко ро на ви ру са? 

У пан де миј ско-па нич но ођа во ље ње, у мр жњу пре ма бли-
жњи ма за то што ка шљу и ки ја ју! 

Ко ки не, тај је не при ја тељ, уби ца, џе лат!
Ду шан Ко са но вић, му дри Ср бин из Хр ват ске, ко ји ми 

ре дов но ша ље сво ја за па жа ња, ка же: „Још и опет, ја о зло-
у по тре би је зи ка, јер сам опет де кон стру и рао јед ну њи хо ву 
бан дит ску син таг му, од но сно, ла жну ме та фо ру.

Но ви мо жда ни ис пр дак по ли ти ча ра на ших сваг да шњих 
(Ма крон, Трамп, Плен ко вић, и др.), је те за да смо сви ми у 
ра ту!? Про тив ко га? Је су ли они чи та ли књи ге из те о ри је 
ра то ва ња? Тко је не при ја тељ? Ви рус!? Не! Ви рус је оруж је и 
то би о ло шко оруж је! Не при ја тељ је по њи ма онај ко ји но-
си би о ло шко оруж је. Ри јеч је о пер фид ној аген ди суп тил ног 
сен зи би ли зи ра ња по лу пи сме не и по во дљи ве ра је на на си ље, 
пре ма ко ме? Пре ма не при ја те љу као би ло ко јем чо вје ку! Чо-
вјек – бо ле сник – наш бли жњи, у сва ком тре нут ку по днев-
но-по ли тич кој по тре би по ста је наш не при ја тељ. Наш су сјед, 
ко ле га, кум, су гра ђа нин, мај ка...“

ОТУЂЕНОСТ КАО ОЗВЕРЕНОСТ 

Све ште ник Алек сан дар Гро бу нов у свом ту ма че ње От-
кро ве ња Јо ва но вог ка же: „Апо ка лип са го во ри о по след њем 
сте пе ну раз во ја уза јам не оту ђе но сти код љу ди пред крај све-
та. Ка да огре хо вље ност до сти же крај ње гра ни це (што је и ка-
рак те ри стич но за чо ве чан ство по след њих вре ме на), та да се 
не из мер но по ве ћа ва и оту ђе ност, озве ре ност љу ди.
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Ето и да на шња „до стиг ну ћа тех нич ког про гре са“ (те ле ви-
зи ја, ком пју те ри, мо бил ни те ле фо ни, са вре ме на му зи ка, са о-
бра ћај, раз ли чи те тех нич ке „по год но сти“ и та ко да ље) упра во 
и пред ста вља ју ту оту ђе ност као чи ње ни цу, шта ви ше, они је 
од га ја ју у љу ди ма, при мо ра ва ју их да се од но се пре ма дру-
ги ма не као пре ма лич но сти ма. Мо же се ре ћи да оту ђе ност 
пре о вла ђу је у са вре ме ном „ци ви ли зо ва ном“ дру штву. Код 
фи ло со фа и со ци о ло га чак по сто ји по се бан тер мин за озна ча-
ва ње са вре ме не за пад не ци ви ли за ци је – „оту ђе но дру штво“.

Цео по ре дак са вре ме ног жи во та усме рен је ка раз во-
ју ани мал не (при зем не) при ро де и ме ха ни ци зма у чо ве ку. 
Љу ди све ма ње оп ште јед ни с дру ги ма не по сред но, све ви-
ше они оп ште с раз ли чи тим уре ђа ји ма и ма ши на ма, или по-
сред ством ма ши на. „Удоб но сти ко је су из у ме ли љу ди, пре-
шле су сва ку гра ни цу – ја дао се ста рац Пај си је. – Пре те ра ни 
број ма ши на и са мог чо ве ка је учи нио ма ши ном. Са да ма-
ши не ко ман ду ју чо ве ком и ње го во ср це је по ста ло гво зде но“.

„Ци ви ли за ци ја – ис ти че ар хи ман дрит Ра фа ил Ка ре лин 
– раз два ја љу де, одва ја их јед не од дру гих и за то ве ли ки гра-
до ви по ста ју не са мо мра ви ња ци од ста кла и бе то на, не го и 
пра ва прав ца та пу сти ња за дух. Чо век се одва ја од дру гих 
љу ди не ра сто ја њем, већ од су ством уну тра шњег кон так та, 
ње му ви ше ни су по треб ни жи ви љу ди – да ле ко је згод ни-
је и лак ше оп шти ти с ма ши ном. Чо век по ку ша ва да ста ви у 
ма ши ну про грам ко лек тив ног ума, али за пра во ма ши на му 
пре но си сво ја свој ства, сме шта у ње га свој ком пју тер ски си-
стем. Чо век тех нич ке ци ви ли за ци је је про гра ми ран као ма-
ши на. Он је пре тво рен у би о ло шки апа рат пот чи њен су ро-
вом ре жи му стан дар да, а као ал тер на ти ва том стан дар ду он 
мо же да ста ви на су прот са мо јед но – сво је вла сти те не у ро зе. 
Ов де се су о ча ва мо са чуд ном по ја вом: без у мље као по бу на 
про тив ма ши не. Па то ло ги ја у умет но сти, па то ло ги ја у свим 
обла сти ма лич ног жи во та. Ту ма ши на не са мо што по бе ђу је 
чо ве ка, не го га и уби ја, уни шта ва га“. (8)
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Пан де ми ја пан де мон ског ви ру са па ни ке до во ди чо ве-
чан ство у но ву фа зу озве ре но сти – не при ја те љи, по но ви-
мо, по ста ју љу ди ко ји ка шљу и ки ја ју, чак и на ши нај бли жи. 
А иза све га се це ри де мон ска си ла, ко ја же ли да трај но по-
ро би чо ве чан ство. 

ИМА ЛИ ЛЕКА? 

Лек је, за хри шћа не, увек и са мо је дан: по ка ја ње. Крај ње 
је вре ме да схва ти мо да смо жи ве ли и жи ви мо ла жним на-
чи ном, ко ји нас оту ђу је од Бо га и Ње го вих за ве та. У то ме је 
сми сао ре чи па три јар ха Па вла да ће Бог по мо ћи ако бу де имао 
ко ме да по мог не. Кад се чо век по ка је, он иде за Исти ном, ма 
ка ко то зах тев но би ло. Јер, лаж нас уби ја. Као што ка же ру-
ски ду хов ни пи сац, Ва ле ри је Фи ли мо нов: „У на ше вре ме ла жу 
ско ро сви. Они ла жу са ми и се бе и са ми се би ве ру ју. И ви ше 
од ово га, они ла жи ма за ра жа ва ју дру ге. Ла жу пред сед ни ци 
и се на то ри, ми ни стри и обич ни слу жбе ни ци, по сла ни ци и 
јав ни рад ни ци, пи сци и но ви на ри. Ту жно је што ла жу чак и 
не ки цр кве ни је рар си и све ште ни ци, то бож не схва та ју ћи да 
сва ка лаж во ди чо ве ка на пут веч не про па сти. Јер по ре чи-
ма све тог апо сто ла и је ван ђе ли сте Јо ва на Бо го сло ва, „сва ка 
не прав да је грех“ (1. Јн. 5, 17).

„Као сред ство по гу бље ња људ ског ро да па ли ан ђе ли упо-
тре би ли су лаж... По јам о ла жи Го спод је те сно по ве зао са 
схва та њем о уби ству чо ве ка због то га што је оно не по сред на 
по сле ди ца овог пр вог... По че так зла је ла жна по ми сао! Из вор 
са мо об ма не и ђа вол ске пре ва ре је ла жна по ми сао! Пре лест је 
чо ве ко во при хва та ње ла жи као исти не... Отац ла жи је ђа во, 
ка ко ка же је ван ђе ли ста. Лаж је ђа вол ско свој ство. Онај ко ји 
је при хва тио ла жне по ми сли при хва тио је свој ство ђа во ла, 
сту пио је у срод ство са од ба че ним ан ђе ли ма, учи нио је сје ди-
ње ње са Бо гом за се бе не при род ним. Онај ко је туђ Бо гу, туђ 
је и спа се њу... Они ко ји су сту пи ли у оп ште ње са ђа во лом и 
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ко ји су му се по ко ри ли на ла зе се у пре ле сти и пред ста вља ју 
хра мо ве и ору ђа де мо на, жр тве веч не смр ти и жи во та у там-
ни ца ма па кла“, пи ше све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов.

Да кле, онај ко про по ве да лаж, као и онај ко јој ве ру је, по-
дра жа ва са мом са та ни и ње го вим слу га ма. Они из ла жу се бе 
ђа вол ским си ла ма и на сле ди ће с њим па као. Из ово га је ја сно 
ко ли ко тре ба би ти па жљив да се из бег не за ра за све оп штом 
и све о бу хват ном бо ле шћу усва ја ња ла жи.

Да нас лаж вла да и ли ку је. Она ју ри за про па дљи во шћу и 
на сла ђу је се про ла зном зе маљ ском вла шћу, си лом и сла вом. 
Гор ди се бо гат ством и ве ли чи ном, на дах њу је се те ле сном му-
дро шћу, на да се у ле по ту ко ја ће бр зо про ћи и не раз ми шља да 
за све тре ба да се пру жи од го вор на Хри сто вом Стра шном Су ду.

„Осе ти ће мо страх свих љу ди ка да изи ђу пред ли це Су-
ди је“, при по ве да све ти Иг ња ти је, „осе ти ће мо страх не са мо 
гре шни ка, не го и пра вед ни ка. За дрх та ће гре шни ци од оча ја, 
од оче ки ва ња му ка ко је их че ка ју, од оног нео бич ног стра ха 
ко ји ће у њи ма иза зва ти пре о крет ко ји ће та да про ме ни ти 
свет. Они ће по ви ка ти пла ни на ма и сте на ма: „Пад ни те на 
нас и са криј те нас од ли ца Оно га Ко ји се ди на пре сто лу и од 
гне ва Јаг ње то вог; јер до ђе ве ли ки дан Ње го вог гне ва и ко мо-
же да се са кри је?“ (Отк. 6, 16, 17).

Та да ни ко ме не ће по мо ћи зе маљ ска зва ња и на гра де, срод-
нич ке ве зе и на уч не ти ту ле. Та да ће би ти по треб но са мо јед но 
зна ње, зна ње Хри ста Ко ји ка же ова ко: „Ја сам пут, исти на 
и жи вот“ (Јн. 14, 6). А упра во ово зва ње, зва ње Исти не, не ће 
се на ла зи ти код оних ко ји су се по кло ни ли ла жи.

„Не по знат је дан и час ка да ће Син Бо жи ји пре ки ну ти 
жи вот ово га све та Сво јим до ла ском на Суд“, на ста вља све-
ти Иг ња ти је, „не по знат је дан и час ка да ће се, по за по ве сти 
Си на Бо жи јег, пре ки ну ти зе маљ ски жи вот сва ког од нас и 
ка да ће мо би ти по зва ни на ра ста нак са те лом, на да ва ње од-
го во ра у зе маљ ском жи во ту, на онај при вре ме ни суд пре оп-
штег су да ко ји чо ве ка оче ку је по сле смр ти... Би ће мо буд ни и 
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при пре ма ће мо се за Стра шни Суд ко ји нас оче ку је на гра ни-
ци Веч но сти ра ди не по врат ног ре ше ња на ше суд би не за у век.

„Не ка не пра вед ни ци још чи не не прав ду, не чи сти не ка се 
још пр ља, а пра вед ник не ка и да ље чи ни прав ду и све ти не ка 
се још осве ћу је. Ево, до ла зим убр зо, и осве та Мо ја са Мном, 
да сва ко ме дам по де ли ма ње го вим... Да, до ђи Го спо де Ису се! 
(Отк. 22, 12–20)“.“ (8, 355)

Јед на од ве ли ких ла жи на шег до ба је и лаж о то ли кој „ван-
ред но сти“ ви ру са ко ро на због ко је, на вод но, за Вас крс, нај ве-
ћи хри шћан ски пра зник, тре ба за тво ри ти хра мо ве и ол та ре, 
и спре чи ти пра во слав не на ро де, Но ви Изра иљ, истин ски на-
род Бож јег За ве та, да при сту пе Хри сту, По бед ни ку над смр ћу. 

Лаж је да се на бо го слу же њи ма пре но си смр то но сна бо лест.
Лаж је да при че шће на слу жби Бож јој пре но си смр то-

но сну бо лест. 
Лаж је да ће за бра на све на род ног сла вље ња Вас кр са за-

у ста ви ти пан де ми ју, то ли ко „пан де мич ну“ да је, по зва нич-
ним по да ци ма, у Ки ни уби ла 3300 љу ди на ми ли јар ду и че-
ти ри сто ми ли о на ста нов ни ка. 

А ШТА АКО „ПОЈЕДЕМО ВИРУС“?

Ево јед не ве сти ко ја по ка зу је ка кве су ла жи у пи та њу: 
„Док тор ка Да ри ја Ки сић Те пав че вић да ла је од го вор на пи-
та ње шта ће се де си ти ако у про дав ни ци до дир не мо не што 
што је за ра же но ко ро на ви ру сом. Са мо и зо ла ци ја, со ци јал на 
дис тан ца и оста нак код ку ће су ап со лут но нео п ход на сред-
ства у бор би про тив ви ру са ко ро на.

Ме ђу тим, нео п ход но је и да бар је дан члан по ро ди це од-
ла зи у на бав ку, где је не из бе жан кон такт са ар ти кли ма ко је 
до ди ру је ви ше осо ба.

Шта да ра ди мо у слу ча ју да до дир не мо не што за ра же но 
на ра фу про дав ни це? Од го вор на то пи та ње да ла је док тор-
ка Да ри ја Ки сић Те пав че вић.
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– Чак и ако је ви рус на ко жи, то ни је ула зно ме сто. Ако 
опе ре те ру ке по сле то га, то је пре вен тив на од го ва ра ју ћа ме-
ра. Са мо је бит но да све же кон та ми ни ра ну ру ку не ста ви те 
на уста, нос, на ре спи ра тор ни тракт – об ја сни ла је она.

