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ЛИТЕРАРНОСТ ДЕЛА ОЦА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА
*
 
**

 
 

Проблем бола као израз поистовећивања 
  
Сажетак: У делу оца Јустина Поповића

***
 потврёује се његова лите-

рарност која се, поред стила, високо сликовитог и поетичног, исказује као 
композиционо савршена. Из свих његових дела види се велико мајсторство у 
писању. По стилу и карактеру писања он је литерата, и представља значајно 
име у стилистици српског језика. Осим тога, мотивско богатство, више-
значје и поетске слике, нарочито када је реч о категорији бола, изазивају све 
веће интересовање и тумачење овог необичног молитвеника, филозофа, 
писца и монаха. Нарочито се у литерарном смислу истичу дела краће садр-
жине („Срна у изгубљеном рају“, „Молитвени дневник“), где је метафорич-
ност обогатила исповедност и догматску структуру текста. Његова кон-
цепција литературе високо је теолошки утемељена и лирски интонирана. 

 

Кључне речи: Отац Јустин Поповић, литерарност, метафорич-
ност, категорија бола, теологија, молитва, лирска интонација. 

 
 

Више деценија, а нарочито неколико иза нас, интересовање за дело 
оца Јустина Поповића, сада Преподобног Јустина Ћелијског и Врањског, 
расте и формира како различите углове посматрања, тако и многе потврде 
о изузетнoм делу. Отац Јустин је најпре молитвеник и духовник, филозоф 
и догматик, те беседник и тумач „видивог и невидљивог“. Његово теоло-

                                                 
* Рад је раёен у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије (ев. 
број 178028) који је одoбрило и финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. 
** Овде се мисли на литерарност по Роману Јакобсону, на „.литерарно, коренито дело, тј. на 
дело које представља повратак корену ствари, дакле, књижевности, на дело које се одлику-
је књижевним квалитетом“. 
*** Отац Јустин (Благоје) Поповић роёен је у Врању, на Благовести, 7. априла 1894. године. 

Завршио је теолошке студије на Универзитету у Оксфорду, и на Теолошком факултету у Атини, 
где је докторирао 1926. године. Био је професор богословије у Сремским Карловцима, професор 
Богословског факултета Универзитета у Београду, оснивач часописа Хришћанска мисао,  
оснивач Српског филозофског друштва, монах од 1916. године. Преводио је богословску и 
светоотачку литературу. После протеривања са Универзитета (1943), до краја живота 
(Благовести, 1979) био је архимандрит и духовник манастира Ћелије. Од 2010. године отац 
Јустин новоканонизовани је српски светитељ. Дела оца Јустина Поповића: Философија и 
религија Ф. М. Достојевског (1923), Догматика православне цркве, 1-3 (1932), Достојевски о 
Европи и словенству (1940), Светосавље као философија живота (1953), Философске урвине 
(Минхен, 1957), Житија светих, 1-12 (1972-1977), Православна црква и екуменизам (Солун, 
1974), Пут богопознања (1987), Сетве и жетве (2007). 
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шко-филозофско дело даје одговоре на многа духовна и душевна питања 
човекова. Такво је дело добило значајну културолошку форму, не либећи 
се често полемичке тенденције, као и тумачења историјских прошлих и 
могућих елемената у животу једног народа, као и више народа, читаве 
Европе, на пример. 

Али, изнад свега, занима га стање јединке, појединца пред Богом 
и људима. 

Може ли поетисање бити блиско оваквом Божјем подвижнику и 
посреднику? 

Све Богочовеково постаје човеково.  
Када и где? 
Дакле, све Богочовеково постаје човеково у цркви, кроз свету 

Литургију и свету Евхаристију, потврёивао је отац Јустин.  
Ако је, дакле, богочовечански метод спасењски, јер је сав окренут 

човеку и његовом спасењу из царства зла, греха, смрти и ёавола, како је 
стално понављао отац Јустин, како се не би могла извући из његовог дела 
и врлина литерарности, врлина певљивости и сликовности, која би се, да 
не повреди законе и каноне, можда, могла реформски декларисати у њего-
вом делу као светотаинска. Јер, ако се друго, ако се мноштво, о чему је 
отац Јустин проговорио, узима као благодатно и духоносно, издвајање поет-
ског, световнијег но обично, метафоричнијег но обично, симболичнијег но 
обично – као неорганско божанско ткиво – за озбиљно је преиспитивање. 
Исто је за такво испитивање и само литерарно. „До осећања и сазнања 
Истине долази човек који практиковањем богочовечанских врлина прера-
ди и преобрази своје органе познања. За њега су вера и знање, са свима 
својим садржинама, једна недељива органска целина“, писао је отац 
Јустин у делу Пут богопознања. Сазнање се путем чула претвара у позна-
ње. Тако се и мисао и осећање, под будним оком Бога, претвара у вечно. 

