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КИЈУК:ФИЛОСОФИЈА,ХРИШЋАНСТВО,ПОЛИТИКА

Pре драг Р. Дра гић Ки јук (1945-2012) спа да у ред во де ћих са-
вре ме них срп ских ин те лек ту а ла ца. Еру ди та, пи сац и бе сед ник, 

књи жев ни и ли ков ни кри ти чар, кри тич ки исто ри чар ен ци кло пе-
диј ског зна ња, ми сли лац из вор ног хри шћан ства - пра во сла вља и 
„од ли чан по зна ва лац фе но ме на пап ске иде о ло ги је“, али не ма ње и 
по ли тич ки пи сац и по сле ник одан иде ји срп ске са бор но сти. По врх 
то га, Ки јук је био и од ли чан по зна ва лац срп ско хр ват ског ет но је-
зич ког фе но ме на.

Сту ди рао је на Прав ном, Фи ло зоф ском и Фи ло ло шком фа кул-
те ту (ма ги стар ју го сло вен ске књи жев но сти), али Ки ју ко ва ду хов-
ност, ми сао, зна ње и ан га жман умно го ме над ма шу ју ње го ву фор-
мал ну на о бра збу. Аутор је пре ко 20 књи га есе ја, пет на стра ним 
је зи ци ма, ан то ло ги је ста ре срп ске књи жев но сти „Сред ње ве ков но и 
ре не сан сно срп ско пе сни штво 1200-1700“ на ен гле ском 1987; ка пи-
тал ни збор ник срп ске хро ни ке „Ca te na mun di“; збир ке по ли тич ких 
огле да „Bes ti a ri um hu ma num“ и дру гих. Про гла шен je од Ин тер на-
ци о нал ног би о граф ског цен тра 2010. за јед ног од сто сло бод них 
свет ских ми сли ла ца, укљу че ног, би о би бли о граф ском од ред ни цом, 
у Кем бри џо во из да ње „2000 ин те лек ту а ла ца у 21. ве ку“.1)

Ки јук је био је дан од осни ва ча Фон да исти не у Бе о гра ду, Свет-
ског са бо ра Ср ба у Хај дел бер гу, Цен тра за хри шћан ске сту ди је у 
Бе о гра ду, удру же ња Срп ска на ци о нал на свест, а ини ци рао је и био 
је дан од пот пи сни ка чу ве не де кла ра ци је Сло во о срп ском је зи ку. 
Уре ђи вао је би бли о те ке „Срп ска ди ја спо ра“ и „Срп ска по ро дич на 
би бли о те ка“. Ду го го ди на је уре ђи вао „Срп ски књи жев ни ма га зин“ 
и „Књи жев не но ви не“. По ре клом Кра ји шник Ки јук је био пред сед-
ник На ци о нал ног са ве та Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не.2)

Ки ју ков дво том ни збор ник Ca te na mun di (Ве ри ге све та) на 
1.800 стра на при ка зу је му че нич ку исто ри ју срп ског на ро да на 

1) Вла ди мир Ди ми три је вић, „За ве штај на књи га Ки ју ко ва“ (Пре драг Р. Дра гић Ки јук: 
Хри шћан ство без Хри ста, Ра шка шко ла, Бе о град, 2012), у: Кијук:мудраптицаљубави, 
при ре дио: Вла ди мир Ди ми три је вић, Срп ски са бор Двери, Из да вач ка ку ћа CatenaMun
di, Be o grad, 2012, стр. 235.

2) Пре драг Дра гић во ди по ре кло са Ба ни је, из се ла Бли ња код Пе три ње, ода кле су му се 
ро ди те љи, на кон оку па ци је и ус по ста вља ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 1941. го ди не, 
пре се ли ли у Ср би ју, у Кра гу је вац, у ко јем је Ки јук ро ђен, 1945. го ди не. На ди мак Ки јук 
је по ро дич ни а ве зан је за не ког од ње го вих пре да ка ко ји је ди зао бу не на Ба ни ји про тив 
аустриј ске вла сти. 
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„свет ским ве ри га ма“, ко ји је увек пред ста вљао „Ис ток на За па ду и 
За пад на Ис то ку“. 

У овом члан ку пре зен то ва ће мо са мо кра ћи пре глед 
Ки ју ко вог за ма шног опу са, пре вас ход но оног ко ји се од но-
си на на слов на ше те ме, или је на не ки на чин по ве зан с њом. 
Уоста лом, Ки ју ко ва по ли тич ка ми сао про из ла зи из ши ро ких 
ко ор ди на та ње го вог ен ци кло пе диј ског зна ња из исто ри је и 
исто ри је хри шћан ке ми сли и ње не за пад не пап ске прак се - 
по ли тич ког хри шћан ства; хри шћан ства без Хри ста. Ки ју ко ву 
ми сао „мо же се пред ста ви ти и као тро у гао чи је угло ве чи не 
фи ло со фи ја, ре ли ги ја и по ли ти ка, а уну тра шњост хри шћан-
ство, пра во слав но Срп ство“3).

Већ у сво јој књи зи Кушач и искупитељ (Бе о град, 
1990), ко ја је иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње ин те лек ту ал не 
јав но сти, Ки јук, по нет „ег зи стен ци јал ним оп ти ми змом“ за-
сно ва ном на „свом хри шћан ском, пра во слав ном, ви зан тиј-
ском по гле ду на свет“, у књи жев ну кри ти ку уно си ре ли ги о-
зно, хри шћан ско – пра во слав но схва та ње и ту ма че ње све та.4)

BESTIARIUMHUMANUM

У сре ди шту свих Ки ју ко вих пи са них и усме них прег ну ћа на-
ла зи се срп ски на род; ње го ва мар ти риј ска суд би на, стра да ња и 
стре мље ња, и она пред ста вља ју основ ни мо тив Ки ју ко вог ду хов-
ног и ми са о ног бде ни ја и бес по штед ног јав ног ан га жма на. Та ко је 
на ста ла књи га Bestiariumhumanum(Бе о град, 2002)5), ко ја пред ста-
вља сво је вр сни по ли тич ки днев ник ко ји је Ки јук во дио од 1995. 
до 2000. го ди не. У ње му се Ки јук, нај че шће у име Свет ског са бо-
ра Ср ба, али и Фон да исти не, Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Цр-
кве но – на род ног са бо ра и дру гих удру же ња, по ја вљу је као глав на 
по кре тач ка сна га ко ја упу ћу је апе ле и до но си раз не де кла ра ци је 

3) Проф. др Ми лан Пе тро вић, „Апо сто ли сто риј ске исти не“, збор ник ра до ва: Кијук:мудра
птицаљубави, при ре дио Вла ди мир Ди ми три је вић, Срп ски са бор Две ри, Из да вач ка ку-
ћа Ca te na Mun di, Бе о град, 2012, стр. 27. 

4) Ви ди ши ре: Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Кушачиискупитељ, БИГЗ, Бе о град, 1990; као и: 
Проф. др Ми лан Пе тро вић, нав. де ло

5) Пре драг Р. Дра гић Ки јук,Bestiariumhumanum, По ли тич ки днев ник, ИКП „Ни ко ла Па-
шић“, Бе о град, 2002.
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и ре зо лу ци је и отво ре на пи сма, на сло вље на срп ским др жав ним и 
цр кве ним чел ни ци ма, као и мно гим свет ским др жав ни ци ма и ин-
сти ту ци ја ма.

Из дво ји ће мо не ке од ва жних пи та ња ко је је Ки јук у вре ме раз-
би ја ња ју го сло вен ске др жа ве, стра да ња и дис кри ми ни са ња Ср ба и 
њи хо вих пра ва слао на мно ге зна чај не адре се. У Отво ре ном пи сму 
ше фо ви ма вла да др жа ва Евро пе, Аустра ли је, Ази је и Аме ри ке, Ки-
јук пре но си пи смо Фи ло зоф ског дру штва Ср би је, Удру же ња књи-
жев ни ка Ср би је и Фон да исти не о ге но ци ду над срп ским на ро дом , 
и то 1995. про гла ше не го ди ном ме ђу на род ног пра ва, у ко јем се ука-
зу је на ет нич ко чи шће ње и стра да ње Ср ба, као ре зул тат „гми жу ћег 
фа ши зма“ (Но ам Чом ски). У Пи сму се ука зу је да ова по ја ва има 
ду бље ко ре не, и да не ма ве ли ке раз ли ке из ме ђу па ро ле ко ју у сво-
јој књи зи из но си Kla us Bit ter mann „Ser bien muss ster bien“( Ber lin, 
1914), и Кин ке ло ве: „Ser bien muss man in die knie zwin gen“; у пр вој 
„Ср би ја мо ра умре ти“, а у дру гој из о па че ној прет њи по ли тич ког 
хри шћан ства „Ср би ја се мо ра ба ци ти на ко ле на“.

На кон па да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, Ки јук у пи сму па три-
јар ху Па влу из но си низ по да та ка о стра да њу Ср ба, и под се ћа да је 
крај ње вре ме да СПЦ бра ни свој на род та ко што ће на „све то чу-
до ви ште“ из Ри ма ба ци ти ана те му, јер се са мо на тај на чин мо же 
од бра ни ти од „па по хр ват ске па то ло ги је, од европ ског по мра че ња 
ума, од аме рич ког ан ти хри шћан ства...“6)

У ви ше апе ла и на раз не адре се Ки јук ис пред на ве де них ин-
сти ту ци ја зах те ва да се са зо ве ме ђу на род на кон фе рен ци ја на ко јој 
ће би ти ре ша ва на и га ран то ва на пра ва Ср ба у Хр ват ској и пра ва 
Ал ба на ца у Ср би ји... Овај већ ду го по сто је ћи зах тев Свет ског Са-
бо ра Ср ба (у да љем тек сту ССС), у ра зним при ли ка ма до ста вљан 
је Европ ској уни ји, Са ве ту без бед но сти и Кон такт – гру пи (ина че 
по др жан од Швед ске) Хен ри Ки син џер је по здра вио са одо бра ва-
њем, а Фи ли пе Гон за лес га је оце нио као је ди но и ло гич но ре ше-
ње.7)

У Про тест ној но ти Ха шком три бу на лу Ки јук на во ди мно ге Ср-
бе уби је не у Ха гу или при ли ком њи хо вог хап ше ња, као што је др 
Ми лан Ко ва че вић, ко ји је имао тра гич ну суд би ну јер је као де те 
био за тво ре ник на ци стич ког хр ват ског ло го ра Ја се но вац. Алек сан-

6) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, исто, 28.
7) Исто, 165.
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дар Сол же њи цин, је дан од нај ве ћих ру ских и са вре ме них свет ских 
пи са ца, ка же да Три бу нал ни је ни шта дру го, до „ин кви зи ци ја XX 
ве ка“. Ко ли ко су ха шке оп ту жни це не по у зда не по ка зу је и по да так 
да је на ли сти оп ту же них био и ју нак јед ног Бу ла то ви ће вог ро ма на: 
дон Гру бан.

У Пи сму ко је је ССС упу тио ЕУ, ОУН и Кон такт гру пи 26. ја ну-
а ра 1999. тра жи се са зи ва ње Ме ђу на род не кон фе рен ци је о пра ви ма 
Ср ба у Хр ват ској и пра ви ма Шип та ра у Ср би ји. Из ме ђу оста лог у 
овом пи сму сто ји и сле де ће: „Срп ско пи та ње“ тре ба ре ша ва ти јав-
но (а у окви ру ње га и пра ва ма њин ске за јед ни це срп ских Шип та ра 
на Ко со ву и Ме то хи ји, то јест ју жном де лу Ср би је), це ло ви то и 
евро по цен трич но јер Бал кан ни је са мо ко лев ка европ ске ци ви ли-
за ци је већ и ла тент но „бу ре ба ру та“. Уко ли ко се та ко зва но ис точ но 
пи та ње као „бал кан ско пи та ње“ и „срп ско пи та ње“ не ре ши сход-
но ме ђу на род ним нор ма ма и јед на ким пра ви ма и оба ве за ма свих 
ко ји на Бал ка ну жи ве - до ћи ће до бал ка ни за ци је, гер ма ни за ци је 
и аме ри ка ни за ци је Евро пе. Уто ли ко је и бал кан ско „бу ре ба ру та“ 
пре двор је „ба ру та не Евро пе“.8)

АТЛАНТОКРАТИЈАКАОЈЕЗУИТСКИИДЕАЛ

Пи та њем раз би ја ња и рас па да СФРЈ и уло ге Аме ри ке и Евро пе 
у том зло чи ну, и на став ком њи хо ве не при ја тељ ске по ли ти ке пре ма 
Ср би ма и њи хо вим др жа ва ма, пре вас ход но по сред ством Ха шког 
три бу на ла, као и мно гим дру гим пи та њи ма из до ме на исто ри је и 
иде о ло ги је Ва ти ка на, Ки јук се ба вио у сво јој књи зи Атлантокра
тијакаојезуитскиидеал (Бе о град, 2006).9)

 Ова из ван ред на књи га, за сно ва на на из у зет ној Ки ју ко вој фи-
ло зоф ско- исто риј ској и са вре ме но по ли тич кој оба ве ште но сти, го-
во ри о атлан то кра ти ји као „фе но ме но ло ги ји зла за па да“, али она 
исто вре ме но пред ста вља „ма ни фест срп ске са бор но сти, као ду хов-
ног од го во ра и пре ва зи ла же ња то га зла и тим злом пре за си ће ног 
За па да“.10) У овој књи зи мо же мо про чи та ти и то да је: „ Пла ни ра ни 
рат на те ри то ри ји Ју го сла ви је и по сле дич но раз би ја ње Ју го сла ви-
је на ја вио је иде о лог Три ла те ра ле, Збиг њев Бже жин ски, ра ни је у 
Уп са ли 1978. (на Ме ђу на род ном кон гре су со ци о ло га)... По што је 

8) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Bestiariumhumanum, исто, 209.
9) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Атлантократијакаојезуитскиидеал, Бе о град, 2006.
10) Проф. др Ми лан Пе тро вић, нав. де ло, 30.



- 24 -

ПОЛИТИЧКАМИСАОПРЕДРАГАДРАГИЋАКИЈУКАМомчилоСуботић

смр ћу Шар ла де Го ла пре тво ре на у аме рич ки по ли тич ки до ми ни-
он, Евро па је ре ви та ли зо ва ла исто риј ску ср бо фо би ју (Не мач ка) и 
ан ти пра во слав ни то та ли та ри зам (Ва ти кан)... Аме рич ки рат за мир 
био је на чин да САД из бо ре уло гу кре ди то ра ју го сло вен ских му-
сли ман ских за јед ни ца“.11) „Но ви кон кви ста до ри“, ка ко их на зи ва 
Ки јук, већ 1993. осни ва ју вој ни ad hoc суд (Три бу нал у Ха гу), ко ји 
тре ба да по мог не у ре ви зи ји исто ри је и Ср бе (у ко рист Ва ти ка на и 
Не мач ке) про гла си за ге но ци дан на род. Усле дио је об ра чун За па да 
са Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Не чу ди сто га не за ин те ре со ва-
ност НА ТО на шип тар ско ру ше ње пре ко 150 срп ско - пра во слав-
них са крал них обје ка та..., а по след њи по гром над Ср би ма (март 
2004) из ве ден је за хва љу ју ћи про гра ми ра ној инерт но сти не мач ких 
„сна га ми ра“12). 