Др Да ри ја Kи сић Те пав че вић об ја сни ла је ко је би ме ре 
пре до стро жно сти тре ба ло пред у зе ти ка да су у пи та њу на-
мир ни це, али и ке се из про дав ни це.

– Ја се по на шам исто као до са да. Kа да се вра тим из на-
бав ке, од ло жим ке се, из ва дим на мир ни це и по том опе рем 
ру ке. Не ће те се за ра зи ти ако ке су ста ви те у уста, а ве ру јем 
да то не ра ди те. Је сте су шти на у хи ги јен ским ме ра ма, али 
се од но се на ре дов ну хи ги је ну ру ку. Чак и ако се про у зро-
ко вач ин фек ци је (ви рус) на ђе на ру ци, не ће мо се раз бо ле ти 
ако не ди ра мо уста или очи, од но сно ако га не уне се мо ре-
спи ра тор но или кон јук тив но – ре кла је она.

А да ли ћемо се за ра зи ти ако по је де мо не што што на 
се би има ви рус, од но сно ако по је де мо ви рус?

– Не, не ће мо се за ра зи ти, јер је утвр ђе но да се на тај 
на чин не узро ку је бо лест. Пр во бит не хи по те зе су би ле да 
се овај ви рус пре нео пу тем на мир ни ца са пи ја це у Ву ха ну. 
Ме ђу тим, на кнад на ис тра жи ва ња су ис кљу чи ла ту мо гућ-
ност – до да ла је она.

За ме ни ца ди рек то ра Ин сти ту та за јав но здра вље „Ба тут“ 
ре кла је да је при мет но ве ћи број љу ди по чео ду же да пе ре 
ру ке не го пре по ја ве епи де ми је.

– Ве ћи на љу ди са да чешће пе ре ру ке, ду же пе ре ру ке и 
на дам се да ће то по ста ти прак са и ка да се ово за вр ши – до-
да ла је она.“ (9)

Ево, то вам ка же „на у ка“: не ће те се за ра зи ти ако „по је-
де те“ ви рус. И, по чи ка Јо ви Зма ју: „Пре и по сле је ла, тре ба 
ру ке пра ти, не мој да те на то опо ми ње ма ти. Пр ља вим ру ка-
ма за га ди се је ло, па се по сле та ко уне се у те ло“.

При ча о то ме ка ко је ки не ска пи ја ца у Ву ха ну пре не ла 
ко ро на ви рус чо ве чан ству је, гле чу да, би ла чи ста лаж. Бо ље 
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ре ћи, пр ља ва лаж. То јест, ка ко ре че „Ба тут“, чак и ако „по је-
де те“ ви рус не ће те се за ра зи ти, а ка мо ли ако се при че сти те. 
Али не ке си ле (моћ не, ан ти хри стов ске, ан ти ва скр сне, си ле 
ко је су на стра ни Вр хов ног Ду хов ног Ви ру са, са та не) не да ју 
вам да оде те у храм на Вас крс и да се при че сти те Хри стом, 
Ко ји је Здра вље и Спа се ње. 

За што та ква на ре ђе ња слу ша ју на ши ду хов ни па сти ри и 
ну де нам ТВ пре нос Ли тур ги је уме сто Жи во га Бо га?

То, на рав но, тре ба пи та ти њих. 
И, на рав но, не тре ба ве ро ва ти у при чу за глу па ке да ти-

ме што по шту је мо ан ти хри стов ска на ре ђе ња гло ба ли стич ке 
вр ху шке, ко јој су на ше „вла сти“ са мо ма ри о не те у оп штем 
лут кар ском по зо ри шту, ли чи мо на Све ту Ма ри ју Еги пат ску. 
Јер, то ни је тач но – она је оти шла у пу сти њу во ђе на Ду хом 
Све тим, а не ду хом ку ка вич ке пла шње и не мо ћи, ма ски ра-
ном у „пу сти њач ко-ви ру сну те о ло ги ју“. (10) 

За то се кај мо, и  ве руј мо у Бо га, а не у све моћ ви ру са, ни 
у оне ко ји слу же Вр хов ном Ду хов ном Ви ру су, и ко ји ми-
сле да су све моћ ни. Јер, као што ре че Хри стос Пи ла ту: „Не 
би имао ни ка кве вла сти на да Мном да ти ни је да то од о зго“ 
(Јо ван 19, 11). 

Зло чин ци и уби це пла не те ни су све моћ ни, са мо су, због 
гре хо ва на ших, Бо гом до пу ште ни. 

Ни ка да не сме мо за бо ра ви ти: „Де мо ни чак не ма ју власт 
ни да са ми уђу у кр до сви ња, већ Го спод не до пу шта да они 
ис ку ша ва ју чо ве ка ви ше не го што он мо же да под не се. Али 
у бор би да је хри шћа ни ну сна ге ко је му пру жа ју мо гућ ност 
да иза ђе као по бед ник.“ (4)

Све ово, на рав но, не зна чи да епи де ми ја ко ро на ви ру са 
не по сто ји, и да не тре ба чу ва ти здра вље – сво је и сво га бли-
жњег. Али зна чи да тре ба би ти тре звен и опре зан, да се не би 
из гу би ла ду ша у име бри ге за те ло. 

Јер, ду ша чо ве ко ва је ва жни ја од це лог ко смо са. 
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ДА ЛИ ХРИШЋАНИН МОЖЕ ДА СЕ 
РАЗБОЛИ (ПА И ОД КОРОНА ВИРУСА): 

ПРИЛОГ КРИТИЦИ „ТЕОЛОГИЈЕ 
БЛАГОСТАЊА“

ВИРУС ПОСТОЈИ 

По тре ба да се про ми сли о оно ме што се де ша ва пред на-
ма ве ли ка је и на су шна по тре ба. 

То уоп ште не зна чи да ће овај текст да ти ко нач ну реч 
о би ло че му, па ни о хри шћан ском од но су пре ма бо ле сти, 
или пан де ми ји ко ро на ви ру са. Јер, сва ко од нас, укљу чу ју ћи 
и пи сца ових ре до ва, је сте оме ђен пер спек ти вом и обре ме-
њен гре си ма и про ма ша ји ма ко ји му су жа ва ју вид но по ље.

Па ипак, с Бож јом по мо ћи, мо ра мо ми сли ти.
Да кре не мо од чи ње ни ца: ко ро на ви рус по сто ји.
Ка ко де лу је?
Ево ме ди цин ског опи са: „По гре шно се ми сли да CO VID 

-19 ин фек ци ја иза зи ва ти пич ну, ати пич ну пне у мо ни ју или 
ARDS-а (акут ни ре спи ра тор ни дис трес син дром). Чи ни се 
да има мо по сла са са свим дру гом ди јаг но зом. Кључ ни па-
то ге нет ски ко рак у ин фек ци ји Cov 19 је сте ње гов на пад на 
Be ta-1 ла нац хе мо гло би на (Hb), чи ме он одва ја гво жђе (Fe) 
од хе мо гло би на (Hb) и по чи ње свој „лов“ на пор фи ри не. 
По сле дич но се гво жђе (Fe) от пу шта у цир ку ла ци ју (ви сок 
ни во фе ри ти на), а Hb гу би спо соб ност ве зи ва ња са ки се о-
ник, ко ји се ви ше не ис по ру чу је глав ним ор га ни ма. Оту да 
и по ја ве ре зи стент не хи пок се ми је ко ја ве о ма бр зо во ди у 
мул то ро ган ску дис функ ци ју. По ред то га сло бод но гво жђе 
у цир ку ла ци ји је сте из у зет но ток сич но и до во ди до сна-
жног ок си да тив ног оште ће ња плу ћа и ин фла ма ци је ал ве о-
лар них ма кро фа га ко ји об ја шња ва ју опи са не CT про ме не. 
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Ком пен за тор но ор га ни зам ре а гу је по ве ћа ном син те зом Hb 
(об ја ш ње ње за што је он ви сок) и по ве ћа ном про дук ци јом 
фе ри ти на (не ток сич но скла ди ште гво жђа) чи ме се об ја шња-
ва ње го ва по ви ше на кон цен тра ци ја. То ујед но об ја шња ва и 
на ста нак мо но ци то зе ко ја же ли да укло ни ви шак Fe из ор-
га ни зма као и раз лог за што је ви сок фе ри тин лош прог но-
стич ки знак, јер пре ви ше гво жђа зна чи да је пре ви ше Hb 
из гу би ло спо соб ност пре но са О2.

Лим фо пе ни ја се са дру ге стра не мо же об ја сни ти фа во-
ри зо ва њем ди фе рен ци ја ци је и про ли фе ра ци је мо но цит не 
ли ни је у од но су на дру ге ли ни је лим фо ци та. По ви ше на кон-
цен тра ци ја гво жђа и по ве ћа на про из вод ња Hb до во де до 
по ра ста ви ско зи те та кр ви и на стан ка по но вље них и ди фу-
зних ми кро и ма кро цир ку ла тор них тром бо за, због че га се 
и ре ги стру је ви сок ни во D-Di me ra, а на ста ле ем бо ли за ци је 
мо гу об ја сни ти на гло по гор ша ње то ка бо ле сти ових бо ле-
сни ка и смр ти у не ким слу ча је ви ма. Ди се ми ни ра на тром бо-
за до ка за на је об дук циј ским пре гле ди ма љу ди ко ји су има ли 
ди јаг но зу ARDS (ма да ов де се не ра ди о пра вом ARDS-у). 
Ова ко се мо же об ја сни ти за што се та ко бр зо гу бе па ци јен-
ти и за што ме ха нич ка вен ти ла ци ја ни је то ли ко ефи ка сна 
у ле че њу, а ко ришћење про то ко ла ме ха нич ке вен ти ла ци је 
ARDS не до но си ни ка кве ко ри сти. У ства ри, код не ких па-
ци је на та, мо же би ти и бес ко ри сно. С дру ге стра не, ти ме се 
пре суд но об ја шња ва вр ло брз и до бар од го вор тих па ци је-
на та на ан ти ко а гу ла ци о ну те ра пи ју.“ (1)

Да кле, ви рус пра ви ха ос та ко што гво жђе одва ја од хе-
мо гло би на, па гво жђе у кр ви по ста је ток сич но, а хе мо гло-
бин не пре но си ки се о ник до ће ли ја. На ста ју ком пли ка ци је 
са тром бо за ма и мо же до ћи, на ро чи то код оних са сла би јим 
ор га ни змом, и до смрт ног ис хо да. 

Ми са да не ће мо ула зи ти у то да ли је ви рус „при род ни“ 
или „ве штач ки“, ни ти ће мо се ба ви ти Би лом Геј тсом. 
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При хва ти ће мо чи ње ни цу да ви рус, без об зи ра да ли је 
из при ро де или је на чи њен у ла бо ра то ри ја ма Но вог по рет-
ка, по сто ји.

А ако по сто ји, по сто ји по Бож јем до пу ште њу.
Бо лест је. 
А бо лест по га ђа љу де. 
Све љу де: бра ва ре, по ли ти ча ре, ле ка ре, па и мо на хе.

ПОВОД ЗА ОВАЈ ТЕКСТ 

У два ма на сти ра у око ли ни мог род ног гра да де си ло се 
да се не што мо на штва раз бо ле ло од ко ро на ви ру са. То ни је 
чу до: то су ма на сти ри ко ји су, са бла го сло вом Све тог вла ди-
ке Ни ко ла ја, увек би ли и оста ли на род ни, пре пу ни бо го љу-
бља и бра то љу бља, го сто љу би ви и ча збе ни, па је мно штво 
на ро да ко ји је до ла зио на слу жбе, ис по вест и при че шће уочи 
Вас кр са ве ро ват но при до не ло да се бо лест до хва ти и мо на-
штва. Ствар, ме ђу тим, ни је у то ме – сва ко се мо же раз бо ле ти, 
као што смо већ ре кли. Су шти на при че је у мно го број ним, 
не тач ним и сму ћу ју ћим, гла си на ма о оно ме што се де си ло, а 
на ро чи то у нео бич ној прет по став ци да та ква ствар ни је мо-
гла да се де си мо на штву ко је жи ви стро го, „по ти пи ку“. Шта 
ли су они Бо гу згре ши ли кад су се та ко раз бо ле ли? То је, от-
при ли ке, био кон текст овог иш чу ђа ва ња. 

Је дан део пра во слав них је, очи то, упао у зам ку при ми-
тив но-про те стант ске „те о ло ги је бла го ста ња“ (2), по ко јој је 
Бо гу мио онај ко је бо гат и здрав, а си ро ти ња и бо ле сни сво-
јим ста њем по ка зу ју да ни су до вољ но „по бо жни“. 

Би ло је и оних, не што „но ви јег“ ду ха, ко ји су раз бо ље ва ње 
„тра ди ци о на ли стич ког“ мо на штва при пи са ли њи хо вој „не-
по слу шно сти“ ме ра ма „стру ке“ (као, пра ви ли су се па мет ни, 
ми сли ли су да су „су пер вер ни ци“, ни су слу ша ли „стру ку“ и 
– на гра бу си ли су!) А ми, све сни опа сно сти, на вре ме смо за-
тво ри ли сво је оби те љи за ма се вер ни ка ко ји ка шљу и ки ја ју! 
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Но, не ће мо ула зи ти у да ља на гва жда ња о то ме шта је ко 
по ми слио, ре као, пре ћу тао...

Ства ри тре ба са зи ра ти ду бље и озбиљ ни је.
Епи де ми ја ко ја нас је сна шла убе дљив је раз лог да се под-

се ти мо основ них исти на о бо ле сти, и на чи ни ма на ко је пра-
во слав ни при сту па ју овом фе но ме ну на ше про ла зно сти. 