Отац Јустин Поповић је тумачење литературе Достојевског почео 
констатацијом да „Достојевски није увек био савремен, али је увек са-
вечан ‰...Š Са-вечан је кад мисли о човеку, кад се мучи проблемом човека 
‰...Š са-вечан и кад решава проблем зла и добра, са-вечан и кад се делири-
јумски мучи проблемом страдања, са-вечан и кад се мученички пробија 
кроз бесмислени хаос историје“ (Поповић, 1999).  

Пишући о човековом бунту, отац Јустин види две врсте хероја. 
Први су богоборци, други богољупци. Код првих видна је филозофија ате-
изма и религиозног бунта, код других филозофија теизма и религиозне 
смирености. Сви бунтови узети скупа, пише отац Јустин, „само су глуво-
неме претече бунтовника Достојевскових“. Достојевски се не да студирати 
без муке, без ридања и суза. Идентификација ридања и суза, плача и бола 
за књижевне садржаје, битна је теза када се говори о оцу Јустину Попови-
ћу. Таква идентификација део је његове литерарности, поетичности, као 
што је и део стваралаштва уопште. 

Највећа мера оправдања или негирања Бога јесте страдање. За оне 
који не виде постојање Бога, страдање је бесциљно, као што су они умор-
ни од питања да ли уопште има бољих светова. Питање Бога или питање 
вере је страдање, или бол. 
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Пронаћи основну тезу или тему у делу оца Јустина Поповића којом 

би се потврдила његова литерарност, поред стила који је очигледно слико-

вит и поетичан и композиционо савршен, велика је мука. Нема његовог 

дела из којег се не види велико мајсторство у писању. По стилу и каракте-

ру писања, он је литерата, и чини значајног стилисту српског језика.  

Мотивски се ограничити на његово књижевно стваралаштво – тако-

ёе задаје значајну муку.  

Али, има нешто што, већим продубљивањем, може избити као 

литерарно језгро у његовом делу. Ако је, као што је речено, питање Бога 

код њега питање и однос према страдању, онда се из тог става види поет-

ска преокупација оца Јустина. Узимајући многа дела, а определивши се за 

неке од мањих структура, као и на поједине изводе, категорија бола се 

може издвојити као примарна категорија. Као што је страдање свуда при-

сутно, тако је оно и саставни део његове теологије и филозофије, његове 

љубави према Богу и Божјим творевинама, као и његове поетике. Могуће 

је да се ту потврди она теза Милана Радуловића о тзв. преображавању 

теологије, како код владике Николаја Велимировића, тако и код оца Јусти-

на Поповића. „Суштина тог преображаја“, пише Радуловић, „састојала се у 

тежњи да се богословље ослободи уских граница схоластике ‰...Š да се учи-

ни живим током реалног живота ‰...Š Основни постулат те философије 

уметности јесте да је природа живо и савршено уметничко дело ‰...Š Умет-

ност открива и посведочава Бога у реалном свету, у природи и васељени“ 

(Радуловић, 1988: 131).  

На основу тумачења категорија филозофије уметности по Нико-

лају Велимировићу, закључује се формула да је „васколики свет Божје 

поетско дело“.  

Павле Флоренски, руски теолог, философ и научник, писао је да 

поезија претходи сваком стварању, из ње исходе сва бића, и материјална и 

духовна. „Идеја поезије“, пише Флоренски, „која је прва после идеје вре-

мена, има владу над свим, пошто она и ствара све. Зато је она свемоћна. 

‰...Š Под круном поезије налази се све што је у биће позвано...“ (Флорен-

ски, 1979). У свом делу Флоренски пише о сличности стваралачких духов-

них светова уметности и Бога, наводећи да је поета први Божји свеште-

ник. И теологија се раёа из човекове имагинације, па у том смислу нису 

само сродне, већ истоветне, како би у духу хришћанске философије гово-

рио и писао владика Николај Велимировић у Религији Његошевој. 

Инспиративан и у овом смислу драгоцен је лирски текст о цвећу, 

приреёен у склопу збирке чланака оца Јустина Сетве и жетве.  