„НА ТО је – ис ти че Ки јук, са мо пре то ри јан ска гар да но ве зло-
ћуд не иде о ло ги је од но сно атлан то кра ти је“. И овај кон цепт за пад-
них кон кви ста до ра Ки јук про те же да ље у про шлост, по вла че ћи па-
ра ле лу са исто вет ном по ли ти ком Ва ти ка на, и за пад ног по ли тич ког 
хри шћан ства и њи хо ве уло ге у до ла ску Хи тле ра на власт 30-тих 
го ди на про шлог ве ка. Сво ју уло гу по ред па пи ста има ли су и про те-
стан ти – еван ге ли сти, ко ји се бе на зи ва ју и Ауг сбур шком кон фе си-
јом јер су 1550. Лу те ро ве при ста ли це у Ауг сбур гу под не ли пи сме-
не до ка зе сво јих уве ре ња.

Прак тич но, при хва та ње и по др жа ва ње Хи тле ра ути ца ло је на 
за јед нич ку по ли ти ку па пи ста и про те ста на та, „па ти ме и уга си ло 
њи хо ва исто риј ска не при ја тељ ства“. Ки јук ис ти че да је „спре га 
ових по ли тич ких ауто ри те та и ауто ри та ра ца из гра ди ла чи тав иде-
о ло шки ин стру мен та ри јум ка ко би гло ба ли зам пред ста ви ли као 
три јумф де мо кра ти је. То ме ци љу слу же и „ху ма ни тар не“ вој не ак-
ци је, и пре вен тив но пра во ad hoc пре ки су до ви и људ ска пра ва (ко ја 
гло ба ли сти не из бе жно кр ше) и не вла ди не ор га ни за ци је ко је су у 
слу жби вла да или аген ту ра др жа ва што про по ве да ју ин тер вен ци-
о ни стич ку де мо кра ти ју... Док је НА ТО на вод но шти тио Евро пу од 
ко му ни стич ке дик та тор ске иде о ло ги је, Гру па Бил дер берг и по том 
Три ла те ра ла ће у свој про грам гло ба ли стич ке бан ко кра ти је угра ди-
ти мо де ле (ММФ, Свет ска бан ка и сл.) за оства ри ва ње пла не тар не 
мо ћи. Гру па Бил дер берг из но ва спро во ди Фун ков на ци стич ки план 

11) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Атлантократијакаојезуитскиидеал,Бе о град, 2006, 6.
12) Исто, 9.
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за ства ра ње европ ске уни је а Три ла те рал на ко ми си ја план за усме-
ра ва ње свет ске по ли ти ке“.13)

Гло ба ли сти, шти те ћи свој ин те рес, ру ше мул ти ет нич ке др жа-
ве, по том ства ра ју мо но ет нич ке (по пут Сло ве ни је или Хр ват ске), а 
та мо где су се Ср би одр жа ли, же ле да на мет ну мул ти ет нич ку др жа-
ву (БиХ, у ко јој би до ми на ци ју има ли Бо шња ци, или „Ко со во“ на 
ко јем Шип та ри спро во де стал ни те рор над Ср би ма и не ал бан ским 
ста нов ни штвом). Ова прин ци пи јел но не прин ци пи јел на по ли ти ка 
тран спа рент но се по ка зу је у др жа ви Изра ел, аме рич ког шти ће ни-
ка, у ко јој прин цип мул ти ет нич но сти не ва жи. За да так Три ла те рал-
не ко ми си је је, ка ко је за ме сеч ну ре ви ју „En ter pri se“ (1978) де цид-
но из ја вио Ед монд Рот шилд (Ed mond de Rots hild): „Пре пре ка ко ју 
сад тре ба от кло ни ти – то је на ци ја“.14)

Ово ће, као и кон цепт гло ба ли зма по др жа ти и Ва ти кан. Па па 
об ја вљу је по сла ни цу (25. мај 1995) „Да сви јед но бу ду“ (Ut unum 
sint) „...Баш за то је би ло при род но да Евро па по др жи аме рич ко 
раз би ја ње Ју го сла ви је у тре нут ку ка да, ује ди ње на, ре ви та ли зу је 
нео ко ло ни ја ли зам као по лу гу аме ри зма то јест гло ба ли зма...Аме-
рич ка ад ми ни стра ци ја оме те на у по ли тич ком раз во ју, пред ња чи ла 
је у ства ра њу усло ва за ани хи ла ци ју Ср ба. ..., јер Ср би као ни жа ра-
са, Ви зан тин ци и ба шти ни ци бал кан ске ци ви ли за ци је, не сме ју да 
има ју на ци о нал ну др жа ву...15) У аме рич ка по ли тич ка не по чин ства 
и зло чи не пре ма Ср би ма, Ки јук убра ја Во ке ров слу чај Ра чак, као 
и дру ге слу ча је ве у ра ту 1991-1995, ко ји су се од ви ја ли у ре жи ји 
аме рич ких оба ве шта ја ца, и ту спа да ју Ву ко вар, Ду бров ник, Са ра-
је во, Сре бре ни ца. Све је то, пре ма Ки ју ку, „про из вод ња слу ча ја“. 
Свој став Ки јук по ја ча ва сна жним ауто ри те том бри тан ског пи сца 
Ха рол да Пин те ра, ко ји о аме рич кој спољ ној по ли ти ци из но си сле-
де ћи став: „Аме рич ка спољ на по ли ти ка би се мо гла од ре ди ти на 
сле де ћи на чин: по љу би ме у зад њи цу или ћу те шут ну ти у гла ву. 
Ми ло ше вић је од био да по љу би тур Аме ри ци, па је Клин тон шут-
нуо у гла ву срп ски на род (а не Ми ло ше ви ћа лич но), за стра шу ју ћим 
по сле ди ца ма по жи те ље Ко со ва и Ме то хи је... Блер је онај ко ји жар-
ко љу би Клин то но ву зад њи цу и се бе за ми шља у уло зи го спо ђе Та-
чер... Ни во ин те ли ген ци је ко ји је у чи та вом по ду хва ту упо тре бљен 

13) Исто, 10.
14) Исто, 12.
15) Исто, 13.
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био би па те ти чан да ни је ин фан ти лан. Аме ри ка је да нас оли че ње 
нај ве ће мо ћи – из ван сва ке кон тро ле“. (The Gu ar dian, 8.04.1999.)16)

Исто ри ја се по на вља. Ки јук на во ди убе дљи ве до ка зе за сле-
де ће ге о по ли тич ке па ра ле ле и бес кру пу ло зне екс пе ри мен те пре ма 
срп ском на ро ду, ко је су спро во ди ли пред став ни ци цр не ин тер на ци-
о на ле: Ре зо лу ци ја 757 СБ ко ло ни зи ра них УН (30. мај 1992) ко јом 
се уво де санк ци је СР Ју го сла ви ји од но сно срп ском на ро ду – ре при-
за је ца рин ског ра та Аустро у гар ске про тив Ср би је 1910. го ди не; 
ста вља ње под аме рич ки про тек то рат 1995. Бо сне и Хер це го ви не 
– ре при за је аустриј ске анек си је Бо сне из 1908; оку па ци ја срп ске 
ре ги је Ко со ва и Ме то хи је од стра не НА ТО али јан се 1999. прет-
ход но се до го ди ла 1941. ка да је иста област би ла по де ље на из ме-
ђу ита ли јан ског, не мач ког и бу гар ског оку па то ра то јест он да шње 
али јан се.17)

Ка да го во ри о Аме ри ци и ње ном им пе ри јал ном успо ну Ки јук 
ис ти че да је све по че ло Ру звел то вим жр тво ва њем Перл Хар бу ра (7. 
XII 1941.) а окон ча но 11. сеп тем бра 2001. Бу шо вим жр тво ва њем 
Тр го вин ског цен тра, ка ко би се из вр ши ла фа на тич на хо мо ге ни за-
ци ја на ци је... За Евро пу, па та ко и срп ски на ци он ко ји је у XX ве ку 
до жи вео три ге но цид на по гро ма, овај нео ко ли ни јал ни екс пе ри мент 
пред ста вља исто риј ски иза зов од че га за ви си по ли тич ка бу дућ ност 
Ста рог кон ти нен та.18)

Аме ри ка, то јест аме рич ки на род спа се ње тре ба да по тра жи 
у упо ри шту ко је, ка ко ис ти че Ки јук, „sal to mo ra le не пре и на ча ва у 
sal to mor ta le“, а Евро па „да се осло бо ди де ла соп стве не би о гра фи је 
(ко ло ни јал ног евро по цен три зма) и од лу чи од обла пор ног аме ри ка-
ни зма... Жорж Кле ман со, од луч но је по ка зао пр стом на по вам пи-
ре ну кон кви сту. И упо зо рио: „Аме ри ка је је ди на на ци ја у људ ској 
исто ри ји ко ја је на чу до ви шан на чин из вар вар ства ди рект но пре-
шла у де ге не ра ци ју, без уоби ча је ног раз до бља ци ви ли за ци је“.19)

Под на сло вом „НА ТО уби ја епо ху“, Ки јук на во ди две ра си-
стич ке из ја ве ци ви ли зо ва них за пад ња ка: јед ну лор да Ове на, да 
„свет ни је имао са о се ћа ња за не сре ћу срп ског на ро да – јер је пра-
во сла ван“ и дру гу бив шег ге не рал ног се кре та ра НА ТО – фа лан ге, 

16) Ви ди: Пре драг Р. Дра гић Ки јук, нав. де ло, 15.
17) Исто, 17.
18) Исто, 26-27.
19) Исто, 27.
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Ви ли ја ма Кла са, „да је ви зан тиј ски ре ци див усло вио ин тер вен ци ју 
на Бал ка ну“.20)

Сто га ни је ни ка кво чу до да су Ср бе, нај пре у Срп ској Кра ји ни, 
за тим у Ре пу бли ци Срп ској, по том и у Ср би ји, ма ње у Цр ној Го ри, 
бом бар до ва ле и де сне и ле ве европ ске вла де, и со ци јал де мо кра те и 
зе ле ни у Не мач кој, и со ци ја ли сти у Фран цу ској и ла бу ри сти у Ен-
гле ској и де мо кра те у Аме ри ци, и оне су да нас но си о ци по ли ти ке 
но вог свет ског по рет ка. По ка за ли су то и Блер, и Со ла на, и Фи шер, 
и Ши рак, и Гон за лес...

Ко ли ко су за пад ни по ли ти ча ри, уоп ште, упу ће ни у по зна ва ње 
при ли ка у по је ди ним зе мља ма све та, па и Евро пе, го во ри и сле де ћи 
при ме ри. Аме рич ки др жав ни се кре тар Хи ла ри Клин тон је из ја ви-
ла у Истам бу лу ка ко је „ја ко срећ на што се на ла зи у зе мљи ко ја је 
ко лев ка де мо кра ти је, пра во сла вља и то ле ран ци је“. Или Ден Квеј-
ли, не ка да шњи аме рич ки пот пред сед ник, по сле пу та по Ју жној 
Аме ри ци: „Не дав но сам се вра тио са пу та по Ла тин ској Аме ри ци. 
Је ди но што жа лим је то што ни сам у шко ли озбиљ ни је учио ла-
тин ски да бих мо гао да раз го ва рам са тим љу ди ма“.21) За тим је дан 
Евро пља нин, ге не рал ни се кре тар НА ТО, Џорџ Ро берт сон, прав да-
ју ћи агре си ју про тив Ср ба, и об ра чун са Ми ло ше ви ћем, го во рио 
је да За пад та квог чо ве ка „мо ра за у ста ви ти“ јер во ди „ге но цид ну 
по ли ти ку про тив Ал жи ра ца“.22)

АМЕРИКАНИЗАЦИЈАЕВРОПЕ

Од Дру гог свет ског ра та прак тич но се од ви ја про цес аме ри ка-
ни за ци је Евро пе. Из ге о по ли тич ких раз ло га Аме ри ка бра ни свој 
„на ци о нал ни ин те рес“ на Бал ка ну. „...Ислам ски клин на Бал ка ну 
је нај ва жни ја ка ри ка у си сте му аме ри ка ни за ци је Евро пе, па је за-
то Аме ри ка кре ну ла у раз би ја ње Ју го сла ви је, отва ра ње бал кан ског 
про бле ма на вод но због при ми тив них, ти ран ских и ви зан тиј ских 
Ср ба не би ли се учвр сти ла и европ ски уте ме љи ла из ме ђу Отран-
ских вра та (Јон ско и Ја дран ско мо ре, за што се ак ту е ли зу је Ал ба ни-
ја)...23) НА ТО ари јев ски по ход пре ма Ис то ку усле дио је на кон срп-
ског од би ја ња аме рич ког (шип тар ског) дик та та у Рам бу јеу (6-23 
фе бру ар 1999). „Не ка да шњи гер ма но цен три зам за ме нио је нар ци-

20) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, нав. де ло, 31-32.
21) Исто, 49-50.
22) Исто, 75.
23) Исто, 60-61
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со а ме ри зам, па се DrangnachOsten (пут на Ис ток) да нас из го ва ра 
на је зи ку стра те га гло бал не им пе ри је, на ен гле ском“.24) Ки јук при 
то ме ис ти че да су Аме ри кан ци Мон ро о ву, Ре га но ву и Клин то но-
ву док три ну све ли на Хи тле ро ву док три ну; те да за то на про сто ру 
ко ји је про гла си ла сво јим Аме ри ка гра ди мир, сло бод но дру штво 
и мул ти ет нич ку за јед ни цу у Бо сни, на Ко со ву и Ме то хи ји, у Ма ке-
до ни ји. И за ту сво ју док три ну, ко ја се по ка за ла као ого ље на си ла 
у на па ду на јед ну су ве ре ну др жа ву, ин стру мен та ли зо ва ла број ну 
ко а ли ци ју уну тар Европ ске за јед ни це. И то сво је вар вар ство бра не 
соп стве ним на ци о нал ним ин те ре сом.

За то вре ме ал бан ски се па ра ти стич ки фал си фи ка то ри оти ма ју 
срп ску ба шти ну на Ко со ву и Ме то хи ји, и са мо срп ско Ко со во и Ме-
то хи ју. Ни њих ни њи хо ве мен то ре не ин те ре су ју исто риј ске чи ње-
ни це да се ра ди о искон ској срп ској зе мљи, да је и област да на шње 
се вер не Ал ба ни је исто риј ска област срп ског на ро да, а то је област 
око Ска дра и Дра ча и ре ке Цр ног Дри ма, за тим Авло не. Ђор ђе Ка-
стра то вић Скен дер бег (1405-1468) у европ ској исто ри о гра фи ји по-
сто ји као Ср бин. Ро ди те љи су му се зва ли Иван и Во ји сла ва. Имао 
је пет се ста ра (Ма ри ја, Влај ка, Ан ге ли на, Је ла и Ма ми ца) и три 
бра та (Ста ни ша, Ре пош и Кон стан тин). По мај ци је од Цр но је ви ћа. 
Да нас га сво ја та ју ко сов ски Шип та ри и у При шти ни су му као свом 
на ци о нал ном ју на ку по ди гли спо ме ник; ње му и аме рич ком пред-
сед ни ку Клин то ну, глав ном кре а то ру шип тар ске НА ТО др жа ве на 
срп ској те ри то ри ји.