ЖИВОТ: ПРИВРЕМЕНИ ПРКОС СМРТИ 

Ми, љу ди, стал но за бо ра вља мо у ка квом смо по ло жа ју 
на овом све ту. Авај, зем ни жи вот је са мо крат ко пр ко ше-
ње смр ти. По зна ти фран цу ски пра во слав ни бо го слов, Жан 
Клод – Лар ше, ка же: „Не ма чо ве ка ко ји у свом жи во ту не 
мо ра да се су о чи са бо ле шћу. Она је не из бе жно по ве за на са 
људ ском суд би ном. Ни је дан ор га ни зам ни је пот пу но здрав. 
Здра вље је увек са мо при вре ме на рав но те жа из ме ђу си ла 
жи во та и дру гих си ла ко је им се су прот ста вља ју, при че-
му пр ве има ју тек ма лу над моћ. Жи вот је, пи ше про фе сор 
Мар сел Сан драј (Mar cel Sen drail) у сво јој Кул тур ној исто-
ри ји бо ле сти, „у су шти ни при вре ме ни пр кос смр ти. Сва ка 
на ша ће ли ја оп ста је са мо по це ну стал не бор бе про тив си ла 
ко је на сто је да је уни ште. Већ од мла до сти на ша тки ва са-
др же про стра не оште ће не и ис тро ше не зо не; од са мог ро-
ђе ња ту се упи су ју узро ци ко ји ће убр за ти њи хов крај /.../. 
Бо лест обра зу је осно ву на шег те ле сног тра ја ња. Чак и под 
ма ском здра вља, би о ло шки фе но ме ни не пре кид но пре ва-
зи ла зе гра ни це нор мал ног. За ле ка ре из сва ко днев ног за па-
жа ња про из и ла зи чи ње ни ца да су ма ни фе ста ци је бо ле сног 
ка рак те ра по ве за не са нај е ле мен тар ни јим жи вот ним про-
це си ма.“ Чак и он да ка да сма тра мо да смо здра ви, бо лест 
је већ у на ма, и то по тен ци јал но, а би ће до вољ но да не ка 
од на ших од бра на осла би да би се по ја ви ла у овој или оној 
фор ми. По не кад ће она иза зва ти ве ли ка оште ће ња пре не-
го што је бу де мо при ме ти ли.“ (3)
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На рав но да ни је при јат но о то ме ми сли ти, јер ни ко не 
же ли смрт и не ми ри са смр ћу – ни сво јих бли жњих, ни сво-
јом, али... Чи ње ни це го во ре. 

ЗАШТО ЈЕ БОЛЕСТ ТЕШКА?

Бо лест је те шка. Она чо ве ка че сто из мо жда ва. Лар ше ка-
же: „Сва ко од нас то ком свог жи во та мо ра не са мо да ра чу на 
са бо ле шћу и пат њом не го и да, ка да оне на сту пе, на ста ви 
да жи ви и тра жи, упр кос њи ма или у њи ма, сво је ис пуњење. 
Али то ни ка да ни је ла ко: за то што нас бо лест, оп ште узев, 
до во ди у не у о би ча је ну си ту а ци ју, ка да су нам усло ви жи-
во та из ме ње ни, ре ла ци је са бли жњи ма по ре ме ће не и че сто 
осла бље не на мет ну том изoлaци јом, ка да мо ра мо да се су о-
чи мо са бо лом, али и бри гом и обес хра бре но шћу, па чак и 
стра хом и оча ја њем, ка да ви ше или ма ње осе ћа мо да са ми 
мо ра мо и мо же мо да се бо ри мо са овим те шко ћа ма. Уто ли-
ко пре што је за то да на шњи чо век са мно гих аспе ка та сла-
би ји од сво јих пре да ка. Ме ди ци на је сва ка ко у на ше вре ме 
до сти гла ви сок сте пен на уч ног зна ња, тех нич ке оспо со бље-
но сти и дру штве не ор га ни зо ва но сти што јој, на пла ну пре-
вен ци је, ди јаг но сти ке и ле че ња, обез бе ђу је ви со ку ефи ка-
сност. Да нас су за бо ра вље не мно ге бо ле сти ко је су не ка да 
ха ра ле. Да нас мо же мо да бу де мо бр зо из ле че ни од бо ле сти 
од ко јих су на ши пре ци мо ра ли ду го да бо лу ју или ко је су 
би ла пот пу но не из ле чи ве. Мо гу да се от кло не пат ње ко је су 
не ка да би ле не из бе жне. Али овај на пре дак, мо ра се при зна-
ти, има сво ја огра ни че ња па и на лич је, чи ји се узрок чак пре 
на ла зи у вред но сти ма, па и иде о ло ги ја ма ко је у не ким слу-
ча је ви ма слу же као осно ва за при ме ну и раз вој ме ди ци не, 
не го у са мој ме ди ци ни.“ (3)

Шта то зна чи? 
Ко ли ко год да на шња ме ди ци на на пре до ва ла, ми се ње-

ног раз во ја и пла ши мо – јер, она не ну ди са мо здра вље, не го 
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и смрт, под ви дом еута на зи је. Она нас, као што смо већ мно-
го пу та чи та ли, во ди пу тем при сил ног вак ци ни са ња, за ко је 
при пад ни ци тзв. „гло бал не ели те“ твр де да је сред ство сма-
њи ва ња свет ске по пу ла ци је. 

За то нам да на шња ме ди ци на (пре све га, ње на иде о ло ги ја) 
де лу је сум њи во. Али дра го нам је кад нам про ду жу је жи вот. 

Јер, раз бо ље ва мо се и бо лу је мо.

ОДАКЛЕ БОЛЕСТИ? 

И ствар но – ода кле?
Ство ре ни смо од Бо га као бе смрт ни и це ло ви ти, а бо ле-

сти нас во де ка смр ти и ра са пу. Све ти Ва си ли је Ве ли ки ка же: 
„Би ли смо за шти ће ни од бо ле сти /.../ за хва љу ју ћи да ро ви ма 
при мље ним у ства ра њу“. (3)

Шта се де си ло па ви ше ни смо за шти ће ни од бо ле сти?
Из гу би ли смо, кроз пра ро ди тељ ски грех, за јед ни цу са 

Жи вим Бо гом, и по то ну ли у смрт, под сен ком не би ти ја.
Све ти Гри го ри је Па ла ма ве ли: „Ода кле до ла зе сла бо сти, 

бо ле сти и оста ла зла због ко јих на сту па смрт? Ода кле по ти-
че са ма смрт? Од на шег не по ко ра ва ња бо жан ској за по ве сти, 
кр ше ња пра ви ла ко ја нам је од ре дио Бог, на шег пр во бит ног 
гре ха у Бож јем ра ју. Та ко бо ле сти, не мо ћи и те рет ис ку ше ња 
сва ке вр сте про ис ти чу из гре ха. Њи ме смо на и ме у ко жне ха-
љи не обу кли ово бо ле шљи во, смрт но те ло му че но пат ња ма, 
пре шли у овај при вре ме ни и про ла зни свет и би ли осу ђе ни 
да во ди мо жи вот из ло жен мно гим бо ле сти ма и број ним не-
во ља ма. Бо лест је да кле као не ки кра так и те жак пут на ко-
ји је грех од вео људ ски род, /a/ крај тог пу та, ње го ва крај ња 
гра ни ца је сте смрт.“ (3)

Да кле, оту ђе ни од Жи во та, на шли смо на ста зи ко ја нас 
во ди ка по нор но сти на ше зем не ег зи стен ци је, не си гур не и 
крх ке као ста кло. 
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БОЛЕСТ И ЂАВО 

Где су грех и смрт, ту је увек и ђа во, ра зо ри тељ сми сла и 
за га ђи вач све га Бож јег. Лар ше ка же: „По што је ефе кат Ада-
мо ве гре шке, ње на по сле ди ца и об лик њом иза зва ног зла, 
бо лест се исто вре ме но осе ћа као ство ре на и по но вље на, ра-
ши ре на, раз ви је на и оја ча на, а по не кад чак и оте ло вље на, 
„си ла ма мра ка и зла“, ђа во лом и де мо ни ма ко ји сто га по ста-
ју је дан од глав них узро ка бо ле сти, ма ни фе сту ју ћи се кроз 
њих нај че шће ин ди рект но, али по не кад и ди рект но, као у 
слу ча је ви ма за по сед ну то сти, ка да у чо ве ку за у зи ма ју пра-
зно Бож је ме сто“. (3)

Али, да на шњи чо век о то ме ни не ми сли, са свим у скла-
ду са реч ју Шар ла Бо дле ра: „Нај ве ћа об ма на ђа во ла са сто ји 
се у то ме да нас уве ри ка ко он не по сто ји“.

А он да иде лак ше, као са оним чо ве ком о ко ме је пи сао 
Вла ди ка Ни ко лај, ко ји је кре нуо да се ку па у Ни лу не ве ру-
ју ћи да по сто је кро ко ди ли. 

Крај му се зна. 

КАЗНА БОЖЈА?

Не ки пут се о бо ле сти го во ри као о ка зни Бо жјој. Ка зна 
Бож ја је кад се Бог по ву че, и пу сти љу де да жа њу што су са 
ђа во лом се ја ли. 

„Сва ко од нас ода би ра ка зне ка да вољ но чи ни грех“, пи-
ше Све ти Кли мент Алек сан дриј ски.

Све ти Ири неј Ли он ски пи ше у истом сми слу: „А одва-
ја ње од Бо га је смрт; одва ја ње од све тло сти је та ма; одва ја ње 
од Бо га је гу би так свих бла го да ти ко је од Ње га до ла зе. Да кле, 
они ко ји су сво јим от пад ни штвом из гу би ли све на пред по-
ме ну то до би ли су све ка зне: не за то што их Бог уна пред ка-
жња ва, не го их ка зна сти же са мим тим што су ли ше ни свих 
до ба ра.“ (3) 
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Кад Бог ка же Ада му и Еви шта их че ка, Он их не ка жња-
ва, не го им опи су је по сле ди це пре сту па(1 Мој. 3, 16–19). 

У том сми слу, тре ба би ти опре зан ка да се о бо ле сти го-
во ри као о ка зни од Бо га. Бо ле сти су, пре све га, по сле ди ца 
не мо ћи на ше па ле људ ске при ро де. Узми мо слу чај сле по ро-
ђе но га (Јн 9, 1–3): на пи та ње уче ни ка „Ра ви, ко са гри је ши, 
овај или ро ди те љи ње го ви, те се ро ди сли јеп?“, Хри стос ја сно 
од го ва ра: „Не са гри је ши ни он ни ро ди те љи ње го ви“. И ле-
чи га од сле пи ла. 

Ме ђу тим, по ред на сле ђа ста ро а дам ске ра сла бље но сти, 
чо век чи ни и сво је, лич не гре хе. Лар ше ка же: „Као но си лац 
људ ске при ро де, сва ки чо век је, уко ли ко гре ши, јед ним де-
лом од го во ран за бо ле сти ко је по га ђа ју не са мо ње га са мог 
не го и дру ге“. (3)

То опет ви ди мо из Еван ђе ља – по ре чи До сто јев ског, сви 
смо кри ви за све. Они ма ко ји му при ча ју о уби ству Га ли ле ја-
ца ко је је на ре дио Пи лат, Исус од го ва ра: „Ми сли те ли да су 
ти Га ли леј ци би ли гр је шни ји од сви ју Га ли ле ја ца, кад су та ко 
по стра да ли? Ни су, ка жем вам, не го ако се не по ка је те, сви ће-
те та ко из ги ну ти. Или оних осам на ест што на њих па де ку ла 
у Си ло а му и по би их, ми сли те ли да су они кри вљи би ли од 
сви ју љу ди што жи ве у Је ру са ли му? Ни су, ка жем вам, не го 
ако се не по ка је те, сви ће те та ко из ги ну ти.“ По Лар шеу, Хри-
стос ти ме не же ли да пре ти љу ди ма ко ји Га слу ша ју, не го да 
им ка же да ова кве не сре ће ни су по ве за не са мо са гре хом са-
мих жр та ва, већ и са гре си ма чи та вог чо ве чан ства. 

Та ко је и са бо ле сти ма. Све ти Ки при јан Кар та гин ски ка же: 
„Све док бу де мо жи ве ли у овом све ту, ве за ни смо за људ ски 
род исто вет но шћу те ла; ду хом се јед ни од дру гих раз ли ку-
је мо. Сто га са свим љу ди ма де ли мо не до стат ке те ла и ‘тре ба 
ово рас па дљи во да се об у че у не рас па дљи вост, и ово смрт-
но да се об у че у бе смрт ност’ (1 Кор 15, 53). Ка да не при ја тељ 
осво ји не ки град, ње го во по ро бља ва ње по га ђа све ста нов ни-
ке без ика кве раз ли ке. А ка да због ве дрог не ба пре ста не мо да 
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се на да мо ки ши, су ша под јед на ко пре ти сви ма на ма. Нај зад, 
ка да сте не са свих стра на окру же брод, бро до лом по ста је за-
јед нич ка суд би на свих пут ни ка, без из у зет ка. Та ко је са сва-
ким бо лом, би ло да по га ђа на ше очи, удо ве, или на ше те ло 
уоп ште: он је суд би на свих нас, све док бу де мо де ли ли исто 
те ло на овом све ту.“ (3)

Ода тле и епи де ми је: кад не при ја тељ осво ји град, сви су 
по ро бље ни. Јер, као људ ска при ро да, је дан смо чо век, Све-
род ни Адам, и мо ра мо под но си ти по сле ди це је ди ни то сти 
на ше при ро де. 

ГРЕШАН ЖИВОТ КАО УЗРОК БОЛЕСТИ 

Иако сма тра да у на че лу „бо лест не за ви си од нас“, Све ти 
Мак сим по твр ђу је „да јој узрок мо же би ти не у ре дан жи вот“. 
Све ти Вар са ну фи је Ве ли ки та ко ђе по ми ње „бо ле сти ко је по-
ти чу од не ма ра и не ре да“. Све ти Ни ко ла Ка ва си ла ка же: „Има 
љу ди ко је по га ђа ју те ле сне бо ле сти чи ји је узрок раз врат ду-
ше“. По што, ка ко то за па жа Гри го ри је На зи јан зин, „стра сти 
ути ску ју тра го ве на те лу“, „до га ђа да бо лест бу де про у зро ко-
ва на стра сти ма“. (3)

Ме ђу тим, у ова квим слу ча је ви ма, ка же Лар ше, не тре-
ба ви де ти пу ки гнев Бож ји, не го Ње го ву про ми са о ну бри гу 
о спа се њу свих љу ди, по што Бог не ке „кроз из не над ну бе ду 
њи хо вог те ла, на ве де да раз ми шља ју о бо ле сти ма сво је ду ше 
и свом уда ља ва њу од Бо га. Шта ви ше, ту још мо же мо ви де ти 
и опо ме ну у ова квим при ли ка ма упу ће ну дру гим љу ди ма – и 
то по зив на по ка ја ње – због су штин ске он то ло шке ве зе ко ја 
по ве зу је бо ле сти, пат ње и смрт са гре хом свих.“ (3)

Бог бо ле шћу опо ми ње чо ве ка да Му се вра ти, али и по у-
ча ва ње го ве бли жње – да не за бо ра ве сво ју крх ку људ скост, и 
да по тра же Веч но га Ко ји је из вор сва ке сна ге и це ло сно сти. 

