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РАЗГОВОР РАЗГОВОР

Из да вач ка ку ћа „Се ба сти јан 
прес“, ко ја но си име по ве ли
ком ми си о на ру пра во слав ног 
хри шћан ства у Се вер ној Аме
ри ци, Ар хи ман дри ту Се ва сти
ја ну Да бо ви ћу, у то ку прет ход
них не ко ли ко го ди на обо га ти ла 
је хри шћан ску ли те ра ту ру на 
ен гле ском је зи ку дра го це ним 
пре во ди ма за ни мљи вих и ре фе
рент них де ла срп ских бо го сло
ва на ен гле ски.
Ме ђу пре во ди ма ау то ра ко
ји ни су са ен гле ског го вор ног 
под руч ја, на шла су се де ла Св. 
Вла ди ке Ни ко ла ја Жич ког (Ве
ли ми ро ви ћа), Св. Ав ве Ју сти на 
Ће лиј ског, Епи ско па Ата на си ја 
Јев ти ћа, Епи ско па Да ни ла Кр

сти ћа, Епи ско па Иг на ти ја Ми
ди ћа, Епи ско па Мак си ма Ва си
ље ви ћа, др Не на да Ми ло ше ви
ћа, о. др Вла да на Пе ри ши ћа, а 
ту су и зна чај не књи ге Хри ста 
Ја на ра са, Јо ва на Зи зи у ла са, 
Ар хи ман дри та Еми ли ја на Си
мо но пе трит ског и о. Ста ма ти са 
Скли ри са.
Овај из да вач ки по ду хват је од 
ве ли ког зна ча ја, не са мо због 
то га што са вре ме ну срп ску бо
го слов ску ми сао пред ста вља 
ан гло сак сон ском чи та о цу, већ 
и због чи ње ни це да је ен гле ски 
је зик да нас не што по пут ста ро
грч ког је зи ка у вре ме ну по сле 
Алек сан дра Ве ли ког – сред ство 
гло бал не ко му ни ка ци је, оп ште

ња, са о бра ћа ја ме ђу кон ти нен
ти ма и на ро ди ма, ме ђу љу ди ма 
ши ром зе маљ ског ша ра. О зна
ча ју ен гле ског је зи ка да нас – 
мо дер ног ko i ne је зи ка или lin gua 
fran ca – го во ри и чи ње ни ца да 
су мно ги ис так ну ти са вре ме ни 
пра во слав ни бо го сло ви ства ра
ли и пи са ли (и још увек ства ра
ју) на ен гле ском је зи ку. При ме
ра ра ди, Вла ди ка Ни ко лај Ве
ли ми ро вић је по чет ком а и сре
ди ном 20. ве ка, то ком свог по
слан ства у Ве ли кој Бри та ни ји, 
пи сао и пу бли ко вао сво ја де ла 
на ен гле ском. Про то је реј Алек
сан дар Шме ман, отац Ге ор ги је 
Фло ров ски, о. Јо ван Ма јен дорф 
– ко ри фе ји пра во слав ног бо
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Раз го вор са Епи ско пом за пад но а ме рич ким Мак си мом

Срп ско бо го сло вље на ен гле ском је зи ку 

го сло вља, ини ци ја то ри пра во
слав ног бо го слов ског бу ђе ња у 
20. ве ку – сво ја нај чу ве ни ја и 
нај у ти цај ни ја де ла об ја вљи ва ли 
су упра во на ен гле ском је зи ку. 
Ми тро по лит пер гам ски Јо ван 
Зи зју лас, је дан од нај ве ћих жи
вих бо го сло ва да на шњи це, пи
ше и на ен гле ском је зи ку...
Из да вач ким по ду хва том „Се ба
сти јан пре са“ срп ска те о ло ги ја 
по ста је до ступ на у гло бал ном 
сми слу. Из да вач се по тру дио да 
и бу квал но омо гу ћи ову до ступ
ност – ну де ћи књи ге чи та о ци ма 
и пу тем он лајн на руџ би не тј. 
ку по ви не у вир ту ел ној књи жа ри 
на стра ни ца ма Епар хи је за пад
но а ме рич ке – http://www.west
srb dio.org/SE BA STIAN_PRESS/
Se ba stian_Press.html.
Књи ге су, по ред кла сич ног 
штам па ног об ли ка, до ступ не 
и у елек трон ским фор ма ти
ма, за чи та ње на ра чу на ру тј. 
на чи та чу елек трон ских књи га 
(Киндл)...
О из да ва штву „Се ба сти јан пре
са“ и бо го слов ској ли те ра ту ри 
на ен гле ском раз го ва ра ли смо 
са Ње го вим Пре о све штен ством 
Епи ско пом за пад но а ме рич ким 
Мак си мом (Ва си ље ви ћем).

Какостедошлинаидејуда
покренетеиздавањекњигана
енглескомјезику?