Сто га је и Ве тон Су рои, је дан од ин те лек ту ал них ко ри фе ја и 
за го вор ни ка са мо стал не шип тар ске др жа ве на Ко со ву и Ме то хи ји, 
мо гао да ка же, да „ко сов ско пи та ње“ ула зи кра јем 1998. у за вр шну 
фа зу: „Ми смо ин тер на ци о на ли зо ва ли сво је пи та ње и та је ствар 
за вр ше на. Жао ми је Ср ба, они ће про ћи као Ин ди јан ци“.25)

ЗАПАДНОПОЛИТИЧКОХРИШЋАНСТВО
ИХРИШЋАНСКА(ВИЗАНТИЈСКА)ЗАЈЕДНИЦА

Ки јук ар гу мен то ва но оп ту жу је „за пад но по ли тич ко хри шћан-
ство“ као глав ног крив ца што је ви ше од 10.000 на ци ста на кон 
дру гог свет ског ра та „па цов ским ка на ли ма“ Ва ти кан им пор то вао 
у САД. По сма тра ју ћи зло атлан то кра ти је он сма тра да се: „Хри-

24) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, нав. де ло, 65.
25) Исто, 43.
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шћан ска за јед ни ца, на и ме, бли жи тре нут ку рас пле та ан та го ни зма 
из ме ђу чо ве ко бо жне и бо го чо ве чан ске ци ви ли за ци је“.26)

Ар гу мен ту ју ћи да ље сво је те зе, Ки јук убе дљи во по вла чи исто-
риј ске па ра ле ле. „И баш за то што `папство ни је ни шта дру го до 
кру ни са ни дух не ка да шњег Рим ског цар ства, на чи јем гро бу седи` 
(То мас Хобс), пап ство је мо ра ло до ћи у су коб са Ви зан ти јом ко-
ја је, иако на де ка дент ним те ме љи ма Рим ског цар ства, ус пе ла да 
ево лу и ра до кул тур ног, ре ли ги о зног и др жав нич ког фе но ме на“.27) 
По себ на уло га при па ла је Кон стан ти ну Ве ли ком. „Ка да је Кон стан-
тин Ве ли ки за вр шио из град њу Ца ри гра да (Кон стан ти но по ља), из-
ме ђу 324. и 330. он је за пра во Рим ско цар ство уисти ну уло го рио, 
опра во сла вио... На и ме, Кон стан тин је сво је цар ство, Ви зан ти ју, 
ус пео да оства ри на по сто је ћим хри шћан ским те ме љи ма, ме ђу Гр-
ци ма, ко ји су ма ни хеј ству су прот ста вља ли пла то ни зам и хри шћан-
ство“.28) На дру гој стра ни: „За пад но хри шћан ство, ко је се из два-
ја 1054, ус по ста вља ју ћи дуг др жав нич ки успон, а са мим тим – на 
пла ну хри шћан ске фи ло зо фи је – усло вља ва и соп стве ну де ка ден-
ци ју. Пап ство се, на и ме, вра ти ло на по зи ци је култ ног цар ства, па па 
пре у зи ма све од ли ке вла да ра у ко ме се `видљиво ја вља сам бог`, 
па за то и ни је чу до што се јед на од ње го вих ти ту ла (pon ti fex ma-
xi mus) по кла па са ча шћу ко ју је `12 го ди на при је Криста` рим ски 
цар Ав густ од ре дио за се бе по ста ју ћи „pon ti fex ma xi mus“. На тај 
на чин пап ство пре тва ра хри шћан ство у ин сти ту ци ју ко јом др жа-
ва вла да над чо ве ком, од но сно хри шћан ство пре тва ра у по ли тич ко 
сред ство...“29)

Ки јук на во ди и су штин ске раз ли ке из ме ђу ета ти стич ке (пап-
ске) др жа ве и хри шћан ске (ви зан тиј ске) за јед ни це, ко је су ис по-
ље не већ у пр вим ве ко ви ма хри шћан ства. „Те пр во бит не раз ли ке 
по ка зу ју ка ко ће За пад но хри шћан ство све ви ше по ста ја ти ми ли-
тант но хри шћан ство, као што је ис точ но хри шћан ство све при јем-
чи ви је сра шћи ва ло у ме ру ра ста фи ло зо фи је љу ба ви: од ли ко ва ће 
га су здр жљи вост, тр пе љи вост, пра шта ње, из бе га ва ње пре сту па, 
те жња бли же ња иде а лу хри шћан ског жи во та. Рим ска ка то лич ка 

26) Исто, 96.
27) Исто, 116.
28) Исто, 117.
29) Исто, 119-120.
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цр ква ће за то про ћи кроз исто ри ју три јум фа а пра во слав на кроз 
исто ри ју мар тир ства“.30)

Пап ство и Рим ска цр ква да ље се ма ни фе сту је као во ју ју ћа цр-
ква (ec cle sia mi li tans) – ко ја у јед ној ру ци др жи мач у дру гој крст, то 
је цр ква три јум фа ( ec cle sia tri ump hans), цр ква у ко јој су сва сред-
ства до зво ље на. Цр ква ин дул ген ци ја – ра ди ми ло да ра; мо рал не 
из о па че но сти и про сти ту ци је; цр ква ин кви зи ци је на чи јој је све-
тој ло ма чи го ре ло пре ко 300.000 љу ди и цр ква са ан ти цр кве ном 
прак сом у жи во ту Цр кве (слу чај па пи се Ива не). Цр ква то та ли тар не 
агре сив но сти („стро го тај ни“ Кон кор дат из ме ђу Хи тле ра и Ва ти ка-
на ко ји је био ка зна и за све штен ство ри мо ка то лич ке цр кве), цр ква 
за ко ју је Лу тер ка зао: „Ако по сто ји па као он да је Рим на ње му са-
гра ђен“.31)

Па по це за ри сти че пре тен зи је да се „хри шћан ска Евро па пре-
тво ри у ри мо ка то лич ку Евро пу“ по ка зу ју се већ на Са бо ру у 
Франк фур ту је 794. го ди не, ка да је овај Са бор осу дио од лу ке VII 
Ва се љен ског са бо ра а 809. го ди не Са бор у Ахе ну дог ма ти зу је фи-
ли о кве и пра во слав не осу ђу је као је ре ти ке. „Исто риј ска пра во-
сла во фо би ја и ср бо фо би ја ри мо ка то лич ке ор га ни за ци је је ди ни је 
раз лог што је и у ра ту Хр ва та про тив Ср ба 1991-1995. па па имао 
од лу чу ју ћу уло гу...“32)

Ки јук ис ти че да је Ва ти кан дав но по чео да ра ди на про јек ту па-
по хр ват ства. Бар тол Ка шић (1575-1650), ча ка вац са Па га, на пра вио 
је што кав ску гра ма ти ку Илир ског је зи ка (1604) на ла тин ском, јер је 
Рим на ме ра вао да „ство ри по пу лар но-вјер ску књи жев ност у свом 
ду ху за цио на род“ Или ри ка.33)

Па пе су „за ду жи ле“ Ита ли ју (су коб Гвел фа и Ги бе ли на), Фран-
цу ску (Вар то ло меј ска ноћ), Хо лан ди ју (у ко јој је ин кви зи ци ја од не-
ла хи ља де жи во та), Не мач ку (по сле Вест фал ског ми ра, у Мин сте ру 
1648. по де ље ну на ри мо ка то ли ке и про те стан те), Шпа ни ју и Пор-
ту га ли ју ко је су ви со ко ис та кле за ста ву „во ју ју ће цр кве“, али и сав 
свет чи је је на ро де ова Хри сто ва за јед ни ца (!) „до во ди ла у Цр кву и 
ци ви ли зи ра ни жи вот“.34)

30) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, нав. де ло, 120.
31) Исто, 232.
32) Исто, 257.
33) Исто, 147.
34) Исто, 228.
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У овој књи зи Ки јук се ба ви и учин ком рим ске цр кве у стра-
да њу Ср ба на под руч ју НДХ у Дру гом свет ском ра ту, у Ја се нов цу, 
Ја дов ну и на дру гим стра ти шти ма. Ка рак те ри сти чан је стра шан 
зло чин хр ват ских уста ша у око ли ни Ба ња лу ке, ка да је из са мо ста-
на Пе три ће вац, 6. фе бру а ра 1942. кре ну ло 12 уста ша, опо на ша ју ћи 
Ису са Хри ста и 12 апо сто ла, пред во ђе ни фра То ми сла вом Фи ли-
по ви ћем (доц ни је фра Со то ном, управ ни ком ло го ра Ја се но вац) да 
ко љу по срп ским се ли ма Мо ти ке, Дра ку лић и Шар го вић, те у руд-
ни ку Ра ко вац (где су по би ли 2730 Ср ба, од ко јих 500 де це ).35)

Аутор ова ко об ја шња ва стра дал нич ку са вре ме ну срп ску исто-
ри ју: „Про грам ани хи ла ци је Ср ба и по ни шта ва ње Ср би је као ва-
жног бал кан ског по ли тич ког су бјек та са др жан је у тај ном пла ну 
„Ro ots“. Овај ра си стич ки про је кат при пре ми ла је CIA – сма тра ју-
ћи да би Ср би, као по тен ци јал ни са ве зник Ру си је, мо гли да оме ту 
спро во ђе ње гло бал ног то та ли та ри зма као што су у Дру гом свет-
ском ра ту, на сли чан на чин, оме ли уни вер за ли за ци ју хи тле ри зма. 
То је и раз лог што аме рич ки пла не ри не ће од у ста ти (по сле осла-
бље ног срп ског ет ни ку ма у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни) од 
да љег ам пу ти ра ња де ло ва срп ског на ци о на, а то зна чи Ко со ва и 
Ме то хи је, Ра шке обла сти, Цр не Го ре и Вој во ди не. У књи зи „Ра том 
про тив Евро пе“ Алек сан дар Дел Ва ле (Ale xan dre Del Val le) ја сно 
уоча ва ову по ја ву ср бо фо би је“.36) Ки јук за Ко со во ка же да је оно 
„ви де ло свих Ср ба“. 

Ки јук ис ти че да по ли тич ки пи сци, Чарлс Ин грао (про фе сор 
прав не исто ри је са углед ног Пруд уни вер зи те та у САД и чест гост 
у Вој во ди ни 2005. го ди не) и Ник Мај лер усме ра ва ју про па ганд-
ну кам па њу ка „ис хо ду“ бал кан ске кри зе: ка да се Ср би ја вра ти у 
гра ни це Кне же ви не, по њи ма, на ста је мир на Бал ка ну. Ср би ја као 
не ци ви ли за циј ска ен кла ва (по стра те ги ји из Бер ли на 1998) пре ра-
ста у огра ни че ну Ср би ју као ре зер ват (по стра те ги ји из Аме ри ке 
1999).37) 

У За кључ ку ове сво је књи ге Ки јук су ми ра не ве се ло срп ско 
исто риј ско ис ку ство и пред ла же нео п ход не ме ре ко је срп ско вођ-
ство тре ба да пре ду зме у ци љу оздра вље ња и кон со ли до ва ња срп-
ске на ци је и др жа ве. Ки јук на по ми ње да „...сви зах те ви срп ског 
на ро да мо ра ју се те ме љи ти на на че ли ма мо рал не фи ло зо фи је. Бу де 

35) Исто, 183.
36) Исто, 317.
37) Исто
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ли се уса гла ша вао раз ли чи тим ди ри го ва ним праг ма ти зми ма, срп-
ском на ро ду пред сто ји иш че зну ће“.38) За тим: „...Срп ска ди ја спо ра 
је у тра гич ним да ни ма ра та 1991-1995. по ка за ла ви ши сте пен исто-
риј ске све сти и њој је, уз па три от ске сна ге у ма ти ци, за да так да 
уче ству је у ства ра њу све срп ске за јед ни це. Срп ска ди ја спо ра се не 
мо же и не сме сма тра ти по вре ме ним фи нан сиј ским да ро дав цем већ 
нео дво ји вим де лом це ли не срп ског на ци о нал ног би ћа, а на тај на-
чин и ва жним фак то ром у по ли ти ци зе мље пре ма За па ду“.39) Ки јук 
на гла ша ва да Ср би сво је на ци о нал но и др жав но је дин ство тре ба 
да ство ре у гра ни ца ма ко је об у хва та ју све срп ске зе мље са ве ћин-
ским срп ским ста нов ни штвом.40) Те да све срп ска за јед ни ца мо ра да 
оства ри ба рем ду хов но је дин ство јер ће са мо та ко ве ге ти ра ти, али 
и функ ци о ни са ти, у ду ху пра ве хри шћан ске за јед ни це“.41)

БЕСЕДЕОЕВРОПИ
Књи га БеседеоЕвропи (Бе о град, 2007) са др жи ши рок спек тар 

Ки ју ко вих фи ло зоф ско-исто риј ских и по ли тич ких раз ма тра ња пи-
та ња хри шћан ства, ње го ве вит зан тиј ске, тј. ис точ но-пра во слав не, 
и по себ но пап ске, за пад не, по ли тич ко-хри шћан ске ва ри јан те, пи-
та ња Евро пе и Аме ри ке, за ти ми сто ри је Ср ба, те са вре ме них по ли-
тич ких пи та ња и од но са у ко ји ма се на шао срп ски на род и ње го ве 
зе мље, уло га Ха шког три бу на ла на ра ср бљи ва њу срп ског исто риј-
ског и ет но је зич ког про сто ра, итд.

Ки јук под се ћа на не ке у исто ри о гра фи ји за бо ра вље не или пре-
ћу та не чи ње ни це, као што је чи ње ни ца да Фра нач ка хро ни ка све-
до чи о Ср би ма у Дал ма ци ји 822. го ди не, а Хр ва те по ми ње 30 го ди-
на ка сни је, 852. го ди не. Или чи ње ни ца, да је у са ста ву Вој не кра-
ји не (1522-1881) би ло 80% Ср ба, ко ји су Мо нар хи ји да ва ли 60.000 
вој ни ка, од 100.000 ко ли ко их је укуп но има ла. 