Здра вље ду ше, на рав но, ути че и на здра вље те ла. Лар ше 
ка же: „Ка да ду ша уче ству је у бо жан ском ми ру и бла го сло ве ном 



179

ре ду, она тај мир и тај ред пре но си на функ ци је те ла. Упра-
во сто га мно ги ду хов ни ци до спе ва ју у ду бо ку ста рост и та-
да чак и у свом те лу одр жа ва ју за чу ђу ју ћу сна гу и из не на ђу-
ју ћу мла дост.“ (3)

До вољ но је се ти ти се па три јар ха Па вла. 

СМИСАО СТРАДАЊА 

Ка да нас сна ђе бо лест, тре ба, пре све га и из над све га, да 
тра га мо за ње ним уну тра шњим зна че њем. Реч је о сво је вр-
сној по ру ци, о Бож јој по се ти. Та ко ар хи ман дрит Ве ни ја мин 
из ма на сти ра Пре о бра же ња под Ов ча ром ка же да је, кад је 
до шао да оби ђе Све тог Ју сти на Ће лиј ског, ко ји тек што је 
пре ле жао бо лест, на пи та ње: „Оче, чуо сам да сте би ли бо ле-
сни?“, он ус хи ће но од го во рио: „Да, по се тио ме је Го спод!“Бо-
лест је, за по бо жне, Бож ја по се та. Отац Ју стин јој се ра до вао 
као пу ту ка Хри сту.

Лар ше нас под се ћа на став Ота ца „да не бри не мо пр вен-
стве но о при род ним узро ци ма бо ле сти ни о сред стви ма за 
њи хо во от кла ња ње, већ да от кри је мо зна че ње ко је оне до би ја ју 
у окви ру на ше ве зе са Бо гом и да ја сно са гле да мо по зи тив ну 
функ ци ју ко ју оне мо гу има ти у по гле ду на шег спа се ња.“ (3)

Лар ше та ко ђе упо зо ра ва: „У тру ле жно сти и пат њи те ла 
чо ве ку се по ка зу ју сла бост ње го вог зем ног би ћа, про ла зност 
ње го вог по сто ја ња на овом све ту и, уоп ште, ње го ва крх кост, 
не моћ, ре ла тив ност, ње го ве гра ни це. Бо лест те ла под се ћа на 
бо лест чи та вог гре шног би ћа. Гу би так здра вља се по ја вљу је 
као сим бол па чак и ви дљи ви знак гу бит ка рај ског ста ња.“ (3)

Бо лест очи шћу је ду шу, ако се при хва ти у Хри сту. Лар-
ше под се ћа да ум осло бо ђен те го ба ко је су га вра ћа ле те лу 
и ис тан чан пат њом по и ма дру ги, ду хов ни свет, а во ља ли-
ше на гре шног са мо по у зда ња те жи Бо гу. За то је До сто јев ски 
на пи сао: „Здрав чо век је увек зе маљ ски чо век, ма те ри ја лан 
/.../. Али чим се раз бо ли и нор ма лан, зе маљ ски ред ње го вог 
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ор га ни зма се по ква ри, чим му се по ка же мо гућ ност не ког 
дру гог све та, од мах, и то ка ко се бо лест по гор ша ва, од но си 
са овим све том по ста ју све те шњи.“ (3)

„Бог уоп ште ни је до зво лио /бо лест/ за то да би нас по-
ни зио“, ја сно ка же Јо ван Зла то у сти, „већ за то што је же лео да 
нас учи ни бо љим, му дри јим и по кор ни јим Сво јој во љи, што 
је су шти на сва ког спа се ња.“ (3)

Уоста лом, ка же овај Све ти Отац, „ле кар ни је ле кар са-
мо ка да про пи су је куп ке и креп ку хра ну и тра жи да се бо-
ле сник ше та цвет ним ба шта ма, већ и ка да па ли и се че /.../. 
За то, зна ју ћи да нас Бог во ли ви ше не го сви ле ка ри, не бри-
ни те, не тра жи те од ње га об ја шње ње о сред стви ма ко је упо-
тре бља ва; већ Му се пре пу сти мо, би ло да же ли да упо тре би 
по пу стљи вост или стро гост; би ло да се слу жи јед ним би ло 
дру гим сред ством, Он увек де ла ка ко би нас спа сао, ка ко би 
нас сје ди нио са Со бом.“ (3) 

И још ка же Јо ван Зла то у сти: „По што обич но не осе ћа мо 
ни ка кав бол ка да је ду ша бо ле сна а ка да је те ло иоле у не при-
ли ци, на про тив, ула же мо сав свој труд да би смо га осло бо-
ди ли не при јат но сти, Бог ка жња ва те ло за гре хо ве ду ше, да 
би чо ве ко вом нај у зви ше ни јем де лу вра тио здра вље нај не до-
стој ни јом ка зном.“ (3)

Те ле сна бо лест – пут ка оздра вље њу ду ше...

ПОУКЕ ОТАЦА: БЛАГОДАРИТИ, ТРПЕТИ, 
БИТИ У БОЖЈЕМ ПРИСУСТВУ 

Све ти Вар са ну фи је пи ше јед ном од сво јих ду хов них си-
но ва: „Оно ли ко ко ли ко Бог твом те лу до пу сти да па ти, то ли-
ко ти омо гу ћа ва олак ша ња тво јих гре ша ка.“ (3)

Све ти Исак Си риј ски у истом сми слу пи ше: „Пат ње уби-
ја ју за до вољ ство стра сти.“ (3) 

Све ти Јо ван Зла то у сти нас под се ћа: „Грех ра ђа бол, а бол 
уби ја грех.“ (3) 
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Све ти Bар са ну фи је Ве ли ки под се ћа јед ног од сво јих уче-
ни ка ко ји тре ба да из др жи на па де бо ле сти: „Не гу би мо хра-
брост у бо ле сти, јер Апо стол је ре као: ‘Ка да сам слаб, он да 
сам си лан (2 Кор 12, 10).’“ Дво ји цу бо ле сне бра ће Јо ван из 
Га зе под се ћа: „Го спод је ре као: ‘Тр пље њем сво јим спа са вај те 
ду ше сво је (Лк 21, 19)’. По том је Апо стол ре као: ‘Јер вам је тр-
пље ње по треб но (Јев 10, 36)’. А Про рок ће ре ћи: ‘Би јах ни јем 
и гла са не пу стих; му чах и о до бру. Али се ту га мо ја по ди же 
(Пс 39, 2)’. Осим то га наш до бри Учи тељ, Бог, је ре као: ‘Али 
ко ји пре тр пи до кра ја тај ће се спа сти (Мт, 10, 22)’. Обо ји ца 
ис трај те у стр пље њу /.../.“ (3) 

Јед ном од дво ји це сво је бра ће Све ти Вар са ну фи је та ко ђе 
са ве ту је: „Др жи мо се до бро, тр пи мо, бу ди мо уче ни ци Апо-
сто ла ко ји ка же: ‘Бу ди те у не во љи тр пе љи ви (Рим 12, 12).’“ (3) 

Лар ше ка же: „Бог, као што смо на пред ре кли, чо ве ку да је 
оно што је за ње га ду хов но нај бо ље. По вра так у до бро здрав-
стве но ста ње са те тач ке гле ди шта по не кад је сте до бро, али 
по не кад про ду жа ва ње бо ле сти пред ста вља при ли ку ко ју про-
ви ђе ње да је да се стек не ве ће до бро. /.../ Та ко, на при мер, Све-
ти Вар са ну фи је при ча да је ње гов уче ник „Ава Се рид јед ног 
да на био озбиљ но бо ле стан, му чи ла га је ја ка гро зни ца ко ја 
ни је по пу шта ла: ме ђу тим он од Бо га ни је за тра жио да је из-
ле чи ни да убла жи ње гов бол, већ да му да из др жљи вост и 
за хвал ност“. (3) 

Бо ле сник ко ји не мо же да бу де на том ни воу – да сваг да 
бла го да ри за бо лест ко ја га је по хо ди ла, ка же Лар ше, „тре ба 
у сво јој мо ли тви да тра жи од Бо га да му да оно што је нај-
бо ље за ње га и да се с пу ним по ве ре њем пре да Ње го вој во-
љи. Упор но тра же ћи оздра вље ње, бо ле сник ће же ле ти са мо 
ис пу ње ње сво је вла сти те во ље, јер ће ње го ва во ља спон та но 
увек те жи ти убла жа ва њу бо ло ва.“ (3)

На во де ћи при мер же не Ха на неј ке, ко ја се ду го мо ли ла 
Хри сту за из ле че ње кће ри, Лар ше ис ти че: „Да ле ко од то га 
да тре ба да пред ста вља из вор оча ја ња и раз лог на пу шта ња 
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мо ли тве, чи ње ни ца да ни је од мах усли шен тре ба чо ве ку, на-
про тив, да бу де раз лог да се на да нај ве ћим до бри ма и, за то, 
мо тив да ис тра је у мо ли тва ма мо ље ња.“ (3)

С дру ге стра не, ка ко ка же Лар ше, „по не кад је бол то ли ки 
да чо ве ку од у зи ма сву сна гу по треб ну за де ло мо ли тве, ко је 
оту да не мо же да бу де ис пу ње но у сво јим уоби ча је ним фор-
ма ма. Бо ле сни ку у том слу ча ју пре о ста је са мо мо гућ ност да 
не мо оста не у при су ству Бо га, пре ма Ње му усме ри пре о ста-
ле сна ге и у се би се сје ди ни с Њим.“ (3) 

Бла го да ре ње Бо гу у бо ле сти ве ли ко је де ло, по ре чи ав ве 
Пи ме на: „Ако се срет ну три чо ве ка и ако је дан чу ва уну тра-
шњи мир, дру ги Бо гу за хва љу је у бо ле сти а тре ћи Му слу жи 
са чи стом ми шљу, ова тро ји ца чи не исто де ло.“ (3)

Уну тра шњи мир, чи сте по ми сли, бла го да ре ње у бо ле сти: 
пут пра во слав них под ви жни ка. 

СВЕЦИ И БОЛЕСТИ 

Лар ше ка же: „И са ми све ти те љи у свом те лу не ми нов но 
под но се пат њу и бо ле сти, и на кра ју, би о ло шку смрт. То још 
јед ном до ка зу је да не по сто ји ну жна ве за из ме ђу здра вља 
те ла и здра вља ду ше, да се бо лест и фи зич ке пат ње не мо гу 
ди рект но при пи са ти лич ном гре ху оно га ко га по га ђа ју. Оне 
под јед на ко по га ђа ју пра вед не и гре шне: „Све би ва свје ма јед-
на ко: пра вед ни ку би ва као без бо жни ку, до бро ме и чи сто ме 
као не чи сто ме, оно ме ко ји при но си жр тву као оно ме ко ји не 
при но си; ка ко до бро му та ко гр је шни ку, оно ме ко ји се ку не 
као оно ме ко ји се бо ји за кле тве“ (Проп 9, 2).

Све ти те љи су чак по не кад бо ле сни ји од оста лих љу ди и 
то из два основ на раз ло га. Је дан по ти че од бо жан ске ико но-
ми је. /.../ Бог, иако ни ка да не иза зи ва бо ле сти и пат ње, ипак 
мо же да их одо бри и да их упо тре би у ци љу ду хов ног раз-
во ја чо ве ка и, шта ви ше, за ду хов ну из град њу оних ко ји га 
окру жу ју.“ (3)



183

Ако мо гу да се раз бо ле све ци, мо гу и мо на си. 
Та ко је у све ту у ко ме жи ви мо – све ту ко ји је до ли на су за. 

ЗАШТО ПАТЕ СВЕЦИ?

„Те о ло ги ја бла го ста ња“ ни је пра во слав на. Не зна чи да си, 
ако си здрав, са мим тим Бо гу мио и пред Бо гом ис пра ван. На 
тај, по гре шан на чин, ми сле при ми тив ни про те стан ти. 

Ко ли ко је све та ца до каз за то! Зар смо за бо ра ви ли Све тог 
Па вла, ко ји је це лог жи во та имао „жа лац у ме су“? Зар смо за-
бо ра ви ли на Све тог Пи ме на Мно го бо ле зне ног, ко ји је на ди-
мак до био због мно штва бо ле сти ко је је но сио це лог жи во та?

И то ли ке дру ге, укљу чу ју ћи стар ца Пај си ја Све то гор ца, 
ко ји је па тио од ту мо ра, па, кад су га пи та ли – за што му се 
то зби ва, ре као да да нас љу ди стра да ју од раз во да бра ка, од 
ду шев них бо ле сти и од ра ка. По што је он без брач ни мо нах, 
а ду шев ну бо лест ни је имао, Го спод је бла го сло вио да оде са 
овог све та бо лу ју ћи од ра ка. О то ме тре ба раз ми шља ти, на-
ро чи то у ова квим, „ко ро на“ тре ну ци ма. 