– Вр ло спон та но и при род но, 
осе тио сам то као не ку вр сту по
слу ша ња пре ма Цр кви. Док с јед
не стра не у срп ској сре ди ни има
мо бље сак јед ног те о ло шког ди
на ми зма скри ве ног у ср цу на шег 
Пре да ња, до тле, с дру ге стра не, 
у ан гло фо ном све ту од су ству ју 
озбиљ не те о ло шке књи ге срп
ских ау то ра. Сва ка ко, на ше из да
вач ко де ло ни је огра ни че но са мо 
на срп ске ау то ре. Об ја ви ли смо 
зна чај на де ла Хри ста Ја на ра са, 
Јо ва на Зи зи у ла са, Ар хи ман дри та 
Еми ли ја на Си мо но пе трит ског, о. 
Ста ма ти са Скли ри са, а за ко ји 
ме сец тре ба да се по ја ви и књи
га о. Ва си ли ја Гон ди ка ки са, про
и гу ма на иви рон ског. Из да њи ма 
„Се ва сти јан пре са“ (за јед но са 
цен тром „Сер би ка Аме ри ка на“) 

же ли мо да пи са на де ла срп ских 
и дру гих пра во слав них те о ло га 
пред ста ви мо не са мо аме рич ком 
не го и укуп ном ан гло фо ном све
ту, па и ши ре. Овим се уки да ју 
гра ни це „по гле да“ и ра сто ја ња 
про сто ра и вре ме на. По руџ би не 
нам сти жу из це ле Аме ри ке, Ка
на де, Ау стра ли је, Евро пе, па чак 
и из Ази је.

Коликизначајзасрпскобо
гословљеизасрпскукултуру
уопштеимаиздавањеенгле
скихпреводаделазнаменитих
православнихмислилаца?

– Цр ква бо го слов ству је це лим 
сво јим би ћем, па и пи са ном де
лат но шћу. Циљ ове де лат но сти 
је да мо дер ни чо век, чи та ју ћи 

Ова де ла во де ка збли жа ва њу са срп ском тра ди ци јом ко ја има свој спе ци фич ни 
етос и кра со ту; исто вре ме но то во ди усва ја њу „ло ги ке“ Бу ду ће га ве ка од че га, 
већ ов де и са да, си ла зе ка пи уте хе ко је па да ју на ср це чо ве ка жи ву ћег на би ло 

ко јој тач ки за пад не хе мис фе ре.



Вожња чамцем на Аљасци од Скита  
Св. Нила до Скита Св. Арх. Михаила
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де ла Све тог Ју сти на и Ни ко ла ја, 
као и на ших са вре ме них те о ло
гаду хов ни ка Ата на си ја, Јо ва на 
Зи зи у ла са, Еми ли ја на Све то
гор ца и др. учи ка ко да би ту је 
у на шем све ком пли ко ва ни јем 
све ту. Ве ру јем да ова де ла во де 
ка збли жа ва њу са срп ском тра
ди ци јом ко ја има свој спе ци
фич ни етос и кра со ту; исто вре
ме но то во ди усва ја њу „ло ги ке“ 
Бу ду ће га ве ка од че га, већ ов де 
и са да, си ла зе ка пи уте хе ко је 
па да ју на ср це чо ве ка жи ву ћег 
на би ло ко јој тач ки за пад не хе
мис фе ре. Мно го број не ре ак
ци је чи та ла ца о то ме го во ре и 
то нам мно го зна чи. Зна чај је 
ви ше струк: ан гло фо ни свет се 
упо зна је са те о ло шком ми шљу 
на ших бо го слов ских и цр кве
них му же ва и са бо го слов ском 
тра ди ци јом за ко ју су ви ше
ма ње чу ли, а са да мо гу и да се 
збли же са њом. Те о ло шко од ме
ра ва ње во ди ка ис ку ству при су
ства Вас кр сло га ме ђу на ма. Ти
ме оно што би ло стра но и не по
зна то по ста је бли ско и по жељ но.

Сакаквимтешкоћамастесе
сусрелитокомприпремеи
издавањаовихкњига?
– Те шко ћа ни је би ло упра во за
то што се ра ди о са бор ном де лу. 
Све вре ме осе ћа мо ве ли ку по
моћ Бо жи ју ко ју он увек ша ље 

пре ко жи вих лич но сти. Овај по
сао нас од ма ра и пру жа на ду.

Далијепревођењесједног
језиканадругипотенцијално
опаснозбогтогаштосеупре
водумноготогаважногможе
изгубити?Постојелиодређе
нетерминолошкенејасноће,и
коликојемогућебогословску
мисаоизразитинасавреме
номенглескомјезику?Којесу
предностиакојинедостаци
енглескогкаојезика?