Ки јук под вла чи да је проф. Ла зо М. Ко стић уочио глав ну ка-
рак те ри сти ку срп ске на ци о нал не све сти, то што се на ци о нал на за-
јед ни ца схва та као вер ска за јед ни ца, тј. на ци о нал на за јед ни ца се 
раз у ме и жи ви као ли тур гиј ска за јед ни ца. Ки јук ука зу је и на став 
ко ји за сту па Во ји слав Ше шељ, по ко јем са мо „пра во слав на ва ри-

38) Исто, 328.
39) Исто, 331.
40) Исто, 332.
41) Исто, 358.
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јан та хри шћан ске ве ре... мо же да пред ста вља сна жан ко хе зи ван 
фак тор срп ске др жав не иде је“.42) Ту ма че ћи књи гу Во ји сла ва Ше-
ше ља Ки јук сма тра да се она мо же са же ти у јед ну ре че ни цу, и она 
гла си: „Не ка ве ра на ша бу де на да, а на да не ка бу де на ша ве ра“.43) 

Ову ду хов ну вер ти ка лу срп ског на ци о на за го ва ра и Ки јук. По 
ње му, Ср би ко ји 867. го ди не де фи ни тив но као ко лек тив при ма ју 
хри шћан ство – „ жи ве сво ју за јед ни цу као са бор ну, вер ску, ли тур-
гиј ску пу но ћу“44) ...Ср би су сво је на ци о нал но је дин ство при хва-
ти ли као вер ско је дин ство и оту да њи хо ва ве за ност за не ма њић ку 
ди на сти ју. Ср би су и ра ни је има ли сво ју др жа ву, али њи хо ва ве за-
ност за не ма њић ку ди на сти ју про из ла зи за то што они ота да жи ве 
као ли тур гиј ска за јед ни ца ко ја се и сим бо лич но ја ви ла у исто ри ји 
срп ског на ро да, от ка да са Не ма њи ћи ма срп ски на род жи ви сво ју 
др жав ност по оцу и си ну. Но се ћи за вре ме се о ба сво је све те, све до 
Сент Ан дре је Ср би су жи ве ли са сво јим све ти ма.45) 

Ки јук се у овој књи зи освр нуо и на јед ну да нас рет ку по ја ву, а 
то је фе но мен Ср ба ка то ли ка. Ово је у пред ју го сло вен ском пе ри о ду 
би ло по све нор мал но и при род но да Ср би, по пут дру гих европ ских 
на ро да, има ју мул ти кон фе си о нал но свој ство. Или ка ко је го во рио 
Вук Ка ра џић Ср би три за ко на: грч ког, рим ског и му ха ме дан ског. 
Ср ба ка то ли ка са мо у Дал ма ци ји пред Пр ви свет ски рат би ло је 
16 од сто, Јо сип Броз је ус пео да све де на сим бо ли чан број, што 
је до вр ше но у Цр ној Го ри. Али и по ред овог при ти ска да се пи шу 
као Хр ва ти, у Цр ној Го ри је 1953. го ди не би ло 8.813 Ср ба ка то ли ка 
и 4.709 Цр но го ра ца ка то ли ка. И јед ни ма и дру ги ма ко му ни стич ка 
власт је пре по ру чи ла да се пи шу као Хр ва ти. Нај ве ћи уда рац Ср би-
ма је за дат пре да ва њем Ду бров ни ка Хр ват ској, 1939. го ди не, ко јој 
ни кад ни је при па дао. Нај у глед ни ји љу ди Ду бров ни ка би ли су Ср би 
ка то ли ци... Је дан од нај ста ри јих до ку ме на та овог гра да – уго вор 
из ме ђу Ду бров ча на и бу гар ског ца ра Асе на II, из 1253. - пи сан је 
срп ским је зи ком и ћи ри ли цом а је дан од нај ва жни јих спо ме ни ка 
ду бро вач ке кул ту ре, ка ко је то Ми лан Ре ше тар утвр дио, пред ста-
вља пра во слав ни мо ли тве ник из 1512, ко ји је штам пан у Ве не ци ји 
срп ским је зи ком и ћи ри ли цом.46) Ћи ри ли ца ни је са мо пи смо (за ко-

42) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, БеседеоЕвропи, Би бли о те ка Ди ја ло зи о су шти на ма, Ра шка 
шко ла, Бе о град, 2007, 14.

43) Исто, 29.
44) Исто.
45) Исто, 15.
46) Исто, 18.
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ју Ла зо М. Ко стић де цид но кон ста ту је: „Ру си су је од нас при ми-
ли, не ми од Ру са“), она је иден ти тет јед ног на ро да, онаједуховни
предзнакјезикасрпскогнарода, без ко га срп ски на род не мо же да 
по сто ји по што је је зик ку ћа јед ног на ро да, са бор на ле стви ца јед ног 
на ро да“.47)

ОХАШКОМТРИБУНАЛУ

У Ха шком три бу на лу Ки јук пре по зна је на ста вак агре си је ко-
ју евро а тлан ти стич ка им пе ри ја во ди про тив срп ског на ро да и ње-
го вих зе ма ља. „Ха шки три бу нал, за ми шљен као удар на пе сни ца 
САД ко ја ће прав да ти аме рич ке вој не ин тер вен ци је, пр ва је ин сти-
ту ци ја пост ху ма ни стич ке оли гар хи је. Као ин те ре сна и про ду же на 
ру ка НА ТО им пе ри је, Три бу нал ти ра ни ју ту ма чи као ху ма ни тар-
ну ак ци ју, од брам бе ни рат као агре си ју, те ро ри стич ку по бу ну или 
се це си о ни зам као осло бо ди лач ке про це се а зло чи не над Ср би ма 
као по је ди нач не екс це се или од ма зду. Су прот но то ме, по је ди нач ни 
срп ски зло чи ни увек се тре ти ра ју као де ло ге но ци да“.48) 

Тај „суд“, пре ма Ки ју ку, по сто ја ће „то ли ко ду го док се ње го-
ви осни ва чи не уве ре да је Три бу нал у пот пу но сти оправ дао све 
зло чи не евро а ме рич ке али јан се про тив Ср ба“. Три бу нал ни је са мо 
суд ко ји је ус по ста вљен са не пред ви ди вим ро ком тра ја ња, ни ти суд 
ко ји је де гра ди рао пра во, или суд са мо за Ср бе – већ суд ко ји ће 
по сто ја ти „то ли ко ду го док се ње го ви осни ва чи не уве ре да је Три-
бу нал у пот пу но сти оправ дао све зло чи не евро а ме рич ке али јан се 
про тив Ср ба“.49) За рат у Бо сни сер Ал фред Шер ман је ре као да је 
у све му био аме рич ки рат.50) На пи та ње кад и под ко јим усло ви ма 
ће Ср би ја би ти при хва ће на од стра не евро а тлан ти ста, Ки јук ка же: 
„Да кле, тек кад при ста не на за бра ну пам ће ња о ет нич ком чи шће њу 
над сво јим исто пле ме ни ци ма у Хр ват ској, ка да по мог не кон сти ту-
и са ње уни тар не БиХ, при хва ти от це пљи ва ња соп стве не те ри то ри-
је (за по че так Ко со ва и Ме то хи је) и са у че ству је у при ме ни од ре ђе-
не јој дик та ту ре са мо ка жња ва ња (са рад ња са Ха шким три бу на лом 
– Ср би ја ће, са свим тим те ре том, ра до би ти при хва ће на у евро а ме-
рич ку НА ТО ци ви ли за ци ју“.51) 

47) Исто, 23.
48) Исто, 131.
49) Исто, 44.
50) „Вла да САД се по бри ну ла за ње гов по че так, за ње гов на ста вак и спре чи ла ње гов пре у-

ра ње ни крај“. Исто, 45.
51) Исто, 47.
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Ха шка кон кви ста је у функ ци ји но ве по ли тич ке осо ви не: Ва-
ти кан – Ва шинг тон (од кра ја Дру гог свет ског ра та), Аме ри кан ци 
су нај за слу жни ји за за у ста вља ње би ло ка кве ис тра ге и о хр ват ским 
уста шким зло чи ни ма над Ср би ма. На и ме, Стејт де парт ман је учи-
нио све да на сто ти не хи ља да зло чи на над Ср би ма у НДХ (1945-
1995) бу ду за бо ра вље ни. Или још пре ци зни је, слу жбе ник Стејт 
де парт мен та, Гу став Хил гер, ауто ри тар но је пре крио ја се но вач ки 
па као и за вео мук.

То је и раз лог, сма тра Ки јук, што „ха шко зло чи нач ко удру же ње 
од би ја да от поч не са су ђе њем Во ји сла ву Ше ше љу, ко ји не ће пре ћу-
та ти евро-атлант ске зло чи не над Ср би ма ни ти Ва ти кан ски хо ло ка-
уст над Ср би ма....“52) И под се ћа ка ко је срам но за вр ше на оп ту жни-
ца про тив Ср ба на по чет ку 20. ве ка (53 оп ту же на за „ве ли ко срп ску 
ре во лу ци ју“1909), те да ни ова оп ту жни ца на по чет ку 21. ве ка не 
тре ба да се на да ма њем де ба клу.

Да Три бу нал слу жи ис кљу чи во аме рич ким ин те ре си ма по ка зу-
је и ње го ва пре тен зи ја да утвр ђу је но ве на уч не и по ли тич ке исти не, 
пре кра ја и пра ви но ву исто ри ју. Ки јук ар гу мен то ва но по ка зу је да је 
Три бу нал при год но ору ђе за оно што ће усле ди ти, што је отво ре но 
из ја вљи вао и Ри чард Хол брук, па се у ти му струч ња ка и ис тра жи-
ва ча ко ји су тре ба ли да ука жу на не ку но ву исто ри ју, на шла и два 
про фе си о нал на „исто ри ча ра“. Та ко је су прот но сво јој док тор ској 
ди сер та ци ји (на че му је по моћ на ла зи ла у Бе о гра ду, на Прав ном 
фа кул те ту и у Срп ској књи жев ној за дру зи), Од ри Хел финг Ба динг 
се 2002, про сла ви ла „екс перт ским из ве шта јем“ у Три бу на лу. Ова 
пре да ва чи ца са Хар вар да је у ства ри, окре нув ши исте чи ње ни це 
за 180 сте пе ни, пре ра ди ла сво ју ди сер та ци ју „Срп ски на ци о на ли-
зам у 20. ве ку“ и до бро на пла ти ла свој „екс перт ски из ве штај“. Она 
је опа сне срп ске на ци о нал не иде је да то ва ла још у 14. век као што 
је – у истом Из ве шта ју – от кри ла да срп ски на ци о на ли зам и иде ја 
„ве ли ке Ср би је“ је су си но ни ми, па та ко има ју и ду гу за јед нич ку 
исто ри ју. Оту да је „ра зу мљив“ њен за кљу чак да Шип та ри тре ба да 
до би ју сво ју др жа ву на срп ској те ри то ри ји, ко ја се кон ти ну и ра но, 
и су прот но Уста ву Ср би је и Ре зо лу ци ји 1244, али уз сла бу от пор-
ност, бо ље ре че но уз са гла сност срп ске вла сти, спро во ди у де ло.

У увод ној бе се ди на на уч ном ску пу „Ха шки Три бу нал и пла не-
тар на исти на“, одр жа ном у Ки кин ди 15. и 16. апри ла 2006, Ки јук 
јер, из ме ђу оста лог, ре као: „У на ди да би на упо треб ној ср бо фо би ји 

52) Исто, 157.
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(ства ра ју ћи на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је но ве па и му сли ман-
ске др жа ве про тив но свим по зи тив ним ме ђу на род ним уго во ри ма 
и По ве љи УН) мо гли да из гра де ауто ри тет за штит ни ка му сли ма на 
евро а тлант ски гло ба ли сти же ле да ове ре још јед ну („Ко со во“) му-
сли ман ску др жа ву у Евро пи. Том ци љу и же ља ма на ред бо да ва ца 
слу жи и Три бу нал у Ха гу, као ин стру мент по ли тич ке пер вер зи је. 
Ње гов за да так има дво јед ну по ру ку: да оправ да сва ку агре си ју и 
ти ра ни ју гло ба ли стич ке сек те (а све то у име де мо крат ских пра ва) 
и да ис так не на кло ње ност ха шке кон кви сте пре ма му сли ман ском 
све ту“.53)

РЕПУБЛИКАСРПСКАКРАЈИНА

Ки јук је био из у зет но ве зан за свој стра дал нич ки кра ји шки на-
род и по но сан на ње го ву бор бе ну и до сто јан стве ну исто ри ју, до-
сле дан, ком пе тен тан и не пот ку пљив за го вор ник и ту мач пра ва на 
др жа во твор ност Ср ба у Кра ји ни. РСК је, пре ма Ки ју ку, исто риј-
ски, ет нич ки, по ли тич ки уте ме ље на др жа ва за пад них Ср ба. Она 
је уни ште на здру же ном опе ра ци јом хр ват ских, му сли ман ских и 
НА ТО сна га – ко ја је до го во ре на на са стан ку Туђ ма на, Изет бе-
го ви ћа и Зу ба ка у Спли ту (22 јул 1995) са не мач ким ми ни стром 
од бра не Фол ке ром Ри е ом. Ки јук на по ми ње да је то и раз лог што 
Жар ко Пу хов ски, пред сед ник Хр ват ског хел син шког од бо ра, не 
по ми ње по вра так прог на них Ср ба из Хр ват ске већ, ка ко ис ти че 
Ки јук, „сле ди дво јед ну ко рист у окви ру по ли тич ког за дат ка. Та ко 
овај објек тив ни марк си стич ки фи ло зоф и пан-аме рич ки ху ма ни ста 
– пе ри фе ри зи ра ју ћи срп ско пи та ње у окви ру рат ног про це са 1991-
1995. го ди не – до след но хер ме не у тич ком па ра ле ли зму за кљу чу је 
да `сем Па ве ли ће ве вла де, Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не је нај-
го ра вла да у исто ри ји Хрват ске`, те да тре ба сма тра ти не су ви слим 
`српско-на ци о на ли стич ка тра бу ња ња о 600-700 хи ља да мр твих у 
Јасеновцу`.54)

Кри тич ки са гле да ва ју ћи ре ак ци је по је ди них епи ско па Срп ске 
пра во слав не цр кве пре ма пред ло зи ма еку ме ни зма ко ји сти жу из 
Ва ти ка на, а за ко је епи ско пи Иг ња ти је Ми дић и Ири неј Бу ло вић 
ка жу да је пи та ње го ди не ка да ће до ћи до ује ди ње ња свих хри-

53) Исто, 182.
54) Исто, 51.
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шћан ских цр ка ва, Ки јук ар гу мен то ва но ука зу је де се прет ход но 
мо ра узе ти у об зир уло га пап ске др жа ве у исто ри ји.55)

На и ме, пи шу ћи о Евро пи у НА ТО им пе ри ји, Ки јук ис ти че: 
„Са да шња па по кра ти ја је ве зна спо на из о па че ног по ли тич ког иде-
а ла Евро пе и Аме ри ке, и оту да пре суд на уло га па пе Јо ва на Па вла II 
у по др шци аме рич ким га у лај те ри ма, ла ти но а ме рич ким де спо ти ја-
ма или НА ТО-по ли ти ча ри ма на Бал ка ну“.56)

СУСРЕТЕВРОПЕИСРПСКОГПРАВОСЛАВЉА

Овај су срет до го дио се та мо где се ни ко не ра ђа, а жи вот веч но 
тра је – на Хи лан да ру, ис ти че Ки јук.Ту је за по чео тра јан су срет срп-
ског Пра во сла вља са Евро пом. „...при ма ју ћи Хри шћан ство, Евро-
па се опра во сла ви ла, јер европ ски на ро ди су кр шта ва ни из вор ним 
хри шћан ством, зна чи пра во слав ним Хри шћан ством. Али тај про-
цес се ни је од ви јао ни ти у два сме ра, ни ти на ко рист ви зан тиј ске 
ци ви ли за ци је и ви зан тиј ског цен тра ко ји ће се др жа ти Хри сто вих 
За ве та. 