Пи та ју ћи се „за што Бог до зво ља ва да све ти те љи на то-
ли ко на чи на ис па шта ју“, Све ти Јо ван Зла то у сти да је осам од-
го во ра: „Пр во, да би оне мо гу ћио да уз ви ше не вр ли не и чу де-
сна де ла све ти те ља код њих иза зо ву гор дост“ (уп. 2 Кор 12, 
7). „Дру го, /.../ да им не бу де ука за на по част ве ћа не го што 
тре ба да бу де ука за на љу ди ма и да их не гле да ју као бо го ве 
ви ше не го као на обич не смрт ни ке. На тре ћем ме сту, да би 
си ла Го спод ња још ви ше за бли ста ла“, јер се она по ка зу је на-
ро чи то у сла бо сти (уп. 2 Кор 12, 9). „Че твр то, да би стр пље-
ње све ти те ља до би ло ви ше сја ја, и да би се ви де ло да Бо гу не 
слу же из ин те ре са не го да за Ње га осе ћа ју чи сту љу бав, по-
што су му јед на ко ода ни и ка да су оп хр ва ни пат њом /.../. На 
пе том ме сту, да би нас на ве ли да раз ми шља мо о вас кр се њу 
мр твих; јер ка да ви ди мо да пра вед ник пун број них вр ли на 
из жи во та од ла зи тек по што је бо ло вао од без број бо ле сти, 
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и про тив сво је во ље по ми шља мо на бу ду ће су ђе ње“ ко је ће 
пре ма све то ме по ка за ти Бож ју пра вед ност. „Ше сто, да би се 
они ко ји осе те не сре ће уми ри ли и уте ши ли ви дев ши да су 
нај све ти ји осе ти ли исто та кве па чак и ве ће не сре ће. Сед мо, 
да вас /.../ уз ви ше ност њи хо вих де ла не на ве де да по ве ру је-
те да је њи хо ва при ро да дру га чи ја од ва ше и да ни је мо гу ће 
да по сту па те као они“ (уп. Јак 5, 17). „Осмо, да вам нај зад по-
ка же у че му се за и ста са сто ји сре ћа и не сре ћа“, бу ду ћи да је 
пра ва сре ћа би ти сје ди њен са Бо гом а је ди на пра ва не сре ћа 
би ти од Ње га одво јен.

Дру ги основ ни раз лог због ког ду хов ни ци че сто бе ху бо-
ле сни ји од дру гих мо же би ти не по сред но де ло ва ње де мо на 
ко ји на тај на чин на сто је да их уз не ми ре, по ре ме те њи хо ву 
уну тра шњу ак тив ност, од вра те их од њи хо вог глав ног за-
дат ка. Ева гри је у ви ше на вра та под вла чи да он да ка да је дух 
чо ве ка сје ди њен са Бо гом у мо ли тви, ђа во, по што не ма ди-
рек тан ути цај на ње го ву ду шу а ипак на сто ји да у њу уне се 
не мир, не ма дру гу мо гућ ност до да де лу је на те ло. Он он да 
на ње га де лу је про тив ње го ве во ље и ме ња му кон сти ту ци ју 
(kra sis). Због ве зе ко ја спа ја те ло и ду шу, он се на да да ће, шко-
де ћи те лу, ус пе ти да уз не ми ри ду шу, да у њој иза зо ве по ја ву 
ми сли стра них мо ли тви и при ви ђе ња и да про бу ди стра сти. 
„На и ме, уко ли ко до ђе и до нај ма ње про ме не у кон сти ту ци ји 
те ла, при ме ћу је са сво је стра не Све ти Јо ван Зла то у сти, ду ша 
је по ре ме ће на у ве ли ком бро ју сво јих ак тив но сти.“ (3)

Лар ше ка же да де мо ни уче ству ју у на па ди ма на под ви-
жни ке пу тем бо ле сти, јер не же ле да се под ви жник свим сво-
јим би ћем по све ти Бо гу: „Ли ша ва ју ћи их ослон ца у те ле сном 
здра вљу, он на сто ји да им осла би буд ност, уз не ми ри па жњу, 
сма њи от пор пре ма ис ку ше њи ма, уни шти њи хов аскет ски 
на пор и до ве де их до тле да из гу бе на ду у бо жан ску по моћ па 
чак и да, ако је то мо гу ће, про кли њу Бога. Јо вов слу чај нам 
пру жа по себ но очи гле дан при мер ових ђа вол ских ци ље ва 
про тив пра вед ни ка. Про лог Књи ге ја сно по ка зу је не са мо 
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не по сред но де ло ва ње ђа во ла ка ко би иза звао бо лест (Јов 2, 
6–7) не го и циљ ко ји он при том има (Јов 2, 5).“ (3) Али, ђа во 
ни је по бе дио Јо ва, ни је га на вео да ху ли на Бо га. Та ко је и са 
све ти ма: иако их ђа во му чи, не мо же их по бе ди ти. 

ИЗЛЕЧЕЊЕ

Го спод Исус Хри стос је Ле кар ду ше и те ла. Лар ше ка же: 
„Прем да је ме ђу љу де до шао да ле чи њи хо ве ду хов не бо ле-
сти, Хри стос је без окле ва ња ис це љи вао те ле сне бо ле сти и 
не мо ћи оних ко ји су Га то мо ли ли. Он у бо ле сти ма и не мо ћи-
ма ни је ви део ну жну пат њу. Да ле ко од то га да се по ка зи вао 
по ми ре ним или рав но ду шним пре ма њи ма, Он је, ис це љу-
ју ћи оне ко ји су му до ла зи ли, ја сно по ка зао да су оне не по-
жељ не и дао при мер ка ко се пре ма њи ма тре ба по на ша ти. 
Он се уоста лом љу ди ма отво ре но пред ста вља као ле кар: „Не 
тре ба ју здра ви ле ка ра не го бо ле сни“ (Мт 9, 12; Мк 2, 17; Лк 
7, 31); „Сва ка ко ће те ми ре ћи ову по сло ви цу: ‘Ле ка ру, из ли-
је чи се сам’“ (Лк 4, 23).

А мно га ис це ље ња ко ја Он вр ши и ко ја је ван ђе ља на сто-
је да опи шу све до че да Он под ра зу ме ва да је не са мо ле кар 
за ду шу већ исто та ко и ле кар за те ло. Уоста лом, тек по што 
је ево ци рао епи зо ду у ко јој је Хри стос оте рао ду хо ве и од 
бо ле сти из ле чио оне ко је су Му до ве ли, Све ти Ма теј под се-
ћа на Иса и ји но про ро чан ство: „Он не мо ћи на ше узе и бо-
ле сти по не се“ (Мт 8, 16–17; Ис 53, 5). Као ле кар за те ло, Он 
се по ја вљу је пред мно ги ма ко ји га по зна ју из пе ри о да ње го-
вог зе маљ ског жи во та: сво јим про тив ни ци ма, чи ја је јед на 
од пр вих оп ту жби да је Он ис це љи вао у су бо ту (Мт 12, 10; 
Лк 6, 7; Мк 3, 2), али и они ма ко ји су Му у го ми ла ма при ла-
зи ли да би до би ли из ле че ње сво јих те ле сних бо ле сти и те-
ле сних од у зе то сти.“ (3)

Хри стос је Сво јим уче ни ци ма дао моћ да ле че и из го не 
зле ду хо ве. (Мк. 6, 7. Лк 9, 1; Мт 10, 1 и 8; Лк 9, 2; уп. Мк 6, 13 
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и Лк 9, 6). Хри шћан ски под ви жни ци су та ко ђе по ста ли ис-
це ли те љи.

ХРИШЋАНСКО ЛЕЧЕЊЕ

„Зло па ти ли се ко ме ђу ва ма? Не ка се мо ли Бо гу“, пре-
по ру чу је Све ти апо стол Ја ков (Јк 5, 13). Чо век тре ба да се, у 
бо ле сти, пре да мо ли тви као сле пац из Је ри хо на (Лк 18, 38): 
„Ису се, си не Да ви дов, по ми луј ме!“ Бит но је и да се бли жњи 
мо ле за бо ле сни ка. Све ти Па вле пре по ру чу је сви ма: „Но си те 
бре ме на је дан дру го га“ (Гал. 6, 2). „Ве ра по се ду је та кву сна гу“, 
пи ше Све ти Ки ри ло Је ру са лим ски, „да не спа ша ва са мо вер-
ни ка, не го су не ки би ли спа ше ни ве ром дру гих.“ (2) 

Хри стос ис це љу је па ра ли зо ва ног ви дев ши не ње го ву ве ру 
не го ве ру оних ко ји га но се (Мт. 9, 2; Мк 2, 5; Лк 5, 20). Хри-
шћа нин, ка же Лар ше, тре ба да се мо ли да би до био не са мо 
соп стве но из ле че ње не го и из ле че ње сво је бо ле сне бра ће, 
„јер се и јед ним ду хом сви ми кр сти смо у јед но ти је ло, /.../ и 
сви смо јед ним ду хом на по је ни“ (1 Кор 12, 13), сход но ре чи-
ма Све тог Ја ко ва: „Мно го је моћ на усрд на мо ли тва пра вед-
ни ка“ (Jк 5, 16). 

Та ко ђе, хри шћа нин се мо ли све ти ма и Мај ци Бож јој да 
га ис це ле. 

Ту је и Све та тај на Је ле о све шта ња: „И по ма зи ва ху уљем 
мно ге бо ле сни ке, и ис цје љи ва ху“, при ча нам Све ти је ван-
ђели ста Мар ко (6, 13). А Све ти апо стол Ја ков ка же: „Бо лу је 
ли ко ме ђу ва ма? Нек до зо ве пре зви те ре цр кве не, и не ка се 
мо ле над њим, по ма зав ши га уљем у име Го спод ње. И мо ли-
тва вје ре ће спа сти бо ле сни ка, и по диг ну ће га Го спод; и ако 
је гри је хе учи нио, опро сти ће му се“ (Јк. 5, 14–15).

Жан Клод Лар ше ка же: „Још једaн уни вер зал но рас про-
стра ње ни по сту пак је упо тре ба све те или бла го сло ве не во-
де, ко ја се пи је, си па на те ло или ста вља на обо ле ли део те ла. 
Ње ним по сред ством, Бог че сто до но си оздра вље ње они ма 
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ко ји Му се за то мо ле. Ис це љу ју ћа моћ Кр ста ја сно је ис так-
ну та у Пра во слав ној Цр кви за вре ме ли тур ги је на пра зник 
Во здви же ња све тог Кр ста, ка да га она у ви ше ма хо ва на зи ва 
„ле ка рем бо ле сних“ и по ми ње јед но ста ро за вет но пред ска-
за ње: зми ја од мје ди ко ју је Мој си је ста вио на мот ку би ла је 
лек од Бо га дат они ма ко је су ује ле зми је (4 Мој 21, 6–9).“ (3)

Ту је и чи та ње мо ли та ва за из гон злих ду хо ва. 

МИЛОСТ ХРИСТОВА И ДУХОВНЕ БОЛЕСТИ 

Лар ше ка же: „Кроз те ле сна оздра вље ња ко ја да је, Хри-
стос по ка зу је Сво ју љу бав и Сво ју са ми лост пре ма бо ле сним 
љу ди ма и Сво ју во љу да убла жи њи хо ве бо ле сти и фи зич ке 
не мо ћи. Али, пре ко из ле че ња те ла, Он те жи из ле че њу ду ша 
и по ка зу је да уоста лом овом оздра вље њу да је при о ри тет, 
от кри ва ју ћи ти ме они ма ко ји Му при ла зе и у ви ду има ју са-
мо из ле че ње те ла оно што Он да је ви ше од оста лих ле ка ра 
и чу до тво ра ца.“ (3)

По Лар шеу, „ду хов не бо ле сти су, уисти ну, у очи ма Оног 
„ко ис тра жу је бу бре ге и ср це“ и има у ви ду спа се ње це ло-
куп ног чо ве ка за веч ност, мно го те же од фи зич ких бо ле сти, 
чак и ако оне због сво је при ро де оста ју не при мет не за чо-
ве ка ко ји ни је до вољ но про ниц љив и ако ште те ко је оне на-
но се ни су не по сред но ви дљи ве. По што је из ле чио од у зе тог 
чо ве ка у ба њи Ви те зда (Јн 5, 1–9) Хри стос му ка же: „Ви ше не 
гри је ши, да ти се што го ре не до го ди.““ (3)

По у ка за сва ко га.

КАДА ЋЕМО КОНАЧНО ОЗДРАВИТИ? 

Све то Пи смо ја сно ка же: „Јер сва ко је ти је ло као тра ва, 
и сва ка сла ва чо вје чи ја као цви јет трав ни: осу ши се тра ва, 
и цви јет ње зин от па де“ (1 Пет. 1; Ис 40, 6). Чо ве ко во те ло је, 
у сво јој па ло сти, „зем но“ (1 Кор 15, 47–49) и „ду шев но“ те ло 
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(1 Кор 15, 44 и 46), и оно и да ље уми ре (Рм 5, 12). „Наш спо-
ља шњи чо вјек се /.../ рас па да“ (2 Кор 4, 16); „на ша зе маљ ска 
ку ћа, тје ле сни ша тор“ тре ба да се „раз ру ши“ (2 Кор 5, 1).