Цвеће као тајна у рукописној заоставштини оца Јустина Поповића 

„проговорило је као највећа мера лепоте и нежности, као мера или обележ-

је љупкости и честитости, као највећи симбол раја“ (више у: Денић, 2011). 
У томе ходању ка цвећу види се најтананија лирска слика која је 

као најчулније стање човеково. Доћи до цвећа, сјединити се са њим, зара-
довати се са њим – исто је што и осетити сами рај, саму вечност, саму љу-
бав Божију. „Када човеково сазнање проходи видљиве светове“, пише отац 
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Јустин, „поцрни од туге; а када се косне цвећа – заблиста, засија, зарадује 
се. Јер, цвеће – то је радост за наше људско сазнање. Све може бити горко, 
само је ту нека чудесна сласт ‰...Š Није ли цвеће – најскривенији остатак 
изгубљеног раја? Није ли у њему рај највише сачувао себе и пренео кроз 
векове до нас? Зато је ваљда и мед од цвећа!“ (Јефтић, 2007: 809), заврша-
ва он ову мисао. 

Да би проговорио више о човеку, отац Јустин је отишао изван чо-
века, у бескрајну чулност и чистоту. 

У Рјечнику симболa о цвећу се говори као о значајном симболу или 
принципу. Наводи се, најпре, да је свака чашка, као и купа, стециште не-
беских активности (Chеvalier, Gheerbrant, 1983: 81). У њему се наводи да 
Св. Јован Крститељ сматра да је цвеће душевна врлина, а кита цвећа слика 
духовног савршенства. Код Новалиса, значајног песника, цвет је „симбол 
љубави и склада који су владали у праисконској природи; цвет се поисто-
већује са симболизмом детињства, а на одреёени начин и едемског стања.“ 
У Рјечнику се наводи да се цвеће код многих народа јавља као симбол на-
рочитог духовног стања, као процват и резултат унутрашње алхемије, 
као комуникација са Јединим, као мера и духовно средиште. Везује се за 
простор измеёу земље и неба, или неба и земље. За цвеће је битан онај ко-
ји му приступа, шта носи и колико може да понесе, онај који је као посред-
ник и део свеопштег тројства. И оно се одабранима отвара, као што и про-
изводи одабране. Производи их мирисом, бојом, лепотом, поруком. Оно се 
и као тумач и као гласник јавља у цветној алхемији о којој отац Јустин По-
повић говори.   

 Да би чуо шта поручује мимоза, босиљак, бетонија и ёурёевак, 
отворио је, поред других чула, срце. Јер, речи цвећа само се срцем чују и 
осете, као у народним бајкама или сличним бајковитим појавама и поети-
кама. Тако он чује мимозу како поручује да људи не виде њену душу, као 
што не виде ни своју; да немају довољно фини слух да би њу чули, и до-
вољно фино сазнање да би је разабрали. А она говори о истом, заједнич-
ком Рукосаднику, небеском и невидљивом. У њој се врши преображај не-
беског у земаљско, натприродног у природно. Човек не види натприродно, 
већ се задовољава тиме што констатује. То је, каже мимоза, „као када би 
казали: сунце је сунце, зато што је сунце; плаво је плаво, зато што је плаво; 
славуј је славуј, зато што је славуј: човек је човек, зато што је човек“ 
(Chеvalier, Gheerbrant, 1983: 811).  

„Отац Јустин Поповић управо је кроз цвеће, најнепосреднијег сведока 
боје, најнепосреднијег сведока мириса, лепоте и љубави – проговорио о Богу, 
о Божјој творевини. Проговорио је нежно и лирски о највећој тајни, о бескрај-
ности, бесконачности и бесмртности. О свеприсутности самога Господа. А 
спознати и најмање и најсићушније – значи спознати велико и вечно. 

Поетисање о цвећу, поетисање је и о страдању. Сведочење о цвећу 
као Божјој суштини поетско је сведочење“ (Денић, 2011: 100). 

Лиризам, као и бол, књижевна је категорија оца Јустина Поповића, 
која се може везати за говорење цвећа; може се везати за текст о срни у ра-
ју, или за необичност Молитвеног дневника који бележи свакодневно мо-