Вр ло бр зо ће до ћи до по ку ша ја да се из вор но хри шћан ство ту-
ма чи на не ки но ви на чин, и већ 794. го ди не на Са бо ру у Франк фур-
ту би ће осу ђен VII Ва се љен ски Са бор, а на Са бо ру у Ахе ну 809. 
го ди не зва нич но ће би ти дог ма ти зо ва но уче ње о ис хо ђе њу Све то га 
Ду ха и од Си на – ет Фи лио, ка сни је јед но од озбиљ них раз до ра 
из ме ђу Ис точ не и За пад не Хри шћан ске Цр кве. Шта то зна чи? То 
зна чи да је хри сти ја ни за ци ја Евро пе по че ла вр ло ра но са цр кве ним 
на до град ња ма ко је не ће до пу сти ти да се Евро па хри сти ја ни зу је у 
це ло сти. Евро па се охри сто ви ла, али се ни кад ни је ухри сто ви ла“.57)

Ево ка ко Ки јук ту ма чи по ја ву про те стан ти зма. „По ја ва про те-
стан ти зма (Мар тин Лу тер 1517, 95 те за у Ви тем бер гу, МС), ме ђу-
тим, усло вља ва ства ра ње окул ти зма, и за то ће се 1. ма ја 1776. го ди-
не у све ту по ја ви ти тзв. Великобелобратство, ко је у свом нај у жем 
кру гу има де ве то ри цу про све тље них. Та да ће пре да вач ка нон ског 
пра ва у Инглшта ту, у Ба вар ској, Адам Вај сха упт, осно ва ти Илу ми-

55) На ступ еп ши ско па Иг ња ти ја Ми ди ћа и епи ско па Ири не ја Бу ло ви ћа на 2. про гра му 
РТС, 19. сеп тем бра 2006, а по во дом Ску па пра во слав них и ка то лич ких ве ли ко до стој-
ни ка – ко ји су дан пре за вр шет ка пред став ни ци Ру ске пра во слав не цр кве де монстра-
тив но на пу сти ли. Исто, 55.

56) Исто, 93.
57) Исто, 106.
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на те или Про све тље не са иде јом да се мо ра ство ри ти свет ска мо-
нар хи ја, да се мо ра ус по ста ви ти је дин ствен свет ски по ре дак. Та 
вр ста окул ти зма ће ши ри ти сво ју па то ло ги ју и раз ви ја ће се под јед-
на ко ка ко на европ ском та ко и на европ ско а тлант ском под руч ју и 
за то ће, са мо шест го ди на ка сни је, аме рич ка ре пу бли ка, ин ста ли-
ра ју ћи ве ли ки пе чат, упи са ти у ње га пре по зна тљи во ге сло др же ћи 
га се до да на да на шњег. На Ве ли ком пе ча ту аме рич ке ре пу бли ке 
сто ји нат пис „No vus or do sec lo rum“ – Но ви по ре дак све та, да кле, 
из 1782. го ди не“.

То су по сле ди це три јум фал ног по гле да на свет и те по сле ди це 
иду из јед ног па то ло шко-по ли тич ког ста ња у дру го, оне се слу же 
ин стру мен та ли за ци јом и же љом за по кор но шћу сво јих по да ни-
ка“.58)

У За кључ ку БеседаоЕвропи на ве шће мо још не ко ли ко Ки ју ко-
вих ми сли. Ки јук се, на и ме, кри тич ки освр ће на ши ро ко при хва ће-
ну фи ло зо фи ју отво ре ног дру штва Кар ла По пе ра, ко ју ће при хва-
ти ти по ли тич ка Евро па. Ова отво ре на дру штва, ка ко ис ти че Ки јук, 
тре ба ло би да бу ду бра на не де мо крат ским ме ха ни зми ма, ти ра ни ји 
и ства ра њу то та ли тар них устрој ста ва. Али, да ли то европ ска прак-
са по твр ђу је? Не! Та отво ре на дру штва ни су и дру штва „сло бо де и 
ми ло сно сти“. Сви они су бом бар до ва ли Ср би ју 1999. го ди не. Ки-
јук ука зу је да ов де ни је реч ни ти о де мо крат ском ни ти отво ре ном 
дру штву ко ме тре ба да те жи срп ска ин те лек ту ал на ми сао да нас... 
Уме сто отво ре ног по треб но је здраво дру штво. У ње му ће би ти 
пра ве ин сти ту ци је ко је бри ну о вла да ви ни пра ва, ко је мо гу да за-
шти те и по је дин це и ко лек ти ви тет од сва ке вр сте из о па че но сти и 
па то ло ги је. За ла жи те се, да кле, за здра во дру штво, ши ри те иде ју о 
та квом хри шћан ском и пра во слав ном дру штву у ко ме ће те и ви и 
ваш на род жи ве ти, ја сам убе ђен на ко рист ве ли ке фа ми ли је европ-
ских на ро да.59)

Сто га Ки јук ис ти че: „Срби у Европу да, духовно искуство
ЕвропеуСрбене. И то би ко нач но, чи ни ми се, мо жда би ло нај ва-
жни је да у тре нут ку у ко ме се на ла зи срп ски на род мо ра мо би ти 
на о ру жа ни зна њем и све шћу да бу ди ти са вест све та и сво ју соп-
стве ну са вест не зна чи ни шта дру го до ли слу жи ти свом на ро ду...“60)

58) Исто, 112.
59) Ви ди: Исто, 109.
60) Исто, 120.
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ВАТИКАНИФАШИЗАМ

До во де ћи у ве зу Ва ти кан и фа ши зам Ки јук под се ћа да је Ани 
Ла кроа об ја ви ла књи гу о исто ри ји Ва ти ка на („Le Va ti can“, Pa ris, 
1996), кон сул ту ју ћи два нај ве ћа фран цу ска ар хи ва, и не по бит но 
утвр ди ла да по сто ји ду га ве за из ме ђу Ва ти ка на и фа ши зма. „По-
зи ва ју ћи се на до ку мен та она утвр ђу је да не ма ап со лут но ни ка кве 
раз ли ке из ме ђу Пи ја XI и Пи ја XII и са мог Хи тле ра од но сно да 
не ма раз ли ке у но вом по рет ку све та, или ан ти се ми ти зму оних ко ји 
су по ку ша ли да вла да ју све том и па па ко ји су на сли чан на чин же-
ле ли да оства ре свој циљ слу же ћи се ве ром као по ли тич ким сред-
ством. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да то ни је је ди на па то ло шка по ја ва 
на европ ском тки ву у вре ме ну Ни ко ла је вом. Тач ни је, и пап ска и 
еван ге ли стич ка (про те стант ска) цр ква су по др жа ва ле фа ши зам, о 
че му, уз обил но об ја вљи ва ње до ку ме на та, све до чи књи га Ни ко ла ја 
фон Пре ра до ви ча и Јо зе фа Штин гла „Бо же бла го сло ви фи ре ра“.61)

„Као што је по зна то па па је 1933. скло пио кон кор дат са Хи-
тле ром, као што је 1984. го ди не, ка да му се учи ни ло да се ме ња 
моћ све та, об ја вио на Аља сци Ре ган-Вој ти лин план... Аме ри ка 
је 1943. ус пе ла да ути че на про ме ну кур са ва ти кан ске по ли ти ке. 
Она је 1946. го ди не у Ва ти кан уба ци ла че ти ри ми ли јар де до ла ра, 
за хва љу ју ћи Ми ро ну Теј ло ру (аме рич ки ин ду стри ја лац), а за уз-
врат ће већ 1946. го ди не ње на че ти ри над би ску па по не ти че ти ри 
кар ди нал ска ше ши ра... Из вр ше на је та ко аме ри ка ни за ци ја Ва ти ка-
на. Уоста лом, ни је ни ка ква тај на да је тзв. „па цов ским ка на ли ма“ 
12.500 на ци ста скло ње но у Аме ри ку; овај за да так су оба ви ле пап-
ске ин сти ту ци је у Ва ти ка ну: не мач ко сје ме ни ште San ta Ma ria dell’ 
Ani ma и хр ват ски За вод св. Је ро ни ма“.62)

Па пи сти и гло ба ли сти су, ука зу је Ки јук, на шли за јед нич ки ин-
те рес, и то по ка зу ју тра го ви нов ца. Јер, 35% нов ца ко је по се ду је 
Ва ти кан сли ва се из САД а 18% из Не мач ке, пре ује ди ње ња, са да 
још ви ше, итд.63)

61) Исто, 195.
62) Исто, 197.
63) Исто, 136.
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ЕВРОПАСЕУТОПИЛАУАМЕРИЧКУИМПЕРИЈУ

Овај кон цепт за го ва рао је још па па Пи је XII. Пут на Ис ток се 
отва ра до ми на ци јом над Евро пом, ко ју Збиг њев Бже жин ски (Рок-
фе ле ров по ли тич ки пи сац, ка ко ис ти че Ки јук) на зи ва „про тек то-
ра том Аме ри ке“. Ки јук ис ти че да је би ло оче ки ва но да се кри за 
пре не се на бли ски (Изра ел – Па ле сти на) и да љи ис ток (Ав га ни-
стан), по што аме рич ки НА ТО стра те зи пла не тар ну моћ ви де у кон-
тро ли Евро а зи је.... Аван ту ра на Бал ка ну, и рат про тив Ср ба, са мо је 
епи зод на ета па пре ма за цр та ном пла ну: ус по ста ви ти кон тро лу над 
Евро а зи јом као кич мом пла не тар не по ли тич ке мо ћи.

„Уоста лом, да ле ко пре атлан то кра ти је па па је осно вао ин тер-
на ци о нал ну тај ну ор га ни за ци ју „Ин тер ма ри јум“ ко ја је пла ни ра ла 
ус по ста ву `подунавске ка то лич ке федерације` из ме ђу ка пи та ли-
стич ке Не мач ке и ко му ни стич ке Ру си је. Па па Пи је XII је нај за слу-
жни ји за ре ви та ли за ци ју ове ор га ни за ци је, ко ја ће од 1947. пре-
ра сти у ан ти ко му ни стич ку Кон ти нен тал ну уни ју, са се ди штем у 
Шпа ни ји... У до ла ску на рим ски трон Јо ва на Па вла II (1978) по-
себ не за слу ге при па да ју ор га ни за ци ја ма: Опус Деи (осно ван 1928. 
као тај но ка то лич ко дру штво ко је је са чи ња ва ла ве ћи на Фран ко вих 
ми ни ста ра) и Мал те шки ви те зо ви (екс по зи ту ра ЦИА- е), ста ту сни 
по сма тра чи при ОУН. Тај но дру штво Опус Деи, пре ра сло у „се-
ку лар ни ин сти тут“, има ло је исте за дат ке као и „Ин тер ма ри јум“ 
– што је од ли ка и ор га ни за ци је Pax Chri sti. Све три ор га ни за ци је 
чу ва ју све ти циљ (пап ски кор по ра ти ви зам, про зе ли ти зам, еку ме-
ни зам и екс пан зи о ни зам) док се ме ња ју је ди но не при ја те љи, сход-
но вре ме ну де ло ва ња.64)

Ка да је у пи та њу Ва ти кан, Ки јук ис ти че да је цен тар ка то ли-
чан ства од 1943. под аме рич ком кон тро лом, и од та да ће САД би-
ра ти па пе на тро ну Све то га Пе тра. Аме ри кан ци су зна ли шта се 
ра ди са Ср би ма и Је вре ји ма у НДХ, и њу јор шки би скуп Спел ман 
се  већ 1943. че ти ри пу та са ста јао са па пом Пи јем XII, да се огла-
си по пи та њу стра да ња Је вре ја што је он, раз у ме се, од био. Исто 
та ко, на по ми ње Ки јук, го то во да не ма ни јед ног би ску па, ни јед ног 
над би ску па на те ри то ри ји Евро пе ко ји ни је по др жа вао по ли ти ку 
свет ских зло чи на Адол фа Хи тле ра.65)

64) Исто, 121 – 123.
65) Исто, 135.
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По моћ ко ју је Евро па до би ла од Аме ри ке у скло пу Мар ша ло-
вог пла на 1948. го ди не, омо гу ћио је да Евро па кре не јед ним „нео-
ли бе рал ним, нео хри шћан ским, не де мо крат ским жи во том, по сле 
јед не абе ра ци је, ка ко по је ди ни на уч ни ци у исто ри ји за пад не ци ви-
ли за ци је об ја шња ва ју хи тле ри зам“.66) Ка ко ис ти че бри тан ски ви-
зан то лог Ран си ман, Евро па је 1999. го ди не во ди ла по след њи рат са 
ис точ ном хри шћан ском ци ви ли за ци јом.67)

Оту да и на па ди ових за пад них хри шћа на без Хри ста на срп ски 
на род и ње го ву Срп ску пра во слав ну цр кву. Ки јук под се ћа: „Иако 
је очи то да је је ди но срп ски на род ет нич ки очи шћен са под руч ја 
где је ве ко ви ма жи вео, за рад из ме не европ ске исто ри је и аме рич-
ке ка та стро фал не по ли ти ке пре ма исла ми сти ма и ус по ста ве но вог 
по рет ка мо ћи – Ср би мо ра ју би ти про гла ше ни крив ци ма и огла ше-
ни ге но цид ним на ро дом. Оту да и све же шћи на па ди на нај ста ри ји 
ауто ри тет срп ског на ро да, на ње го ву цр кву... По сле дич но, усле ди-
ли су те ри то ри јал ни апе ти ти на тру сним де ло ви ма пре фор ми ра не 
срп ске др жа ве, упа ко ва ни у ди пло мат ски пап ски при ти сак на ди-
ја ло гу под сло га ном: ује ди ње на Евро па – ује ди ње на ре ли ги ја“.68)

Ово ме у при лог иде и сле де ћи па ра докс, на ко ји ука зу је Ки-
јук: „Ја ну а ра 2003. лан си ра на је те за о Ал бан ци ма као ста ром хри-
шћан ском на ро ду, па ис па да да су Ср би на КиМ у окви ру соп стве-
не др жав нич ке те ри то ри је, од но сно ју жне ре ги је, Ар на у та ши ма 
и Шип та ри ма оку пи ра ли ста ре бо го мо ље. Шип та ри су, на јед ном, 
од бра ни ча из вор не де мо кра ти је пре ра сли у бра ни о це из вор ног 
хри шћан ства. Ова квом сле ду тра ди ци о нал не „ка то лич ке ак ци је“ 
при па да и би скуп Со фи (од чи јег ста ва се ни су огра ди ли пап ски 
пре ла ти те ни апо стол ски нун ци је у Бе о гра ду), ко ји оправ да ва ру-
ше ње срп ских хри шћан ских спо ме ни ка на зи ва ју ћи чак и бо го мо ље 
из сред њег ве ка „по ли тич ким цр ква ма“. Не сум њи во, ва ти кан ски 
кремљ има озби љан сце на рио за ју жни део Бал ка на, укла па ју ћи 
га у ко ри стан про цес са та ни за ци је Ср ба и аме рич ки стра те шки 
циљ“.69)

66) Мар ша ло вим пла ном Фран цу ска је до би ла 2 ми ли јар де 600 ми ли о на до ла ра, Ве ли ка 
Бри та ни ја 3 ми ли јар де и 100 ми ли о на до ла ра, Ита ли ја 1,4 ми ли јар де, Не мач ка 1,3 ми-
ли јар де до ла ра, Хо лан ди ја 1 ми ли јар ду до ла ра итд. Исто, 140.