Ако је та ко, ка же Лар ше, он да „Хри стос, ле че ћи љу де бо-
ле сне или не моћ не у њи хо вом те лу и вра ћа ју ћи им здра вље, 
има у ви ду за њих не што бо ље: да их де фи ни тив но осло бо ди 
тру ле жно сти и смр ти вас кр са ва ју ћи их по сле њи хо ве смр-
ти у њи хо вом те лу ко је је Бож ја Моћ учи ни ла не тру ле жним 
и бе смрт ним и да им у том об но вље ном те лу као и ду ши дâ 
истин ски жи вот у веч но сти.“ (3)

Хри стос ни је као па ган ски бо го ви и ла жни учи те љи, ве ли 
Лар ше: „За раз ли ку од па ган ских псе у до-бо жан ста ва не за ин-
тере со ва них за суд би ну смрт ни ка и „му дра ца“, ко ји при да ју 
ва жност са мо осло ба ђа њу ду ше а пре зи ру те ло ко је сма тра-
ју гро бом у ко ме ће ду ша би ти ли ше на сво је основ не при-
ро де и ко јег она тре ба да на сто ји да се што пре „осло бо ди“, 
Хри стос, по ка зу ју ћи Бож ју љу бав пре ма чо ве ку, до ла зи да га 
спа си це ло куп ног, ду шом и те лом, не са мо у овом жи во ту, у 
ко ме га Он по зи ва да у свом те лу и исто вре ме но у сво јој ду-
ши упо зна пре ду кус Бо жан ских До ба ра, не го и по сле сво је 
смр ти, на дру гом све ту, где му Он на ме њу је да, по што је ус-
кр снуо ње го во те ло и учи нио га не тру ле жним, у то ме пот-
пу но це лим сво јим би ћем веч но ужи ва.“ То зна чи: „По што 
бу де вас кр сао те ло и по но во га ус по ста вио у це ли ни, Бог ће 
га учи ни ти не про па дљи вим и бе смрт ним, „јер тре ба ово рас-
па дљи во да се об у че у не рас па дљи вост, и ово смрт но об у че 
у бе смрт ност“ (1 Кор 15, 53).“ (3)

За то се на пра во слав ном опе лу мо ли мо за бли жње ко-
ји су се пре се ли ли да се на ста не та мо где не ма „бо ле сти, ни 
жа ло сти, ни уз ди са ња, не го жи вот бес ко нач ни“.
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ПРАВОСЛАВНИ СУ ПОДНОСИЛИ ЗАРАЗЕ 

Иако је ко ро на ви рус пре но сив и мо же озбиљ но да угро-
зи здра вље, зар смо за бо ра ви ли исто ри ју стра да ња од мно гих 
и пре мно гих бо ле сти ко је су по хо ди ле на ше кра је ве кроз ве-
ко ве? Ни је нам ово пр ви на. Ево шта ка же исто ри чар Ра до ван 
Пи ли по вић: „На ро чи то су за ни мљи ве ле то пи сач ке бе ле шке: 

(7060 = 1552) „Ја ви се опа ши та зве зда,
(7062 = 1554) Бист Ки ро пас ха, (тј. Бла го ве сти су па ле на 

сам дан Вас кр са),
(7063 = 1555) Бист чу ма по всеј зе мљи срп ској,
(7064 = 1556) Бист смр то но си је,
(7063 =1555) Бист трус ве лиј, и Ско пље град низ ло жи се 

и ини гра ди и зда ни ја мно га и хра ми низ ло жи ше се“.
И го ди не 1585. „бист чу ма по всеј зе мљи срп ској“, ка ко 

са оп шта ва је дан за пис, а у исто вре ме на дру гом ме сту ве ли 
се да је „би ла ја ка глад и по гу бље ње од Исма иљ ћа на да је зик 
ни је мо гао да ис ка же то ли ко зло и па ко шће ње“. И пред крај 
XVI ве ка по ми ња ла се јед на „опа ши та зве зда“, ко ја има ше 
„опаш при ли ка“, а чи ји су кра ци ишли из прав ца Ца ри гра да. 
Би блиј ска пред ста ва о че ти ри ја ха ча из От кри ве ња, тј. че ти-
ри ја ха ча Апо ка лип се, го во ри о ко ња ни ци ма ко ји из ла зе на-
кон отва ра ња пе ча та, и то: Пр ви ја хач са стре ла ма на ко њу 
бел цу, Дру ги ја хач на ри ђа ну са ве ли ким ма чем, Тре ћи ја хач 
на вран цу са ме ри ли ма (ва гом, те ра зи ја ма) и Че твр ти ја хач 
на ко њу сив цу, а „ко ме је име Смрт“. Та че ти ри ја ха ча Апо ка-
лип се пред ста вља ју са мог не по мја нич ког Ан ти хри ста, а је су 
пер со ни фи ка ци је ра та, гла ди и болес ти, а на кра ју и стра шне 
смр ти ко ја узи ма да нак у људ ским ду ша ма иду ћи за пр ва три 
ко ња ни ка. (Отк. 6, 1–7). Сви срп ски за пи си ко ји го во ре о гла-
ди и не ста ши ци хра не, бе ле же по пра ви лу том при ли ком и 
те ку ћу це ну жи та, као да су има ли за упут ство ре чи по след-
ње но во за вет не књи ге у ко јој се за тре ћег ја ха ча, тј. Глад још 
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ка же: „мје ра пше ни це за ди нар, и три мје ре јеч ма за ди нар, а 
уље и ви но не мој ус кра ти ти“. (Отк. 6, 6).“ (4)

Пи ли по вић до да је: „Ата на си је да скал, Ср бин, ко ји је пи-
сао у Ру си ји, мо же се на зва ти и срп ским по ве сни ча ром Ве ли ке 
Се о бе и пра те ћих окол но сти Ве ли ког беч ког ра та 1683–1699. 
го ди не. На и ме,  он је си ту а ци ју у срп ском зе мља ма око 1691. 
го ди не опи сао на сле де ћи на чин, где се мо же ви де ти из ве сна 
сти ли за ци ја 6. гла ве От кри ве ња Јо ва но вог: „И та ко Го спод 
све оне три на па сти, – од ко јих је Да вид са мо јед ну на град 
свој при мио, – у са да шње вре ме пу стио је на срп ску зе мљу; 
пр во по мор, за тим мач и по мор за јед но, и роп ство и глад же-
сто ку, та ко да су љу ди срп ски је ли ме со па си је и ме со љу ди 
мр твих ко ји су умр ли од гла ди. Све је ово би ло у мо је да не и 
очи мо је ви де ше. Ле жа ху ле ше ви по мр лих љу ди срп ских по 
свим ули ца ма ве ли ког Бе о гра да. И по свим по љи ма ње го вим 
и на свим пу те ви ма ње го вим ле жа ху мр тви и не бе ја ше ни-
ко га да их по ко па“.“ (4)

Мр тви ле же, и ни ког да их по ко па: та ко је то из гле да ло!
Пи ли по вић опи су је стра да ње ме ђу све штен ством, ко-

га не ма до вољ но да кр шта ва, вен ча ва и опо ја ва на род: „Не-
мо гућ ност ре дов ног цр кве ног жи во та, пу сто ше ње хра мо ва 
и стра да ње све штен ства то га вре ме на уре за ло се у на род но 
пре да ње За пад не Ср би је, ка же се да је је дан је ро мо нах и древ-
не Пе тро ве цр кве у Ра су од ла зио на вис са ко га би се мо лио 
Го спо ду Бо гу: „Бо же, не ка је кр ште но све што се ро ди ло; не-
ка је вен ча но све што се узе ло и не ка је опо ја но све што је 
умр ло. Амин“!“ (4)

И та ко се стра да ло. И та ко се уми ра ло. И та ко се пре жи-
ве ло, по сле све га. 

Пи ли по вић опи су је и ка ко је на род при бе га вао сво јој 
Цр кви у не во ља ма за ра зе: „Кра јем XVI II и по чет ком XIX 
ве ка има не ко ли ко спо ра дич них по ме на ку ге и ма њих опи-
са по мо ра, а нај за ни мљи вији је опис ку ге у око ли ни Кра то-
ва из 1814. го ди не: „Ово је пи са ни је ме не гре шног Те о до си ја 
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је ро мо на ха Де чан ца игу ма на ма на сти ра Ле снов ског са бра-
ти јом. Би ла је ове го ди не ве ли ка чу ма по свој зе мљи тур ској 
и по гра до ви ма и по се ли ма и по мор ским оба ла ма и та да су 
бе жа ли Кра тов ци у Ле снов ски ма на стир, 14 ку ћа са све че-
ља ди, и се де ше 5 ме се ци и у том гне ву Бо жи јем и стра ху са-
гра ди смо ке ли је до ле ис под ку ле са мо ли тва ма Све то га ар-
хан ге ла Ми ха и ла и Све тог пре по доб ног оца Га ври ла“. Овај 
за пис све до чи о на род ном по ве ре њу у цр кве ну је рар хи ју као 
и о од го вор но сти цр кве них ли ца за вре ме из град ње ка ран-
ти на уз ма на стир за при до шли це по го ђе не епи де ми јом.“ (4)

Где ће на род не го Цр кви – Бо жи јој и сво јој?
Да кле, ста ри су жи ве ли у вре ме ну стра шни јем но на ше 

кад су те шке бо ле шти не у пи та њу. Та да су, сва ка ко, уми ра ли 
и „пра ви и кри ви“, и мир ја ни и мо на си. Ни је се раз ми шља ло 
у ка те го ри ја ма „те о ло ги је бла го ста ња“. 

А да нас?
Да нас, ми сле не ки, ако си „пра ви пра во сла вац“, не мо жеш 

ни да се раз бо лиш. Не смеш ни да по ми слиш на то. Или, ако 
кре не бо ле шти на, тре ба да јој умак неш, на сва ки мо гу ћи на чин. 

ХРИШЋАНИ И ОБОЛЕЛИ 
ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Ка ква ве ра, та кав жи вот.
Ра ни хри шћа ни су би ли љу ди ве ре, и та ве ра је хри шћан-

ство учи ни ла по бед нич ким. Они су сво јим при ме ром не зна-
бо шци ма ста вља ли до зна ња да се не бо је, не го да све до че да 
је Хри стос вас кр сао, а смрт по бе ђе на. 

Око 253. го ди не, Рим ску импе ри ју за хва ти ла је ку га, ко-
ја је у не ким кра је ви ма тра ја ла и по пет на ест го ди на. Па га-
ни су сма тра ли да је узрок ку ге ши ре ње хри шћан ства, ко је 
по ри че рим ске бо го ве, па се они гне ве што им се не при но се 
про пи са не жр тве. На хри шћа не су уда ри ли са свих стра на. 

А ка ко су ре а го ва ли са ми хри шћа ни? 
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Ево шта пи ше чу ве ни исто ри чар Цр кве, Вја че слав Бо ло-
тов, о епо хи у ко јој је епи скоп се вер но а фрич ког гра да Кар-
та ги не био ве ли ки Све ти Ки при јан: „Ка да је коб на епи де ми-
ја за де си ла Кар та ги ну, не зна бо жач ко дру штво, као пот пу но 
де мо ра ли са но, по ка за ло је сво ју нај о крут ни ју стра ну. Сва ки 
не зна бо жац се его и стич ки ста рао са мо за свој жи вот. Срод-
нич ке и при ја тељ ске ве зе, ко је су ра ни је би ле из у зет но бли ске, 
са да су пре ки ну те. Сви бо ле сни ци без жа ље ња из ба ци ва ни 
су на по ље из ку ћа. Они ко ји су уми ра ли оста ја ли су на по љу 
без са хра њи ва ња и, на тај на чин, на го ми ла на те ла ко ја су се 
рас па да ла пре ти ла су, осим епи де ми јом, и но вом не сре ћом 
од за га ђе ног ва зду ха. У то вре ме Ки при јан се обра тио вер-
ни ци ма у Кар та ги ни бе се дом у ко јој их је под се тио да у ово 
вре ме ис ку ше ња тре ба да по ка жу да су до стој ни свог по зи ва 
и ко ли ко су чвр сте ве зе брат ске љу ба ви ко је их по ве зу ју. По-
ред све га то га, тре ба да по ка жу сво је са стра да ње и пре ма са-
мим не зна бо шци ма. Под ути ца јем Ки при ја но вог убе ђи ва ња 
у Кар та ги ни је до шло до та квог по ди за ња мо ра ла, да су бо-
га ти љу ди по че ли да де ле сво ју имо ви ну, док су си ро ма шни 
ра до ну ди ли сво је услу ге на рас по ла га ње цр кве ним по гла ва-
ри ма. На тај на чин, ули це Кар та ги не бр зо су би ле очи шће не 
од за ра зних ле ше ва ко ји су би ли са хра ње ни, и но ва опа сност 
од за ра зе ва зду ха про шла је са ма од се бе. Овај по сту пак иза-
звао је код не зна бо жа ца до бар ути сак“. (5, 114)

Слич но се де си ло и у Алек сан дри ји, где је епи скоп био 
Све ти Ди о ни си је. Бо ло тов пи ше: „Хри шћа ни су се пре ма 
бо ле сни ци ма оп хо ди ли као пре ма бра ћи, док су са мрт ни ке 
обла чи ли у по греб ну оде ћу и са хра њи ва ли. Мно ги хри шћа-
ни су уми ра ли на кон ис пу ње ња овог ду га брат ске љу ба ви. 
Ме ђу тим, ни је не до ста ја ло ни оних ко ји су њи ма ука зи ва ли 
по след њу част. И ов де је хри шћан ски хе ро и зам оста вио до-
бар ути сак на не зна бо шце“. (5, 114–115)

Да кле, хри шћа ни пр вих ве ко ва, на ко је се ра до по зи ва-
ју не ки   ко ји су се, по са ве ту „стру ке“, „за кљу ча ли“ од на ро да, 
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ишли су да спа са ва ју од ку ге, те ше и са хра њу ју чак и не зна-
бо шце. И не зна бо шци су ви де ли да пред со бом има ју јед ну 
но ву ре ли ги ју, ко ја ни шта не ма са мр твач ким па га ни змом. 

Два ма на сти ра из мог кра ја ко ја су, при ма ју ћи ве ру ју ћи 
на род, до жи ве ла да се по не ко од мо на штва раз бо ли, бли ска 
су овом ра но хри шћан ском узо ру.

А бли ска су и од но су Све тог вла ди ке Ни ко ла ја пре ма 
свом на ро ду. Зар би Ни ко лај бе жао од бо ле сних?

А бли ска су и хра бро сти Све тог Ју сти на Ће лиј ског, о ко-
ме је, у сво јој по след њој бе се ди, го во рио бла же но по чив ши 
вла ди ка Ми лу тин: „При че шће је жи во твор на си ла. Ка да се 
сви при че сти те, нај мла ђи све ште ник по пи је пре о ста ло из 
пу ти ра. И ни ко се ни ка да ни чим ни је за ра зио! Као млад је-
ро мо нах сам то чи нио у вре ме ка да је на род био у стра ху од 
Ва ри о ле ве ре. На у че ни смо од Све тих ота ца да се чо век не 
мо же раз бо ле ти, ако има ве ре да те ло и крв Хри сто ва мо гу 
по бе ди ти сва ку бо лест. При че шће нас и да нас мо же шти ти-
ти и спа са ва ти. /.../ Ве ли ки ава Ју стин По по вић гро мо гла сно 
је го во рио да узи ма њем Све тог при че шћа ни ко не мо же да 
се за ра зи, од ба цу ју ћи иде је о при че шћи ва њу сва ког вер ни-
ка по себ ном ка ши чи цом.“ (6)

Је сте, не ки су се раз бо ле ли. Али ду хов но здра вље и хри-
шћан ски по глед на свет су са чу ва ни.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Да кле, ми, пра во слав ни, не ве ру је мо у „те о ло ги ју бла го-
ста ња“: на рав но да и мо на си мо гу да се раз бо ле, јер мо гу да 
се раз бо ле (и ду го и те шко бо лу ју) и све ци, по што је то оп-
шти удео људ ске при ро де у ста њу ње не па ло сти. Ни ко нам, 
у Све том Пи сму, ни је обе ћао да се не ће мо раз бо ле ти и да 
не ће мо бо ло ва ти. Сви љу ди на овом све ту стра да ју и па те, и 
хри шћа ни и без бо жни ци: раз ли ка је са мо у веч ном ис хо ду 
пат ње. И ле ви (не по ка ја ни) и де сни (по ка ја ни) раз бој ник (а 
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они су сли ка це лог чо ве чан ства) под јед на ко су стра да ли на 
Гол го ти: ни ко по ка ја ног раз бој ни ка, кад је ис по ве дио Хри-
ста, ни је ски нуо са кр ста и за ле чио му ра не, не го се и он, као 
и онај ле ви, на па тио док ни је умро. 