– Сма трам да је упра во ен гле
ски је зик из у зет но по го дан за 
из ра жа ва ње те о ло ги је Цр кве. 
Мно ги су по ка за те љи да је у Се
вер ној Аме ри ци на де лу пра ви 
бо го слов ски про цват ко ји на
ди ла зи оста ле ге о граф ске сре
ди не. По ред то га, на ши пре во
ди о ци су из у зет но спо соб ни, 
а сва ка књи га на кра ју про ђе 
и струч но лек то ри са ње (Брат
ство Ма на сти ра Св. Гер ма на 
у Пла ти ни или Са ра Ана Бојл). 
У су шти ни, сва ко људ ско де ло 
тре ба да слу жи то ме да нас упу
ћу је ка Исти ни. Исти на ни је на 
стра ни ца ма књи ге не го из ван 
њих. Вред ност пи са не ре чи је 
у што це ло ви ти јем упу ћи ва њу 
ка бе смрт ном жи во ту у Хри сту, 
у пре во ђе њу ка „из о би љу жи
во та“, та ко „да се ни ко не бо ји 
смр ти“ (Св. Зла то уст). Уве рио 

сам се да и ен гле ски је зик овим 
под ви гом те о ло шког пре во ђе
ња – јер је при ну ђен да „ис ки
ва но ве тер ми не“ (Св. Гри го ри је 
Бо го слов) – за до би ја но ви етос 
из ра за, по сти же де ли кат ност и 
хро ма тич ност, а ти ме и ду хов но 
бо гат ство ко је ра ни је ни је имао.

Каквисуплановизабудућ
ност,далиће„Себастијан
прес“у2013.годиниобрадо
ватисрпскуиенглескупу
бликуновимиздањима?
– Уско ро ће иза ћи књи ге: бла
же не успо ме не про то је ре ја
ста вро фо ра др Ра до ва на Би го
ви ћа, Бо шка Бо јо ви ћа, за тим 
проф. Бо го љу ба Ши ја ко ви ћа, 
Бог да на Лу бар ди ћа, Вла ди сла
ва Пу зо ви ћа и др. Пла ни ра мо 
да об ја ви мо и са бра на де ла Се
ва сти ја на Да бо ви ћа као и но во 
из да ње књи ге Ме мо ран дум о 
Ко со ву и Ме то хи ји. У штам пи 
је Збор ник ра до ва ме ђу на род ног 
сим по си о на о Св. Мак си му Ис
по вед ни ку (одр жа ног у Бе о гра
ду ок то бра 2013. го ди не). Ду го
роч ни је гле да но, ми слим да ће 
ова де ла вр ши ти плод ну ми си ју 
мо жда ви ше по сле нас не го у 
са да шњем тре нут ку. Осим ово
га, у пла ну су де ла за мла де ко
ји има ју не у га си ву жеђ за исти
ном али је на на ма да от кри је
мо пу те ве ка њи ма.

У част Ју би ле ја – 17 ве ко ва од до но ше ња 
Ми лан ског едик та, Од бор за про све
ту и кул ту ру Епар хи је бра ни чев ске 

ор га ни зо вао је 23. фе бру а ра 2013. г. у По
жа рев цу, у Цр кви Св. Пет ке, бо го слов ски 
сим по си он на те му Цр ква пре и по сле Ми
лан ског едик та. Сво ја пре да ва ња су одр
жа ли: Епи скоп за пад но а ме рич ки проф. др 
Мак сим (Ва си ље вић), про то је рејста вро
фор проф. др Ра до мир По по вић и про то је
рејста вро фор проф. др Зо ран Кр стић.

На кон по здрав не ре чи до ма ћи на, Епи
ско па бра ни чев ског проф. др Иг на ти ја, 
пре да ва чи су, сва ки из свог ака дем ског 
угла по сма тра ња, ра све тља ва ли лич ност и 
де ло ве ли ког ро меј ског ца ра, Све тог Кон
стан ти на. Отац Ра ша По по вић је пред ста
вио исто риј ски кон текст кон стан ти нов
ског за о кре та, отац рек тор Зо ран Кр стић 
по себ но је обра тио па жњу на по ли тич ност 
па ган ске ре ли ги је и хри шћан ства у рим
ској Им пе ри ји, а Вла ди ка Мак сим је раз
ја шња вао пи та ња прет по став ки и мо гућ
но сти Хри сти ја ни за ци је у Кон стан ти но во 
до ба и у са вре ме ном све ту и на тај на чин 
бо го слов ски по ве зао исто риј ске и ес ха то ло
шке озна ке сва ког, па и овог ју би ле ја.

Исте ве че ри и истим по во дом у Град
ској га ле ри ји отво ре на је из ло жба гра фи ка 
Кон стан тин, ауто ра Вељ ка Ми хај ло ви ћа. 
О опу су на шег гра фи ча ра го во рио је исто
ри чар умет но сти, г. Де јан Црн че вић.

Оба до га ђа ја у част ве ли ког ца ра, до би
ла су сво ју по твр ду у не де љу, 24. фе бру
а ра, на Све тој ар хи је реј ској Ли тур ги ји у 
част Ца ра Сла ве, ко ју је слу жио Вла ди ка 
Иг на ти је, уз са слу жи ва ње епи скопâ за
хум скохер це го вач ког Гри го ри ја и за
пад но а ме рич ког Мак си ма. На тај на чин, 
ли тур гиј ски за о кру же но, Епар хи ја бра ни
чев ска се се ти ла у је ди ном Све том Го спо
ду Хри сту и Све тог Рав но а по стол ног Ца ра 
Кон стан ти на Ве ли ког.

Про то ђа кон Злат ко Ма тић
се кре тар Од бо ра за про све ту и кул ту ру

Епар хи је бра ни чев ске
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