67) Исто, 144.
68) Исто, 190.
69) Исто
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ПОСТНИКОЛАЈЕВСКАЕВРОПА

У тек сту са гор њим под на сло вом Ки јук ука зу је ка ко во де ћи 
за пад ни ми сли о ци де ле ци ви ли за ци је све та и ту ма че не ми нов ност 
њи хо вог су ко ба. Та ко исто ри чар Ар нолд Тојн би („Ис тра жи ва ње 
исто ри је“) из два ја пет ци ви ли за ци ја у ко је убра ја: за пад ну, хри-
шћан ско-пра во слав ну, Ислам ску, хин ду и стич ку и да ле ко и сточ ну 
ци ви ли за ци ју. Слич но свет де ли по ли ти ко лог Се мју ел Хан тинг тон 
(„Су коб ци ви ли за ци ја“) и из ја вљу је да „Евро па за вр ша ва та мо где 
по чи ње пра во слав ни свет“. „А Евро па је је рес.Нај пре пап ска ар хи-
је рес, по том лу те ран ска је рес, па кал вин ска, па су бо тар ска и та ко 
ско ро без кра ја – ко нац свих тих је ре си за вр ша ва се ате и змом“.70)

Ки јук, ко ји об на вља де ло Све то гвла ди ке Ни ко ла ја, пи ше: „Ни-
ко ла јев ско де ло (а ни ко ни је био ве ћи евро пе јац од Ни ко ла ја) је де-
ло хри сто ли ко, све то сав ско и фи лан троп ско...Ки јук се ов де по зи ва 
на Ни ко ла ја, ко ји ка же, да ће већ у 19. ве ку Евро па не са мо из ве сти 
Бо га пред су ди је, у прет ход ном са ен ци кло пе ди сти ма већ до не ти 
пре су ду да се Бог ста ви на стуб сра ма, већ ће га кра јем 19. и у 
ате и стич ком ег зи стен ци ја ли зму 20. ве ка уби ти. Пре ма то ме, кри зу 
ко ло ни јал не Евро пе, ње ну за ро бље ност соп стве ном би о гра фи јом, 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић уоча ва у „по бе ди о ци ма де вет на е стог ве ка“. 
По ње му, ови по бе ди о ци ни су са мо уста но ви ли „про то кол су ђе ња 
из ме ђу Евро пе и Хри ста“ већ трај но ус по ста ви ли пра во мо ћи из-
над мо ћи пра ва, исти не и љу ба ви. Чо ве ко бо жна ци ви ли за ци ја се 
су прот ста ви ла бо жан ском сми слу и те о ан тро по ло шкој сим фо ни ји 
упра во он да „кад се Бо на пар та на сме јао све ти ња ма у Кре мљу, и 
кад се па па Пи јус про гла сио не по гре ши вим и кад је Ни че јав но об-
ја вио сво ју слу жбу Ан ти хри сту“.71)

Вла ди ка Ни ко лај, сма тра Ки јук, тач но од ре ђу је: „Ако би се 
исто ри ја по след ња три сто ле ћа, осам на е стог, де вет на е стог и два-
де се тог, хте ла на зва ти јед ним пра вим име ном, он да се не би мо гло 
на ћи по де сни је име не го: Про то кол су ђе ња из ме ђу Евро пе и Хри-
ста“.72)

Евро па 20. ве ка је оста ла без Бо га, па Ни ко лај као све док то-
га вре ме на, у свим тек сто ви ма кри тич ке про ве ни јен ци је, из ла же 

70) Исто, 192.
71) Ве ли ми ро вић Ни ко лај, Крозтамничкипрозор:(речисрпскомнародуизлогораДахау), 

Бе о град, 2005, пре ма: Пре драг Р. Дра гић Ки јук, БеседеоЕвропи, Би бли о те ка Ди ја ло зи 
о су шти на ма, Ра шка шко ла, Бе о град, 2007, 194.

72) Исто, 199.
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ана то ми ју европ ске ду хов не тру ле жи. Ра зу мљи во, Ни ко лај је евро-
по цен трич но а не евро по фо бич но уко ре њен ка да го во ри у име љу-
ба ви, у име сим фо ни је, и то је раз ли ка из ме ђу оних ко ји кри ти ку ју 
ра ди оства ре ња мо ћи и оних ко ји ве ру ју да има на де за свет ко ји 
раз у ме сво ју за блу ду јер та кав свет мо же про на ћи пут до исти не, 
са оп шта ва Ки јук.

Европ ска уни ја је, да кле, за ми шље на као ка то лич ка про јек ци-
ја, ко ја ће, ка ко ис ти че Ки јук, по ку ша ти да гур не Ру си ју у Ази-
ју, а за Ср бе и срп ски на род ће ство ри ти са ни тар ни кор дон. Да је 
Европ ска за јед ни ца за ми шље на као ка то лич ка про јек ци ја све до чи 
и чи ње ни ца да је 1992. осно ва на ор га ни за ци ја „Ђо ва ни Ве ко“ за 
по ни шта ва ње Све те Го ре, јер па то ло шки опре де ље на Евро па сма-
тра да не ма Европ ске уни је, да не ма успе шне Европ ске за јед ни це 
док пра во сла вље не оде у исто риј ску ар хи ву... То зна чи да ра ци о-
на ли стич ка па то ло ги ја Евро пу да нас ви ди као мо ди фи ко ва ну ри-
мо ка то лич ку им пе ри ју.73)

ХРИШЋАНСТВОБЕЗХРИСТА

Ки ју ко ва књи га ХришћанствобезХриста (Бе о град, 2012)74), 
пост хум но об ја вље на, пред ста вља ве о ма успе лу син те зу ње го вог 
це ло куп ног спи са тељ ског опу са. У њој Ки јук је згро ви ти је и про-
ду бље ни је пре зен ту је сво ју по ли тич ку ми сао.

Кри ти ку ју ћи аме рич ку по ли ти ку по сле Дру гог свет ског ра та, 
Ки јук ис ти че да је Аме ри ка у том пе ри о ду бом бар до ва ла 24 др жа-
ве ши ром све та, спро во де ћи ми ли тан то кра ти ју у име „са вр ше ног 
ми ра“, те да се кон стант на аме рич ка кон кви ста ни по че му не би 
мо гла ока рак те ри са ти хри шћан ским по гле дом на свет. Ки јук при 
то ме под се ћа да је још Џе фер сон ус пео да ре фор ми ше Би бли ју и 
при ла го ди је аме рич ком сек та шком хри шћан ству што је за по сле-
ди цу има ло об ред да се на тзв. Џе фер со но вој Би бли ји (The Li fe and 
Mo rals of Je sus of Na za reth) – ко ја се чу ва у ма сон ској ло жи у Ва-
шинг то ну – за кли њу но во и за бра ни аме рич ки пред сед ни ци.75)

Аме рич ки его цен трич ни се ку ла ри зам је успе шно од стра нио 
сва ре ли ги о зна огра ни че ња и још успе шни је ра зо рио ста ри мо-

73) Исто, 203.
74) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, ХришћанствобезХриста, Ра шка шко ла, Бе о град, 2012.
75) Ви ди: Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Хришћанство без Христа, Ра шка шко ла, Бе о град, 

2012, 10.
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рал ни по ре дак... По хле па, пре стиж и про фит – по ста ли су све та 
три ја да дру штва ко је је за цр та ло и огра ни чи ло свој сан.76) „...Збли-
жа ва ње Ва ти ка на и по ли тич ког хри шћан ства са са вре ме ним ју да и-
змом, до ве ло је до ре ви зи је Но вог за ве та и ства ра ња при хва тљи вог 
хри шћан ства без Хри ста (од но сно де кон струк ци јом свој ста ва Си-
на Бо жи јег). Та ко је за по че ла фа за „ка то лич ке те о ло ги је Аушви-
ца“ и раз бо жа ва ње Ису са Хри ста. Тај по ку шај тре ти ра ња Хри сто са 
као обич ног чо ве ка тра је прак тич но два де сет ве ко ва, а у је вреј ској 
тра ди ци ји од ан ти хри шћанк сог пам фле та Tol doth Yešu (на ста лог 
не пре дру гог ве ка) пре ма ко ме је Хри стов отац рим ски вој ник Бен 
Пан ди ра“.77)

Ки јук на по ми ње да је Ри мо ка то лич ка цр ква 1965. го ди не ски-
ну ла са Је вре ја на вод ну кри ви цу за Бо го у би ство, па су из Но вог 
за ве та по че ла укла ња ња Хри сто вих ре чи о Је вре ји ма... Иде ју аме-
рич ког се ку ла ри зо ва ног ху ма ни зма, То мас Џе фер сон је от крио у 
им пе ра тив ној од лу ци: „Очи сти ти Би бли ју од све га што иде иза 
гра ни ца нашегвета“,ода бра ти чак и од Је ван ђе ли ста „са мо оне 
ре чи ко је су су бли ми ра ле мо рал ни ко декс ка кав ни ка да пре ни је 
по ну ђен чо ве ку“.78)

Ки јук сто га кон ста ту је: „Свет ко ји је обез бо жио Бо га и „оне чо-
ве чио чо ве ка“ па дао је све ни же у гро тло пост хри шћан ске и пост-
ху ма ни стич ке ере, иако је остао без мо гућ но сти да про фит на мет не 
као над на че ло чо ве ко ве вред но сне ле стви це“.79) Аме ри кан ци су од-
лу чи ли, ка ко то ис ти че Чом ски, да све том вла да ју си лом.80)

Књи га Кар хајн ца Ден ше ра „По ли ти ка рим ских па па у 20. ве-
ку“, ко ју је Ки јук де таљ но ана ли зи рао и ко ри стио у свом ра ду, не-
дво сми сле но по ка зу је да је пап ска ор га ни за ци ја до ве ла Хи тле ра 
на власт и да се ње на пра во сла во фо бич ност не ме ња ни у јед ном 
вре ме ну. Ки јук ис ти че да спек та ку лар не обр те у пап ској по ли ти ци 
мо гу да оче ку ју је ди но ини ко ји су за лу та ли у на у ку или по ли ти ку.
Пре ма то ме, осо ви на Ва ти кан-Ва шинг тон (ус по ста вље на још кра-
јем Дру гог свет ског ра та) оста је при о ри тет но опре де ље ње и но вог 
па пе... Као што је Пи је XI скло пио кон кор дат са Хи тле ром (1933), 

76) Исто, 20.
77) Исто, 22.
78) П. Са мар џић, ИсусХристосумракуисторијскекритике, Тре би ње, 2004, пре ма: Пре-

драг Р. Дра гић Ки јук, исто, 24.
79) Исто
80) No am Chomsky, WhatUncleSamReallyWants, 1992.
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а Јо ван Па вле II са Ре га ном (1984), па па Ра цин гер ће по што ва ти 
тра ди ци ју оп сед ну то сти вла да ња све том. У том сми слу пра во слав-
ни на ро ди не ће би ти по ште ђе ни ва ти кан ског фун да мен та ли зма.81)

Пре зен ту ју ћи исто ри ју пап ства, Ки јук под се ћа да је Три дент-
ским кон ци лом (1545-1563) от по че ла бор ба пап ства про тив про те-
ста на та (је ре ти ци, кал ви ни сти, ре фор ма то ри) и „ши зма ти ка“ (пра-
во слав ци), те да је на ди ру ћа тур ска име при ја у све му то ме има ла 
уло гу сво је вр сног су ди је ко ја, и по ред свих ис ку ше ња, ни је ус пе ла 
да угро зи за пад ни евро по цен три зам.

УНИЈАЋЕЊЕИКАТОЛИЧЕЊЕСРБА

Свет ске ве ри ге (ca te na mun di) - уни ја ће ње и ка то ли че ње Ср ба 
у за пад ним зе мља ма (Дал ма ци ја, Бо сна, Сла во ни ја...) Ово ши ре ње 
ве ре си лом и при ну дом, и да ва ње цр кви ва жно сти бор бе не иде-
о ло ги је, по Ки ју ку ни је ни шта дру го до зло у по тре ба фи ло со фи је 
љу ба ви и ес ха то ло шке исто рич но сти Хри сто ве цр кве... Рим ска ку-
ри ја, ме ђу тим, по ста ла је „бор бе на цр ква“ и „ec cle sia tri ump hans“, 
ко ја сла ви сла вље, по бе де, успе хе – она је при зна ла да по сто ји као 
по ли тич ка ин сти ту ци ја са по ли тич ким про гра мом.82)

Ки јук се по зи ва на Лу те ра, ко ји је ис пи сао ове ре чи: „Ни ко не 
мо же да за ми сли ка кви гре си и ка ква без бо жна де ла се чи не у Ри-
му; чо век тре ба то да ви ди и чу је да би мо гао ве ро ва ти. За то с пра-
вом не ки ка жу: Ако по сто ји па као, он да је Рим на ње му са гра ђен; 
то је без дан ода кле из ла зе сви гре си“.83)

Ки јук се по себ но ба вио ана ли зом књи ге епи ско па Ни ко ди ма 
Ми ла ша ПравославнаДалмација84),за ко ју је ре као да је не пре ва-
зи ђе на књи га о је зу ит ској, кле ри кал ној де спо ти ји ко јој је био не по-
сред но из ло жен срп ски на род у Дал ма ци ји. Ми лаш је до ка зао „да 
је пра во слав на вје ра би ла је ди на у Дал ма ци ји све до дру ге по ло ви-
не IX ви је ка“, као што је по ка за но да по че так и ро ма ни зи ра ња хр-
ват ског ста нов ни штва и про го на пра во сла ва ца (Сло ве на) по чи ње 
од да на ка да је (1059) одр жан са бор у Спли ту, ко ји је уста но вио два 

81) Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић, „Раз го вор о ху ма ни сти ма с би чем“, у: Кијук:мудрапти
цаљубави, збор ник ра до ва, пре и ре дио: Вла ди мир Ди ми три је вић, Срп ски са бор Две ри, 
Из да вач ка ку ћа Ca te na Mun di, Бе о град, 2012, 209.