 275 

љење оца Јустина. И срна, и цвеће, и травке и биље кроз које говори отац 
Јустин, као симболи чистоте, невиности и нежности, немоћи и тајне, пре-
несене су божанске суштине, плод су ипостаси – тог својеврсног начина 
постојања. Лиризам јесте јединство значења речи, њихове музике и боје. 
На овакву дефиницију наилазимо код теоретичара лиризма, теоретичара 
књижевних жанрова, најпре код Емила Штајгера, једног од најзначајнијих 
у свету. Изразито битна црта лирског доживљаја света јесте у присности, у 
својеврсном сједињењу и расположењу. Разоткрити и протумачити тај 
флуид и склад измеёу предметне стварности, лирског субјекта и оне са-
ставне енергије (синергије) која то веже, често је немогуће. Штајгер каже 
да је „јединство присније но што то најоштрија проницљивост опажа ‰...Š 
као што је душа дубља од свих покушаја тумачења што их предузима пси-
хологија“ (Штајгер, 1978: 38). Те ситуације колорита, опојних мириса, 
склада, како у свеопштем природном пејзажу, тако и склада у порукама, 
јесу тренутак непосредности, јесу нежно опуштање и расположење и благо 
препознавање. Пригушена идентификација у ослушкивању говора цвећа, 
као и јединствено расположење, највише говоре о осећању лирског код 
оца Јустина. Нека друга својства лиричности, попут риме, интерпункције, 
фигуре и ритмичности поетског поступка у овим сликама, као и у другим 
текстовима оца Јустина, не узимају се као битна, мада се и о тој страни мо-
же потпуно смело, теоријски говорити. 

Оно што би још била очигледност његовог поетског стила, било 

би, најпре, реторско питање, као његова драмска виртуелност, као буёење 

и кретање, попут неког егзистенцијалистичког поступка. 

Проговоривши кроз цвеће и биље, као и кроз срну, проговорила је 

брижност оца Јустина, „дубока чежња за небом и плач над земљом коју га-

зи“, писао је отац Пајсије Танасијевић. 

Положај човека, његов егзистенцијални положај у васељени траги-

чан је – с тога је човек у основи трагично биће. Владика Атанасије Јевтић 

сведочи о саосећајној молитвеној растужености оца Јустина која је долази-

ла најпре услед његове личне смирености и скрушености. „Свачији бол и 

тугу осећао је као свој бол и тугу, са сваким је плакао и молитвено вапио 

за њега, најчешће у тајности и скривено. Зато као да о себи пише и да се 

исповеда кад каже: У овом тужном и сетном свету, дар суза је најдирљи-

вији и најдивнији дар. Плакати над тужном тајном светова – дато је 

само изабранима. А кроз најизабраније проплакала је твар, проплакала 

кроз омолитвљене, тужне очи светских печалника рода људског“ (Отац 

Јустин, 1980: 63). Писање о тузи и болу огољена је стварност и чистота. 

Живот са болом највише показује да јесмо. „Бол нам говори да постојимо, 

бол нам говори да постоје они које волимо, бол нам говори да постоји свет 

у којем живимо,“ речи су Мигела де Унамуна, значајног теоретичара бола.  
Ако бисмо се, дакле, бавили болом као књижевном категоријом 

оца Јустина, најпре бисмо се везали за текст Срна у изгубљеном рају, који 
је објављен на крају збирке чланака Философске урвине. Овај карактери-
стичан текст настаје после, такоёе, необичног Молитвеног дневника, који 
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бележи свакодневно мољење оца Јустина, постхумно објављеног рукопи-
са, у којем је очигледна неизмерна љубав према свему, тзв. агапичност, 
љубавност. 

Можда би се ови текстови могли узети као лирска исповест, таин-
ство оца Јустина Поповића, самим тим што су они остали ван ока јавно-
сти за његовог живота. Срна у изгубљеном рају кратко је прозно дело 
попут исповести, попут монолога а као монодрама, попут персонифико-
ваног срниног живота, као баснолика слика велике истине и бола. Лирски 
интонирана, ова, могло би се рећи дневничка проза, у ствари је ипостасан 
- суштински израз сâмог бића – постојање или поистовећивање. У њој или 
њему (песми или делу) сâмо биће, не људско, већ животињско – срнино, 
преобраћено, дакле људско – без транскрипције – свеједно, покреће се – 
устаје и приближава се Богу. Можда би могло и обрнутим редом да се 
протумачи ово приближавање.  

У тексту Срна у изгубљеном рају сâма срна, која чини феномен 
суштине, плод је ипостаси, тог својеврсног начина постојања. Срна као 
симбол чистоте и чедности, невиности и нежности, немоћи и тајне, јесте и 
преносно значење рајског бића, божанске суштине. „Срна сам. У васиони 
ја сам чуло туге. Давно – давно, неко је протерао на земљу све што је 
тужно у свима световима и од тога салио моје срце. И отада ја сам чуло 
туге. (...) По моме бићу разливена је нека магнетска сила туге. И све што је 
тужно у свету она неодољиво привлачи и слаже у моме срцу. Зато сам 
тужнија од свих створења. И имам сузе за свачији бол“ (Отац Јустин, 1980: 
111). Туга срне је непостојање љубави на земљи. Срна, бачена у немилост 
човека, спознала је бол и пакао, а дошла је најпре, донкихотовски верују-
ћи, из света који је за њу био радост и рај. Слобода је тешка, јер срна нема 
само земаљски смисао – иманентни. Само као земаљско биће била би 
бесмислена. Тај персонификовани срнин лик – човеков је лик. Берёајев је 
писао да је „човек теург, а теургија је умеће стварања једног другог света, 
битно друкчијег од оног у коме људски род пребива“ (Берёајев, 1916: 141).  