Док смо на зе мљи, у до ли ни пла ча, стра да мо, па ти мо, 
бо лу је мо. 

Са мо у ра ју не ће мо па ти ти и бо ло ва ти. 
Ко нач но ре ше ње је вас кр се ње у Хри сту. 
Кад са зи ре мо шта се око нас зби ва, по тру ди мо се да сво-

ја раз ми шља ња ускла ди мо са уче њем Цр кве и ми сли ма Све-
тих Ота ца. Та да ће нам би ти лак ше да схва ти мо. 

Го спо де, бла го сло ви! 

УПУТНИЦЕ 
(Интернету приступљено 13. 5. 2020. године)

1. https://www.fa ce bo ok.com/per ma link.php?id=23151604320628 
74&story_fbid=2689631344615779 

2. http://bg.ac.rs/stu di je-blog/?p=469
3. https://hram svge or gi ja.rs/dow nlo ad/zan-klod-lar se-te o lo gi ja-bo le sti/
4. https://pra vo sla vie.ru/srp ska/130334.htm
5. Ва си ли је Ва си ље вич Бо ло тов: Исто ри ја Цр кве у пе ри о ду до 

Кон стан ти на Ве ли ког, Епар хи ја жич ка, Кра ље во, 2009, пре вео с ру ског 
Ђор ђе Ла за ре вић, ре дак ту ра др Ксе ни ја Кон ча ре вић

6. http://bra ni sla vi lic.blog spot.com/2020/03/blog-post_706.html
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БОРБА ЗА ПРАВО НА ВАСКРС У СРБИЈИ 

За вре ме ца ра Ди о кле ци ја на на ста ло је су ро во го ње ње 
хри шћа на. Хи ља де хри шћа на по стра да ли су за ве ру у Хри-
ста. У то ме вре ме ну им пе ра тор ским де кре том хри шћа ни ма 
су би ли за бра ње ни мо ли тве ни ску по ви. Го ди не 304. у се лу 
Аби ти ни, Се вер на Афри ка, јед ног не дељ ног да на, хри шћа ни 
– љу ди, же не, стар ци и де ца, би ли су за вре ме бо го слу же ња 
из не на ђе ни им пе ра тор ским вој ни ци ма. Сви су би ли ухап ше-
ни и оте ра ни на че лу са сво јим све ште ни ком Са тур ни о ном у 
Кар та ге ну. При ли ком исле ђи ва ња су ди ја је за пи тао Са тур ни на: 

„Да ли је тач но, да си ти, на су прот им пе ра то ро вој за по-
ве сти, оку пио љу де на бо го слу же ње?“

– Да! – од го во рио је све ште ник. – Ми из во ди мо на ше бо-
го слу же ње у ап со лут ном ре ду и ми ру.

– Али за што на ру ша ва те на ре ђе ња? – за пи тао је су ди-
ја по но во.

– Јер ми не сме мо да из о ста ви мо не дељ но бо го слу же ње 
– та ко нас учи и та ко нам на ре ђу је наш за кон!

За овај сме ли од го вор, хра бри све ште ник је био под врг-
нут же сто ким му че њи ма.

При сту пи ли су ис пи ти ва њу и оста лих за тво ре ни ка. Устао 
је чтец Еме рит и гла сно ис по ве дио: 

– Ја сам крив за све! У мо ме до му је био бо го слу жбе ни 
са ста нак.

– А за што си то до зво лио? – за пи тао је су ди ја.
– Због то га што су они мо ја бра ћа, за то их ја не мо гу да 

спре чим и због то га што ми, хри шћа ни, не мо же мо без не-
дељ ног бо го слу же ња!

Исто то при зна ло је и оста лих 49 хри шћа на. При ми ли 
су, због то га, му че нич ки ве нац. 

Ка да је, у прет по след њој сед ми ци Ве ли ког по ста 2020. 
го ди не, по ста ло ја сно да ће врх др жа ве Ср би је, пред во ђен 
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пред сед ни ком Ву чи ћем, на ло жи ти стро ге ка ран тин ске ме-
ре од че тврт ка у 17 ча со ва до Ве ли ког по не дељ ка у 5 ча со ва, 
па три јар ху срп ском г. Ири не ју обра ти ла се гру па срп ских 
ин те лек ту а ла ца, мо ле ћи га да се из бо ри за пра во вер ни ка 
да при су ству ју Ли тур ги ји на нај ве ћи хри шћан ски пра зник 
– Вас крс. 

Са сво је сед ни це, одр жа не 13. апри ла те ку ће го ди не, Све-
ти Ар хи је реј ски Си нод Срп ске Пра во слав не Цр кве се обра-
тио др жав ном вр ху Ре пу бли ке Ср би је са пред ло гом и мол-
бом да у по гле ду за бра не кре та ња услед пан де ми је ви ру са 
ко ро на одо бри пре кид за бра не кре та ња на Вас крс, од пет 
до де сет ча со ва, ка ко би пра во слав ни хри шћа ни ко ји ни су у 
изо ла ци ји и са мо и зо ла ци ји мо гли да узму уче шћа на ју тре-
њу и Ли тур ги ји на свој нај ве ћи пра зник.

Пред сед ник Ву чић је, у те ле фон ском раз го во ру са па три-
јар хом Ири не јем, ре као да раз у ме зах тев Си но да, али да, због 
епи де ми о ло шке си ту а ци је, не мо же да одо бри пре кид за бра-
не кре та ња за Вас крс, иако је вла сни ци ма кућ них љу би ма ца 
доз во ље но да их из во де у шет њу не де љом од 8 до 10 ча со ва. 

Мно ги срп ски ин те лек ту ал ци су на ја ви ли да ће, упр кос 
све му, ићи на не дељ ну Ли тур ги ју, не из пр ко са, не го упра во 
за то што сма тра ју да је при су ство вас кр шњој Ли ту р ги ји на-
су шна по тре ба пра во слав не ве ре. Та ко мла ди и пер спек тив-
ни исто ри чар, Не ма ња Де вић, ка же: „Јер да се не за ва ра ва мо: 
ка кви бу де мо за Вас крс, та кви ће мо би ти у чи та вом свом ве-
ку. Рет ки су та ко сим бо лич ни да ни у жи во ту јед ног чо ве ка. 
Ју че смо из свег гла са ви ка ли да не да мо све ти ње (под ра зу-
ме ва ју ћи, из гле да, под тим са мо да не да мо Острог Ми лу), а 
да нас смо под ви ли реп кад је сти гао де крет из ко ми те та да 
се ди мо ку ћи. Обе ћа ше нам још по сто евра, да се по ча сти мо. 
Да ку пи мо ја ја, фар бу и сли чи це и да ис пе че  мо свињ че, та-
ман та ко ка ко они и до жи вља ва ју пра зник Вас кр се ња! А су-
тра ће нам та ко ре ћи да се ди мо и кад бу ду по кла ња ли Пећ, 
Де ча не и Гра ча ни цу. И бо јим се, по слу ша ће мо.“



197

Због то га је при су ство вас кр шњој Ли ту р ги ји на ша ме-
ра и про ве ра. Не ка нам Вас кр сли Хри стос по мог не да Га се 
не од рек не мо, ни као по је дин ци, ни као на род. Јер, ка ко ре-
че ра но хри шћан ски му че ник, ми не мо же мо без вас кр шњег 
бо го слу же ња. 

Уочи Васкрса 2020.

ЦРНОГРАД ПРЕ КОРОНЕ ИЛИ КАКО 
ДА СЕ ИСКУПИМО ЗА СВОЈУ МЛАКОСТ 

ТАЈНА ЗЛА СЕ ВИШЕ НЕ КРИЈЕ

Не ко ли ко го ди на пре ре во лу ци је, ру ски ар хи е пи скоп Ни-
кон (Ро жде ствен ски) пи сао је: „Свет до бра, све тло сти и ле-
по те и свет зла, та ме и сва ко ја ке из о па че но сти бес крај но су 
су прот ста вље ни је дан дру гом, до пот пу ног уза јам ног по ри-
ца ња; али чо век жи ви усред ова два све та, на ги њу ћи сво јом 
сло бод ном во љом час на стра ну до бра, час на стра ну зла. 
Ње го во ср це је у ста њу да се уз но си до нај ви ших ви си на не-
бе ских, ка са мом пре сто лу Бо га Твор ца и Све др жи те ља, и да 
се спу шта до па кле них ду би на са тан ских; ду хов на при ро да 
чо ве ка мо же да се уса вр ша ва до бо го у по до бље ња (бо го слич-
но сти) и да нис па да до ођа во ље но сти. А опа сност за чо ве ка 
је у то ме што он не мо же да сто ји у јед ној тач ки: или иде ка 
са вр шен ству или па да на до ле у мо рал ном по гле ду, при че-
му и у јед ном и у дру гом слу ча ју он по вла чи за со бом дру ге, 
љу де ко ји до ла зе у до дир с њим.

Од дав ни не су по сто ја ли зна чај ни љу ди и јед ног и дру гог 
ти па. Хри шћан ска про шлост нам је по ка за ла нај у зви ше ни је 
при ме ре ду хов ног са вр шен ства све тих љу ди; па ган ство нам је 
по ка за ло су прот не при ме ре. Све деј ству ју ћа си ла спа са ва ју ће 
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бла го да ти из а би ра се би из свих на ро да зе маљ ских све оне 
ко ји су у ста њу да усво је спа се ње у Хри сту – та ко се са вр ша-
ва тај на спа се ња љу ди; са та на ло ви у сво је зам ке све оне ко-
ји не по ста ју спо соб ни за при ма ње бла го да ти Бож је: та ко се 
са вр ша ва тај на бе за ко ња, о ко јој го во ри св. апо стол Па вле. 
И што се ви ше при бли жа ва кра ју број Бо гом од ре ђе них да на 
по сто ја ња ово га све та, тим др ски ји по ста је не при ја тељ Бож ји 
у ши ре њу сво га цар ства, тим се ужа сни је раз от кри ва ју ду би-
не са та ни не, о ко јим пи ше св. Апо стол Јо ван Бо го слов, тим 
ви ше се от кри ва и тај на бе за ко ња. У на ше до ба зло ви ше не 
сма тра по треб ним да се са мо ли це мер но скри ва под име ном 
до бра: оно без ика квог дво у мље ња об ја вљу је да упра во оно 
и је сте истин ско до бро. И до ка квих се за и ста ужа сних крај-
но сти раз ра ста ју за ми сли са та не у бор би са до бром – стра-
шно је и по ми сли ти!“

Та ко је, пре ок то бра 1917, пи сао вла ди ка Ни кон. 
Да нас, чи тав век по сле бољ ше вич ке ре во лу ци је, све том 

вла да дух са та ни зма, ко ји се ни чег не сти ди и ни чег не бо ји, 
и сва ки дан по ка зу је да је на пу ту три јум фа. 

ОКУЛТНИ УДАР НА НАШ НАРОД 

Сти гло ми је пи смо од бра та у Хри сту, Алек сан дра Са ра-
че ви ћа, ко ји ка же: „Ти си 30. 09. 2019. об ја вио чла нак – Бо го ро-
ди чин град на уда ру па га ни зма. Та да је тек отво ре на из ло жба 
Чи стач М. Абра мо вић, па ти са да ша љем са мо не ко ли ко по-
да та ка ко ји мо гу би ти те ма за раз ми шља ње. На и ме, из ло жба 
је отво ре на 21. сеп тем бра 2019, на Ма лу Го спо ји ну, пра зник 
ро ђе ња Оне ко ја је ро ди ла Хри ста Спа си те ља и Ца ра Сла ве, 
а за тво ре на је 20. ја ну а ра 2020, на Јо вањ дан, Са бор Св. Јо ва на 
ко ји је кр стио тог истог Ца ра Сла ве. Пре те ча је о Хри сту го-
во рио: „Ње му је ло па та у ру ци па ће отри је би ти гум но сво-
је, и ску пи ће пше ни цу сво ју у жит ни цу, а пље ву ће са же ћи 
ог њем не у га си вим“ (Мат. 3, 12), што зна ли да ће по чи сти ти 
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гум но сво је, па ће Он би ти, ме та фо рич ки, бо жан ски Чи стач, 
ко ји ће очи сти ти Цр кву Сво ју од сва ке не чи сто те и уве сти 
је у Цар ство Не бе ско, док ће не чи ста пле ва за вр ши ти у ог-
њу. Ње му су се по кло ни ли сви они ко ји су че ка ли из ба вље ње 
од пат њи, гре ха, бо ле сти и смр ти. На мер но сам на звао Хри-
ста Ца рем Сла ве јер, на кон овог пе ри о да под сме ва ња не ча-
сти вог пра во слав ним пра зни ци ма, 21. 09. до 20. 01. на стао је 
пе ри од ви ру са са име ном – кру на (асо ци ра на не ког дру гог 
вла да ра – ца ра), ко ји се по ја вљу је из гле да као не ки дру ги 
Чи стач (дар ви нов ски – чи сти оне ко ји су нај сла би је при ла-
го ђе ни) ко ји до но си ха ос и страх у све ту и при пре ма те рен 
за при ма ње вак ци на, за ко је је Бил Гејтс ре као да су јед но од 
сред ста ва да се свет ска по пу ла ци ја сма њи на ми ли јар ду, а уз 
то и да се чи пу је ра ди кон тро ле. И овој кру ни се по кла ња ју 
ка ко они ко ји су на ли ни ји Геј тса, та ко и они ко ји ве ру ју да 
без чи па (вак ци не) не ће мо ћи да пре жи ве и, на жа лост, они 
ко ји у сво ме ма ло вер ју не ма ју по ве ре ња у Хри ста као из ба-
ви те ља од пат њи, гре ха, бо ле сти и смр ти. Још да на по ме нем 
да је Бе о град сед ми (сим бо лич но) и по след њи град у ко ме се 
ова из ло жба одр жа ва, а пр ви је био Сток холм: 18. 01. – 21. 05. 
2017. (Та да се у вре ме одр жа ва ња из ло жбе 17. 04. 2017. де сио 
те ро ри стич ки на пад екс трем них исла ми ста у Сток хол му у 
ко ме је по ги ну ло 5 а те шко по вре ђе но 14 љу ди.)