82) Исто, 73.
83) Исто, 77.
84) Ни ко дим Ми лаш,ПравославнаДалмација, Сфа и рос, Бе о град, 1989.
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основ на ca pi tu la: 1. оба ве зу све ште нич ког це ли ба та и 2. за бра ну да 
се сло вен ским је зи ком слу же бо жан стве не тај не...85)

Ана ли зи ра ју ћи на чин на ко ји је „Све то чу до ви ште“ у срп ску 
Бо сну и Хер це го ви ну уво ди ло бо сан ство, Ки јук ис ти че уло гу Ко-
сте Хер ма на ко ји ће, на кон оку па ци је и анек си је БиХ од Аустро-
у гар ске, уве сти пла ги ја тор ство и пре ве ра ва ње у на у ку о књи жев-
но сти. Хер ман је из дао „На род не пје сме му сли ман ске“ по во дом 
ко јих ће му Ва тро слав Ја гић спо чит ну ти две ства ри: пр во, да су то 
„пје сме Ср ба му сли ман ске вје ре“, и дру го, да не ма оправ да ња што 
је књи гу штам пао ла ти ни цом бу ду ћи да су се у „пр ва шња вре ме-
на“ и му ха ме дан ци и ка то ли ци слу жи ли ћи ри ли цом... Ки јук да ље 
на во ди, а ми у скра ће ном оби му пре но си мо, до ка зе о мул ти кон-
фе си о нал ном срп ству у пред ју го сло вен ском пе ри о ду. Та ко Ки јук 
по ми ње дво ји цу углед них Ср ба ка то лич ких све ште ни ка дум Ива-
на Сто ја но ви ћа (1829-1900) и Дон Ја ко ва Груп ко ви ћа ( 1831-1911), 
фра њев ца и при пад ни ка Срп ске стран ке у Ду бров ни ку; те да је овај 
ва тре ни Ср бин и гим на зиј ски про фе сор и пен зи о ни сан због сво јих 
на ци о нал них ста во ва.86)... Да ље се по зи ва на хр ват ског исто ри ча ра 
На тка Но ди ла ко ји до ка зу је је зич ко-ет нич ко срп ство Ду бров ни ка. 
Ки јук још под се ћа да и Џи во Гун ду лић у VI II пе ва њу „Осма на“ 
ис ти че сво је срп ство. Као и то да се око 200 ку ћа ка то ли ка Бје ло-
па вли ћа вра ти ло се 1633. у пра во сла вље, а Ви ша ни ће 1933. го ди-
не по ди ћи пра во слав ни храм што го во ри о њи хо вом пра во слав ном 
срп ству (ко ји ће СПЦ 1963. про да ти Хр ва ти ма, ко ји су цр кву од мах 
по ру ши ли и на ње ном ме сту из гра ди ли пар ки ра ли ште).87)

Ову при чу о ка то ли че њу, а по том хр ва ће њу Ср ба, Ки јук нам 
илу стру је пре ко по ро ди це Вој но вић. Аустриј ска вла да је 1873. 
Кон стан ти ну и Ђор ђу Вој но ви ћу при зна ла ти ту лу кон та. Кон стан-
тин се опре де лио за Хр ва та ка то ли ка, а Ђор ђе остао оно што је 
био, и он и Кон стан тин, Ср бин пра во слав не ве ре. Кон стан ти но ви 
си но ви, Иво Хр ват (иако је пи сао де ла по пут Ла за ре во вас кр се ње 
и дра му Мај ка Ју го ви ћа, и био ухап шен од аустро у гар ских вла сти 
због свог срп ског по ре кла на по чет ку Пр вог свет ског ра та), и Лу јо 
Ср бин (ди пло ма та код кне за Ни ко ле Пе тро ви ћа и у срп ској ди пло-
мат ској слу жби).

Ки јук ис ти че на мон стру о зност Рим ске ку ри је ко ја је оне мо гу-
ћи ла сва ки кон такт са по ка то ли че ном срп ском де цом - де ча ци ма, 

85) Исто, 88.
86) Исто.
87) Исто, 99.
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ко ји су, под дру гим име ни ма, за вр ши ла ка то лич ке те о ло шке фа-
кул те те ши ром све та: у Ита ли ји, Ар ген ти ни, САД, Аустра ли ји итд. 
Че тр на ест њих је ишло у шко лу St. Jo sephs у Или но и су.

Ки јук нас, да ље, под се ћа на књи гу Ва се Глу шца из 1924. го ди-
не, „Сред њо ве ков на бо сан ска цр ква би ла је пра во слав на“ – у ко јој 
Глу шац „ис црп но по би ја ју ћи те зе о бо гу мил ској цр кви, и до ка зу-
ју ћи ка ко иде је о бо сан ској бо гу мил ској цр кви при па да ју по ли тич-
ком а не исто риј ском дис кур су“.88)

САВРЕМЕНАВАЗАЛИЗАЦИЈАСРБИЈЕ
ИПОТИСКИВАЊЕСРБА

Ана ли зи ра ју ћи уло гу Аме ри ку у ју го сло вен ском ра ту, Ки јук 
ис ти че да су Аме ри кан ци се дам го ди на пре по чет ка рас па да ко му-
ни стич ке Ју го сла ви је (1991) раз ра ђи ва ли пла но ве за са та ни за ци ју 
Ср ба, бу ду ћи да су про це њи ва ли да ће они би ти нај ве ћа смет ња 
ру ше њу зе мље... САД су на кон НА ТО бом бар до ва ња ре ши ле да 
из вр ше ва за ли за ци ју Ср би је, за рад ко је су и за по че ле рас пад дру ге 
Ју го сла ви је... Да нас ви ди мо ко ли ко су у то ме ус пе ли.

Та ко је Деј то ном 1995. ство ре на екс пе ри мен тал на др жа ва од
тринарода и два ен ти те та, што го во ри да Аме ри кан ци же ле „Бо-
сну“ као пер ма нент ну по ли тич ки тру сну област. Ова вр ста „ли ба-
ни за ци је“ као стра те ги је аме рич ке по ли ти ке већ се по но ви ла де-
ва сти ра њем Ира ка (2003-2010) а на ста ви ла са ру ше њем Ли би је 
(2011).

„Оста је је ди но на да да би Аме ри ка, због ин фан тил но-ка та-
стро фал не по ли ти ке пре ма му сли ма ни ма у по хо ду на при род не и 
„људ ске ре сур се“, има ла раз ло га да уло жи у соп стве ни по ли тич ки 
ка пи тал ства ра ње још јед не му сли ман ске др жа ве у Евро пи... Осим 
то га, аме рич ка гло бал на по ли ти ка и европ ски по ли тич ки ин те рес 
се не ће пре кла па ти по „бо сан ском пи та њу“, јер аме рич ко на гра ђи-
ва ње милитантнихмуслимана – Евро пи не да је ни ка кве га ран ци је 
да у сво ју еко ном ску за јед ни цу при ма секуларизованемуслимане. 
На овој по ли ти ци, а евро а тлант ској клац ка ли ци, тра ја ће успо ни и 
па до ви по ли тич ке на де бо сан ских му сли ма на. Исто знач но, ан ти-
срп ски став је по ли тич ки из бор али не и по ли тич ко ре ше ње“.89)

88) Исто, 140.
89) Исто, 151.
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Ки јук и у овој књи зи пи ше де таљ но о аме ри ка ни за ци ји Ва-
ти ка на ко ја је по че ла у вре ме Дру гог свет ског ... И пре ћут ки ва ње 
исти не о Ја се нов цу и уло зи ри мо ка то лич ке цр кве у ге но ци ду над 
Ср би ма 1941-1945 у ди рект ној је ве зи по ри ца ња уде ла ри мо ка то-
лич ке цр кве и у рас па ду дру ге Ју го сла ви је, од но сно са у че снич ком 
ва ти кан ско-ва шинг тон ском по гро му Ср ба 1991-1995.90)

Ки јук на во ди и сле де ће по дат ке из књи ге Мар ка Руч но ва „За-
што Ја се но вац“ (1991). Иво Рој ни ца, пре фект гра да Ду бров ни ка, 
„од го во ран“ за ис тре бље ње хи ља де Ср ба и Је вре ја, ухап шен је у 
Тр сту 1945, али је пу штен на ин тер вен ци ју мон си њо ра Кру но сла-
ва Дра га но ви ћа и пре ба чен у Ар ген ти ну. Про фе сор бо го сло ви је 
Дра га но вић, члан од бо ра за по кр шта ва ње, ка пе лан у Ја се нов цу и 
па пин чо век од по ве ре ња у Com mis si o ne d’ as si stan za pon ti fi ca – у 
Са ра је ву је од 1967. жи вео као углед ни гра ђа нин а „умро је 1982. у 
са ра јев ској бол ни ци на Ко ше ву и са хра њен уз аде кват не по ча сти“ 
Кру но слав Дра га но вић је ру ко во дио тзв. па цов ским ка на ли ма.

Ки јук из но си и ин те ре сан тан по да так да је Виц ко Кр сту ло вић 
се кре тар ЦК КП Хр ват ске, још 1943. без у спе шно тра жио од пар ти-
зан ске ко ман де да се пре ду зме на пад на Ја се но вац, сма тра ју ћи да је 
Ва ти кан нај од го вор ни ји за ову „ин ду стри ју смр ти“.

Ки јук на во ди и по да так да је Мар ко Ме сић, стриц бив шег хр-
ват ског пред сед ни ка Сти пе Ме си ћа, во дио на Ста љин град 1942. 
око 9.000 Хр ва та, и сеп тем бра 1942. био за ро бљен, па „пре ва спи-
тан“ у ру ској по том Ти то вој ар ми ји. Ки јук нам от кри ва и то да је 
отац Иви це Ра ча на, Лу ка, био уста шки ду жно сник а као кри жар 
уби јен 1953. у Ве ли ким Зден ци ма.91)

Ту је још јед на пи кан те ри ја, ко ја нам ни је не по зна та, али је за 
срп ску по ли ти ку по ра зна.. Јељ цин је по во дом обе ле жа ва ња пе де-
се то го ди шњи це по бе де над фа ши змом од ли ко вао Фра њу Туђ ма на 
(1995) а Пу тин, де сет го ди на ка сни је, по во дом ше зде се то го ди шњи-
це од ли ко вао је Стје па на Ме си ћа (2005). И ни је дан ни јед ног срп-
ског пред сед ни ка.

РЕКЛИСУОКИЈУКУ

Са мо не ко ли ко ме се ци на кон Ки ју ко ве смр ти (ја ну ар 2012), из-
и шао је збор ник ра до ва под на сло вом Кијук:мудраптицаљубави, 

90) Исто, 312.
91) Исто, 319.
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ко ји је при ре дио књи жев ник Вла ди мир Ди ми три је вић, и у ко јем се 
о Ки ју ко вом де лу на шло не ко ли ко де се ти на ра до ва углед ни ка из 
ра зних обла сти књи жев ног и на уч ног ства ра ла штва.

Дра ган Мра о вић, наш по зна ти ита ли ја ни ста, ре ко је по во-
дом смр ти Ки ју ка, да смо „из гу би ли ва жног ин те лек ту ал ца ко ји је 
искре но и с уме ћем бра нио срп ске на ци о нал не ин те ре се“.92) Епи-
скоп Ге ор ги је Ка над ски из То рон та ка же да смо оста ли без „истин-
ског ду хов ни ка и ве ли ког ми сли о ца“.93) Пе тар Ми ла то вић из Бе ча 
за Ки ју ка ка же да је то чо век „ко ме је Све то са вље нај ве ће ду хов но 
здра вље и нај чвр шће мо рал но уз гла вље“.94)

Пре ма епи ско пу Ла врен ти ју Ки ју ко ва Ca te na mun di пред ста-
вља „ду хов ну ен ци кло пе ди ју срп ског на ро да“.

Ми ро љуб Јо ко вић је за Ки ју ка ре као да је „Је дан од нај бо љих 
и нај ум ни јих Ср ба ко је сам ика да упо знао... сја јан књи жев ник, лу-
ци дан ли бе рал ни фи ло зоф, ори ги на лан ми сли лац, сја јан ме ди ја ве-
ли ста, од ли чан по зна ва лац До сто јев ског, кри тич ки на стро јен исто-
ри чар.. За ни мао се за пе сни штво, фи ло зо фи ју, хри шћан ску ети ку и 
ми сти ци зам, кла сич ну срп ску и сло вен ску књи жев ност, европ ску 
ци ви ли за ци ју, ути цај Ва ти ка на на суд би ну срп ског на ро да и ње го-
ву кул ту ру. Био је не по но вљив ми сли лац... „хо да ју ћа ен ци кло пе ди-
ја и је дан од нај хра бри јих срп ских ин те лек ту а ла ца на кра ју 20. и 
по чет ком 21. ве ка“. Уз Ра шка Ди ми три је ви ћа и Ни ко лу Ми ло ше ви-
ћа, Ки јук био је дан од нај бо љих срп ских го вор ни ка.95)

Ки јук нам ука зу је – ис ти че Ла буд Дра гић – на став Ко пи та ра из 
1827. го ди не, чи ме об ја шња ва и ње го во „при ја тељ ство“ са Ву ком 
Ка ра џи ћем.. Ко пи тар пи ше: „Срп ска пра во слав на цр ква, чу ва њем 
ста рог је зи ка Све тог Са ве, же ли са чу ва ти и је зич ку раз ли ку из ме ђу 
пра во слав них и ка то лич ких Ју жних Сло ве на, те би сто га ви ше не го 
ика да, Беч мо рао по др жа ва ти ре фор ме Ву ка Ка ра џи ћа, јер се њо ме 
та раз ли ка по ни шта ва, а глав на пре пре ка у пре во ђе њу Ср ба у ка то-
ли чан ство би ће за у век укло ње на. Овим ће нам вре ме ном Бе о град 
сам од се бе па сти у ру ке“.96)

92) „О кон ти нен ту зва ном Ки јук: пр ви ко рак у ис тра жи ва њу“, при ре ђи вач збор ни ка Кијук:
мудраптицаљубави, збор ник ра до ва, при ре дио: Вла ди мир Ди ми три је вић, Срп ски са-
бор Две ри, Из да вач ка ку ћа Ca te na Mun di, Бе о град, 2012, 6.