Претпоставља се да би тај свет нужно био ослобоёен од сваког зла. 
Овде је зло покретно, бол постојана, срна исувише тужна – а текст као тра-
ктат о људској тузи – поетичан, литераран.  

Да не постоји такво осећање за бол, тугу и трагичност живота, туга 
срне била би заувек изгубљени рај, попут бола Мигела де Унамуна, без 
радости васкрсења. Јер, као што месец не може да сија без сунца, тако ни 
човек не може да воли човека без Бога, каже отац Јустин, нижући своје 
стословље молитвено, и потврёујући у целој својој лиричности и осећајно-
сти грандиозну тајну Божјих светова. 

У Молитвеним вапајима тражи опрост за сва чувства потамњена 
страстима, опрост за најгоркију душу од свих људских. „Све у мени и око 
мене“, писао је отац Јустин,„и велико и мало, и коначно и бесконачно, и 
просто и загонетно, и мрачно и светло, и видљиво и невидљиво, и смртно 
и бесмртно, и зло и добро, и све и сва у свима световима које знам, осећам 
и наслућујем, подстиче ме на вапајну молитву“ (Јефтић, 2007: 833).  
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Вапај и чежња саставни су део лика оца Јустина, његова метафора 

и његово пореёење, његова песма и његова драма. То је чежња човековог 

духа ка бесконачности и бесмртности, а то је и, како пише Милан Раду-

ловић, „истовремено сведочење о постојању Бога, и логични доказ да је 

људска природа божанска, јер су бесмртност и бесконачност божанска 

својства и духовне реалности, а не атрибути космичке материје и енергије, 

односно природе“ (Радуловић, 1988: 144). 

То је и чежња за савршеном људскошћу.  

У томе је етика и естетика оца Јустина.   

У тој чежњи и тражењу његова је поетика. Тај „лични осећај“, као 

уметнички или књижевни модел који је код њега очигледан, има виши 

смисао духовности, познат и код неких наших писаца у првој половини 

XX века. Станислав Винавер је за лични осећај писао да „ма како апсурдно 

изгледао, једина је наша песничка творевина која преображава свет“ 

(Винавер, 1975: 122). Милан Радуловић оца Јустина види као великог 

филозофа у православном експресионизму, код кога је „боготвораштво 

човеков врховни морални идеал, егзистенцијални императив људског бића 

и истовремено основни космички и људски стваралачки процес. У томе 

смислу, боготвораштво је основна законитост човековог естетског иску-

ства као посебне форме духовног живота“ (Радуловић, 1988: 151). 

Православна литерарност – као саосећајност са светом око себе, 

код оца Јустина редак је и јединствен дар, најдирљивији и најјединствени-

ји – поклоњен одабранима или упућен на одабране. Плакати над тужном 

тајном светова је најизабранији плач.  

Отац Јустин Поповић, и културолошки и литерарно, као и филозо-

фски и молитвено – развија своју теологију богочовечанским средствима, 

општу и јединствену, блиску многима.  

То је његова концепција литературе, теолошки утемељена и лир-

ски интонирана. То је његова апологија, његова одбрана пута. 
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LITERARY QUALITY OF THE WORKS OF FATHER JUSTIN POPOVIC 
 

The problem of pain as an expression of identification 

  
Summary: The work of Father Justin Popovic shows a literary quality 

which, apart from expressing itself through a highly picturesque and poetic style, 

also displays perfection of composition. All of his works show a great mastery of 

writing. Based on his style and character of writing, he is a literate, and represents 
a significant name in the stylistics of the Serbian language. Besides that, a multitu-

de of motives, multiplicity of meaning and poetic images, especially when it comes 
to the category of pain, attract more and more interest and call for more interpreta-

tion of this unusual praying man, philosopher, writer, and monk. His shorter works 

are especially noted for their literary quality (“A Doe in Paradise Lost”, “A Prayer 
Journal”), where the metaphoric quality enriched the confessional and dogmatic 

structure of the text.  

His concept of literature is based in theology, and has lyrical intonation. 
 

Key words: Father Justin Popovic, literary quality, metaphoric quality, 
the category of pain, theology, prayer, lyric intonation. 
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