Окул ти сти ра де сво је, а на на ма је да се трг не мо из сво је 
из не на ђе но сти и да ра ди мо сво је, од но сно Хри сто во.“

А ра ди мо ли де ло Бож је? 

ЗА ШТА СМО КРИВИ? 

За оне ме ђу пра во слав ни ма, ко ји, ка ко ре че Пи смо, има-
ју са мо об лич је по бо жно сти, а си ле ње не су се од ре кли, и ко-
ји ве ру ју да је у све ту „све у ре ду“, ова ква ана ли за де лу је као 
„пре те ри ва ње“. За оне ко ји ми сле о Бо гу и ду ши окул ти стич-
ко за га ђи ва ње на ше сре ди не не да ни је без о па сно, не го од 
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нас од го ни бла го дат Бож ју и из ла же нас свим не во ља ма, ме-
ђу ко ји ма је и пан де ми ја па ни ке ве за не за ви рус ко ро на, ко ја 
нас је за то чи ла у ку ће и не до зво ља ва нам да иде мо у хра мо-
ве на Вас крс. Али, на рав но, по што хри шћа нин не жи ви као 
ту жи лац, не го као оп ту же ни, увек се мо ра мо пи та ти – ка ко 
смо до пу сти ли да нас ђа во ова ко по сра ми и обру ка. (http://
пра во слав на по ро ди ца.орг.срб/in dex.php/apo ka lip sa/2083-di-
mi tri je vic-bo go ro di cin-grad-na-uda ru-pa ga ni zma)

По ста ли смо мла ки, не рев но сни, из гу бље ни за бла го дат. 
На ша ве ра је фор мал на и хлад на, ли ше на жи вот них со-

ко ва. 
Во ле ли би смо да бу де мо хри шћа ни, а да нас то ни шта 

не ко   шта. 
За то смо до пу сти ли да Кро у ли је ва след бе ни ца, Ма ри на 

Абра мо вић, ура ди то што је ура ди ла. 
А шта нас тек че ка? 
Че ка нас, ако се не по ка је мо и јав но не уста не мо у од бра-

ну хри шћан ских и по ро дич них вред но сти, пот пу на про паст 
(https://www.ve sti-on li ne.com/be o grad-gej-pre sto ni ca/), од ко-
је нас не ће спа си ти ни ка кве ма ске и ни ка ква са мо и зо ла ци ја. 

Јер, Не бе ска Ср би ја, пре пу на му че ни ка за кла них за реч 
Бож ју, не ће до зво ли ти скр на вље ње зе мље на то пље не њи хо-
вом кр вљу. 

КАКО ДА СЕ ИСКУПИМО? 

Је дан од на чи на да се ис ку пи мо за свој ку ка вич лук и ду-
хов ну бе ду је сте да хра бро све до чи мо ве ру – из ме ђу оста лог, и 
тра же њем да нам се омо гу ћи да про сла ви мо вас крсе ње Хри-
сто во. У то ме не ка нам бу де по у ка Све тог вла ди ке Ни ко ла ја, 
из „Ми си о нар ских пи са ма“: „Ту не дав но при чао ми је је дан 
мла ди Цр но го рац: Био сам, ве ли, у вој сци и ни сам се сти део 
сво је ве ре. Но за то сам пре тр пео мно ге гор чи не. По стро ји 
ка плар на шу де се ти ну па вик не ме ни: Ива не, ко је твој Бог? 
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А ја од мах од го во рим: мој Бог је Све ви шњи на не бе си. А он 
ме ни ша мар по јед ном обра зу. – Ја сам, ве ли ка плар, твој Бог! 
– Не, ни си, од го во рим ја, ти си мој ка плар а мој Бог је на не-
бе си. Опет ша мар по дру гом обра зу. А ме не не бо ли, не го ми 
се ср це ши ри од не ке ми ли не што не што ма ло му ке и ја под-
но сим за Го спо да и Твор ца сво га.

– Бла го те би, Ива не, рек нем му ја, што си исме ван и ша-
ма ран Бо га ра ди. А сад и те би и Ива ну ка жем: Ра дуј те се и 
ве се ли те се, јер је ве ли ка ва ша пла та на не бе си ма.“ (https://
sve to sa vlje.org/mi si o nar ska-pi sma/271/?pi smo=cir)

За то про сла ви мо Вас крс она ко ка ко до ли ку је, без стра-
ха и сти да пред ка пла ри ма ово га све та! Го спо де, бла го сло ви!

Уочи Васкрса 2020.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

А шта ће мо кад је „по че так про ле ћа сун чан и за ра зан“?
Кад је „смак све та спре ман, мо жда и за ка зан“?
Шта ће мо што је ди но „злат на ми ли јар да“ хо ће да има 

здра ва плу ћа? 
Шта ће мо кад смо ма ли и крх ки, „скок ни че га до не че га“, 

и кад је кључ ни наш ис пит на Бр ду ло ба ње?
Да ли ан ти у то пиј ска по е зи ја мо же де се ку ла ри зо ва ти свест 

на ста лу три јум фом тех ни ке? Да ли со нет на кри ти ка ни хи-
ли стич ког ан тро по цен три зма, ко ји је пла не ту, на кра ју, пре-
тво рио у ка ран тин, мо гу ћа као ре са кра ли за ци ја?

Сва ова, и дру га, на су шна пи та ња, по ста вља збир ка пе-
са ма „За штит на ма ска“ Дра га на Ха мо ви ћа, на ста ла то ком 
ко ро на ка ран ти на на ших гор ких да на, у ча су кад је „Свет, 
ин фек тив на кли ни ка, / Пун сла би ћа и ци ни ка.“ („Ла мент“) 
и кад че ка мо дру ги та лас ко ви да-19 ко ји ће до ћи ме ђу љу-
де што дре жде под пра зним не бом, „уз пре гра де кри стал не, 
са укра сним ма ска ма, / Чи сти, не до дир љи ви за те ле са на-
спрам на.“ (Post fe stum).

Пе сник је, у име свих нас, не згр бље них и не про пу за лих, 
устао у ча су ка да је џе лат ска „ели та“ гло ба ли зма ре ши ла да, 
по во дом јед не пан де ми је, про гла си оно што је осно ва жи во-
та, дах, за опа сност над опа сно сти ма, и да тај исти дах, ме диј-
ском ма ни пу ла ци јом го спо да ра дис кур са, пре тво ри у из вор 
ко би и смр ти. Ди шеш – ши риш за ра зу. Уди шеш – за ра жен си. 
Сва ки за гр љај и по љу бац на тај на чин по ста ју по тен ци јал но 
смр то но сни. (Код Ха мо ви ћа, у пе сми „Кап“: „По го дак мр ве 
ка пљич не / Жи вот до ср жи за пли ће. /.../ Учи нак: плу ћа спр-
же на, / Те ло на пу ту мр жње ња... / Због ка пи мо жеш ска па ти.“)

Кад ми сли мо да је дах из вор пан де миј ске смр ти, до ла зи 
до „со ци јал ног дис тан ци ра ња“ на гра ни ци по жи во ти ње ња. 
Сва шта нам па да на па мет: и Агам бе но ва реч да је „ло гор 
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про стор ко ји се отва ра ка да ван ред но ста ње по ста не ре дов-
но“ („У не ве ри ци, али зна ли сте: // Ни смо ви ше сво ји, ни смо 
ствар ни, / Ло го ра ши но ви, ко ро нар ни, / У вла сти Ви ру са, гло-
ба ли сте“ („Пе та ко ло на“)); и да, би блиј ски, зло јед но про ла зи, 
а дру го сти же за њим, док љу ди уми ру у стра ху оче ку ју ћи бу-
ду ће до га ђа је. Ту је и Пе кић ко ји је, по во дом „Бе сни ла“, ре као 
да сва пи та ња ко ја се би по ста вља мо у си сте му са мо у ни ште ња 
што смо га ство ри ли за хва љу ју ћи три јум фу тех ни ке, под се-
ћа ју на раз ми шља ња не ког ко, па да ју ћи са пе де се тог спра та 
со ли те ра, раз ми шља о то ме шта ће ра ди ти кад стиг не до тла. 

По што је, ка ко ре че Ве ли ки Ин кви зи тор, чо век сла бо би-
ће, ко је не уме да но си те рет сло бод не во ље, тре ба га ба ци ти 
у ка ран тин и ста ви ти му ма ску на ли це, и учи ни ти га цин-
ка ро шем свог бли жњег ко ји ка шље, као у Ор ве ло вој „1984“: 
„Под ке сте ном сен ке ду ге, из да ли смо јед ни дру ге“. За то је 
то ли ко ва жна ма ни пу ла ци ја је зи ком, опет по Ор ве лу: „Фал-
си фи ко ва ње је зи ка је цен трал но ме сто угње тач ке и екс пла-
та тор ске по ли ти ке“. 

Ко на то не при ста је? 
Пе сник, онај ко ји, по Ма лар меу, тре ба ре чи ма пле ме на да 

да ру је ја сни је зна че ње. Као што по сто ји гра ђан ска, ко ја се не 
ми ри са ста вља њем тач ке на жи ви жи вот у ван ред ном ста-
њу, та ко по сто ји и пе снич ка не по слу шност, ко ја не при ста је 
на ма ни пу ла ци ју је зи ком. Но ва збир ка сти хо ва Дра га на Ха-
мо ви ћа, „За штит на ма ска“, жи во је не при ста ја ње на гло бал ну 
лаж ма ски ра ну у хи ги је ну. Јер, го спо да ри дис кур са би хте ли 
да сви умре мо у стра ху, изо ло ва ни јед ни од дру гих: „Чо век 
згр чен, за кљу чан. Из ди ше у оса ми. / На кљу кан, не за ра жен – 
још се бе да од стра ни.“ („Кон так ти“)

Под се ћа ју ћи се, у пред го во ру збир ке, на ре чи свог стри ца 
Мла де на да је нај те же бо ри ти се са по лу и сти ном, Ха мо вић 
ука зу је на чи ње ни цу да се из ме ђу по лу и сти не и исти не увек 
уба ци кри во тво ри на „као ви рус уба чен за рад ци ља ног учин-
ка“. Та ко на ста је свет ко ји је, не та ко дав но, опе вао Но ви ца 
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Та дић, свет „ска ку та на и ке зи ли ћа“, ко је Ха мо вић име ну је 
као клов нов ско ва ша ри ште „ла жљи ва ца, оп се на ра, ђа во љих 
ше гр та и ни шта ка у ви ду за на та“, чи ји ли де ри из во ди спе ци-
јал ну опе ра ци ју: бо ре се про тив чо ве штва у име „здра вља“ 
по је дин ца и пла не те. По Ха мо ви ћу, „по слу шност, пум па на 
флу ид ним стра хом, по стиг ну та је ти ме што се пот пу но су-
жа ва ње сло бо де из бо ра пред ста вља као чин си стем ске бри ге“. 

За то је ова књи га ве ли ки знак пе снич ке не по слу шно сти 
аве ти ма и њи хо вој при вид ној мо ћи. И ве ли ка хим на жи во ту, 
као у нај леп шој пе сми збир ке, „Ви шња у дво ри шту иза Бла-
го ве сти“, где се зуј пче ла ра ди ли ца пре тва ра у хим ну Сми слу 
Ко ји је Бог: „Чу јем у ви шњи – Оса на во ви шњих.“

Ха мо вић је ис пе вао мо ли тву за дом це из Тр бу ња, род ног 
ме ста Дра ин че вог, од ра сле оме те не у раз во ју, ко ји се, по ред 
свих пат њи, за ра зи ше ко ро ном, и по звао, од луч но, у „Кон-
тра-успа ван ци“, упе ва ва ју ћи но ва зна че ња у Ра ич ко вич ћев 
ме тар: „Уз јо гу ни те се, те стом по зи тив ни, / По спе ши те елан 
де лат ни и див ни! / Оп сед ну то те ло, по бу ни се, жив ни / И раз-
би јај муч ки на пад, ин фек тив ни!“

По слу шај мо пе сни ка! 
Уочи Преображења 2020.
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ПОСВЕТА ОВЕ КЊИГЕ 

Го ди не 2019, 21. ав гу ста, у Го спо ду је усну ла при ма ри јус 
др Та тја на Ро га но вић, су пру га док то ра Ми ла на Ро га но ви ћа, 
мај ка Ана ста си је и Ива на, и ку ма по ро ди це Ди ми три је вић. 
По све ће на су пру гу, де ци и сво јој ле кар ској слу жби, оти шла 
је са овог све та у на руч је Го спод ње у пу но ти жи вот них и мо-
рал них сна га. Зна ју ћи да је љу бав ја ча од смр ти, и да ду ша 
оп ста је и кад се те ло уга си, ауто ри ову књи гу при но се Бо гу 
и ро ду уме сто во шта ни це за њен веч ни спо мен. Зна мо да би 
на ша Та тја на би ла са на ма у бор би за Здра вље и Сми сао, ко-
ји ни су са мо зе маљ ски, не го и не бе ски. Бог да јој ду шу про-
сти и да нас удо сто ји су сре та у Ње го вој бла же ној веч но сти. 
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