93) Исто.
94) Исто, 7.
95) Ми ро љуб Јо ко вић, „Апо стол исто риј ског пам ће ња: Пре драг Дра гић Ки јук (1945-

2012)“, у: Кијук:мудраптицаљубави..., 34-35.
96) Ла буд Дра гић, „Пре драг Дра гић Ки јук: Хри шћан ство без Хри ста“, исто, 115.
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Ака де мик Ко ста Ча во шки, ана ли зи ра ју ћи Ки ју ко ву књи гу 
„Хри шћан ство без Хри ста“, у свом члан ку ис ти че сле де ће: „Нај-
бо ље про ми шље ни де ло ви Ки ју ко ве књи ге по све ће ни су пре тен-
зи ја ма рим ско га па пе и ње го вом из о па ча ва њу из вор не хри шћан ске 
ве ре, по чев од из ме не ни ке о ца ри град ског Сим во ла ве ре – дог ма том 
о ис хо ђе њу Све то га ду ха и из Си на, пре ко ње го вог на сто ја ња да бу-
де ап со лут ни ауто ри тет и у ду хов ним и у све тов ним ства ри ма, до 
пред ста вља ња се бе у хри шћан ском све ту као не по гре ши вог Хри-
сто вог за ме ни ка (vi ca ri us Chri sti) и на ме сни ка на зе мљи“.97)

Део књи ге ба ви се пи та њем стра да ња Ср ба у хр ват ској не за-
ви сној др жа ви Ан те Па ве ли ћа, ко јег је Рим бла го си љао за по гром 
срп ског пра во слав ног на ро да. Ки јук ис ти че да се ра ди о ве ков ној 
кон стан ти у пап ској по ли ти ци пре ма пра во слав ним Ср би ма. Па па 
Јо ван Па вле II је бе а ти фи ко вао Алој зи ја Сте пин ца, хр ват ског ка то-
лич ког пр во све ште ни ка, а за тим је, „ка да се Хр ват ска про тив у став-
но от це пи ла од бив ше Ју го сла ви је, па па Јо ван Па вле II дао на лог 
да Ва ти кан, као др жа ва, пр ви при зна не за ви сност Хр ват ске, иако је 
то зна чи ло да ће Ср би у Хр ват ској по ста ти не за шти ће на, а по том 
и прог на на на ци о нал на ма њи на. По ред те о ло шких, то су би ли и 
исто риј ски раз ло зи ко ји ма се наш Ки јук ру ко во дио ка да је од ба ци-
вао сва ки еку ме ни зам.98)

Ча во шки ис ти че и овај Ки ју ков став: „Ка да је све ово и по зна то 
и не сум њи во, по ста вља се на рав но пи та ње ка ко на ши зва нич ни ци 
та ко ла ко пре ла зе пре ко ет нич ког чи шће ња Ср ба, ко је је на тлу Хр-
ват ске из вр ше но 1995. го ди не и та ко жар ко же ле ула зак у Европ ску 
уни ју, иако до бро зна ју да у њу мо гу ући са мо без Ко со ва и Ме то-
хи је. По сре ди су, на жа лост, удво рич ка пси хо ло ги ја и исто риј ска 
нео д го вор ност“.99)

Су прот ста вља ју ћи се по све ма шњем ра ср бљи ва њу Ки јук је, ка-
ко ис ти че Ча во шки, го во рио: „Ако има и са мо пет ус прав них Ср ба, 
има на де“.

Вла ди мир Ди ми три је вић, при ре ђи вач збор ни ка о Ки ју ку, ка-
же да је „Хри шћан ство без Хри ста“ За ве штај на књи га Ки ју ко ва, 
а Бо шко Об ра до вић пи ше да је Пре драг Дра гић Ки јук – учи тељ 
срп ског за ве та: „Та кав хри шћан ски му драц, а при том го спо дин, и 

97) Ко ста Ча во шки, „Је дан од пе то ри це ус прав них“. О књи зи „Хри шћан ство без Хри ста“, 
исто, 129.

98) Ко ста Ча во шки, исто, 129-130.
99) Исто, 130.
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по фи зич ком и по ин те лек ту ал ном, а по себ но ду шев ном из гле ду, 
ве ли ка је рет кост у но ви јој исто ри ји Ср ба. Па три јарх срп ске ин те-
лек ту ал не ели те“.100) Об ра до вић да ље ка же да је Ки јук „...био хри-
шћан ски ин те лек ту а лац, са из ра зи то мо рал ним по гле дом на свет 
и је дин стве ним са о се ћа њем за бли жње сво је и на род свој“.101) У 
тек сту још сто ји: „Све нас је на у чио (Две ри срп ске, чи ји је Ки јук 
био ро до на чел ник, МС) на ци о нал ном са мо по што ва њу и са мо по у-
зда њу, вр лин ском ро до љу бљу и го спод ском па три о ти зму“.102)

Све тла на Пе тру шић, у тек сту под на сло вом „Је су ли уби це 
ме ђу на ма“,103) ис ти че Ки ју ко ву по ла зну пре ми су: Пра во сла вље 
је из вор но хри шћан ство.Да ље ци ти ра Ки ју ко ву ми сао: „Ри мо ка-
то лич ка цр ква је, из над све га, по ли тич ка ин сти ту ци ја и европ ска 
ци ви ли за ци ја је сте за тро ва на том па пи стич ком иде о ло ги јом ко ја 
је Евро пу ду го ве ко ва по сма тра ла као ри мо-ка то лич ку Евро пу. Са 
по ја вом про те стан ти зма ту се не што ме ња, од 1640. го ди не, али ни-
ка да се ни шта ни је про ме ни ло у од но су на пра во слав ни део Евро-
пе. Евро па, на и ме, не при зна је пра во слав ни део Евро пе и за њу 
то ни је Евро па. То су по ка за ли њи хо ви нај ве ћи на уч ни ци, њи хо ви 
ве ли ки исто ри ча ри, чак ни Ар нолд Тојн би не убра ја пра во слав-
ну ци ви ли за ци ју у за пад но-хри шћан ску ци ви ли за ци ју, па до свих 
оних упо треб них, пла ће них ин те лек ту а ла ца, по пут Хан тинг то на, 
Бже жин ског и њи ма слич них ко ји ка жу да је гра ни ца Евро пе на 
Дри ни. Зна чи, та мо где по чи ње пра во сла вље. Не ма по тре бе да срп-
ски на род бу де ксе но фо би чан, да срп ски на род уми шља да по сто ји 
не ка ква за ве ра про тив ње га, то је са свим из ве сно. Али, исто та ко, 
не ма ни ка квог раз ло га да срп ски на род жи ви у за блу ди и илу зи ји 
и да за тва ра очи пред чи ње ни ца ма. Ан ти-прав слав ни и ан ти хри-
шћан ски про цес је сте за пра во по че так свих по че та ка гло ба ли стич-
ког по гле да на свет ко ји дик ти ра ју САД ...ЕУ же сто ко при ти ска 
Грч ку да про ме ни пр ви члан свог Уста ва у ко ме се ка же да грч ки 
на род до но си Устав Ре пу бли ке Грч ке у име Оца и Си на и Све то га 
Ду ха“.104)

100) Бо шко Об ра до вић, „Пре драг Дра гић Ки јук – учи тељ срп ског за ве та“, у:Кијук:мудра
птицаљубави..., 172.

101) Исто, 173.
102) Исто, 175.
103) Из књи ге Све тла не Пе тру шић, Убицесумеђунама, Струч на књи га, Бе о град, 2002.
104) Све тла на Пе тру шић, „Је су ли уби це ме ђу на ма“, у: Кијук:мудраптицаљубави..., 202-

203.
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ПРЕДРАГР.ДРАГИЋКИЈУК,ПОСЛАНИЦАПРИЈАТЕЉУ.
ПОВОДОМХИРОТОНИЈЕВЛАДИКЕХРИЗОСТОМА

ЈЕВИЋА105)

Оп ста нак, пре тра јав ње и стра да ње срп ског на ро да на „свет-
ским ве ри га ма“, као и раз ли ке из ме ђу пра во слав не и рим ске цр кве 
Ки јук је нај бо ље из ло жио у пи сму-по сла ни ци ко ју је упу тио вла-
ди ки Хри зо сто му Је ви ћу по во дом ње го ве хи ро то ни је. Из тог Ки ју-
ко вог тек ста пре но си мо сле де ће: „Из ло жен рим ском про зе ли ти зму 
(као што је и био из ло жен ан ти сло вен ској или хаб збур шкој аси-
ми ла ци ји) срп ски на род ни је из гу био свој вер ски иден ти тет, као 
што га ни је из гу био ни у це ли ни ка да му је ате и стич ка и бољ ше-
вич ка пре си ја пре ти ла сво је вр сном аси ми ла ци јом. Та ко ђе, ни ду-
го трај ни му сли ман ски фун да мен та ли зам (да нас ре ви та ли зи ран као 
и хр ват ски нео фа ши зам) ни је срп ском на ро ду угу шио пра во слав-
ни иден ти тет али је, уз уста шки ге но цид (као за вр шни чин рим ске 
про зе лит ске ин кви зи ци је), по ка зао да је оди ста те шко тра ја ти на 
овим бал кан ским про сто ри ма ко је су са вре ме ни ита ли јан ски ху ма-
ни сти ис тан ча но про зва ли „свет ским ве ри га ма“ (ca te na mun di). То 
је ујед но, и об ја шње ње уз кон ста та ци ју из ре че ну на по чет ку тек ста 
за што исто ри ја срп ског на ро да је сте мар ти риј ска исто ри ја“.106)

Ки јук да ље са оп шта ва: „Док је пра во слав на цр ква у ду гој сво-
јој исто ри ји ме сто чо ве ка је ди но на ла зи ла у хри сто ло го сној за јед-
ни ци до тле је ри мо ка то ли ци зам охри сто вље ног чо ве ка по сма трао 
као по ли тич ко сред ство. У из вор но хри шћан ском све ту, то јест 
пра во сла вљу, ни ка да се и ни је мо гла ус по ста ви ти би ло ка ква су-
пре ма ци ја(чак ни пре ма дру гим по ме сним цр ква ма пра во слав не 
еку ме не) ка ко због то га што су пре ма ци ја не од го ва ра „ка нон ском 
уче њу о са бо ру као нај ви шем ор га ну цр кве не вла сти“та ко и због 
су прот но сти су пре ма ци је са „ка нон ским уче њем о епи ско па ту као 
но си о цу цр кве не вла сти“...

„Рим ска цр ква, ме ђу тим, има им пе ри јал не зах те ве и њен де-
спо ти зам је, из ме ђу оста лих европ ских на ро да, при ме њен и на срп-
ском на ро ду, на ро ду из ло же ном пер ма нент ном про гра му уни је и 
ани хи ла ци је. То, по сле дич но, про из и ла зи из уну тра шње струк ту ре 
па пи стич ке цр кве. На и ме, ри мо ка то лич ка цр ква је оства ри ла две 

105) На дан Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла – Пе тров дан, 1991. го ди не.
106) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, „По сла ни ца при ја те љу. По во дом хи ро то ни је вла ди ке Хри зо-

сто ма Је ви ћа“, у: Кијук:мудраптицаљубави..., 187.
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крај но сти: де спот ско, то та ли тар но устрој ство цр кве (па по це за ри-
зам), као што је на че ли ма во ју ју ће, им пе ри јалч не, три јум фал не цр-
кве ево лу и ра ла у др жав ну си лу (це за ро па пи зам) у ко јој ве ра има 
уло гу иде о ло ги је за оства ре ње по ли тич ких ци ље ва“.107)

Го во ре ћи о тај ни по е зи је, Ки јук је ту раз ли ку из ме ђу пра во-
слав не и ри мо ка то лич ке цр кве свео на јед ну ре че ни цу: „Са свим 
крат ко, ре ћи ћу вам као де фи ни ци ју: свет за пад ног хри шћан ства је 
ан тро по цен три чан свет, свет ис точ ног хри шћан ства је Хри сто цен-
три чан свет“.108)
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MomciloSubotic
ONPOLITICALTHOUGHTOFPREDRAGDRAGICKIJUK

Resume
PredragR.DragicKijuk (19452012) belongs to a line
ofleadingmodernSerbianintellectuals.Anerudite,wri
ter andorator, literary andart critic, critichistorian of
encyclopedic knowledge, a thinker on originalChristia
nity–ChristianOrthodoxyand“agreatexpertonthephe
nomenonofpapalideology”,butnotlessthanthatalsohe
wasapoliticalwriterandadevoutsupporterofanidea
ofSerbianassembly(nationalassembling).Inadditionto
this,KijukwasalsoagreatexpertonSerboCroatianet
hnolinguisticphenomenon.
KijukstudiedatFacultiesofLaw,PhilosophyandPhilo
logy (theMaster ofYugoslav literature), but his spiritu
ality,thought,knowledgeandengagementgreatlyexcee
dedthelimitsofhisformaleducation.Hepublishedover
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twentybooksofessaysandfivebooksinforeignlanguages
andin1987ananthologyofoldSerbianliteratureMedie
valandRenaissanceSerbianpoetry12001700inEnglish
language; alsoa capital collectionof Serbian chronicle
CatenamundiandacollectionofpoliticalessaysBestiari
umhumanum,etc.In2010theInternationalBiographical
Centerrankedhimamongonehundredoffreethinkersin
theworld,asenlistedunderhisbiographicalandbiblio
graphicalentryintheCambridgeedition2000Intellectu
alsin21stCentury.
KijukwasoneofthefoundersoftheFundofTruthinBel
grade, the World Assembly of Serbs in Heidelberg, the
CentreforChristianStudiesinBelgradeandtheassoci
ation“SerbianNationalAwareness”andheinitiatedand
was one of signers of a famous declarationAnOration
onSerbianLanguage.HeeditedtheLibrary“SerbianDi
aspora”and“SerbianFamilyLibrary.”Formanyyears
heeditedtheSerbianLiteraryMagazineandLiteraryGa
zette.Havingbeenoriginally fromKrajina,Kijukwasa
presidentoftheNationalCounciloftheRepublicofSer
bianKrajina.Kijuk’stwovolumeanthologyCatenaMundi
(“TheChainLinkoftheWorld”)on1.800pagesdisplayed
amartyrhistoryofSerbianpeopleontheterritorycalled
“TheChainLinkoftheWorld,”whichalwaysrepresented
“theEastintheWestandtheWestintheEast.”
InthefocusofallwrittenandoralKijuk’sendeavorsthere
areSerbianpeople; theirmartyr fateandsufferingsand
aspirationsandtheyareamainmotiveforKijuk’sspiri
tualandcontemplativevigilandhisrelentlesspublicen
gagement.Thiswas themotive forKijuk towritehisbo
okBestiariumhumanum(Belgrade,2002)intheformof
a political diary that waswritten from 1995 to 2000. In
this bookKijuk, usually on behalf of theWorldCouncil
ofSerbs,butalsoonbehalfoftheFundoftheTruth,the
AssociationofWritersofSerbia,theChurchNationalAs
semblyandotherorganizations,hademergedasamain
driving force thatappealedandmadevariousdeclarati
onsandresolutionsandsentopenlettersaddressedtoSer
bianStateandChurchleadersandtomanyworldleaders
andinstitutions.
InKijuk’sbookAtlantocracyastheJesuits’Ideal(Belgra
de,2006)whichisbasedonKijuk’stremendousknowled
geonphilosophy,historyandmodernpoliticsthewordis



- 56 -

ПОЛИТИЧКАМИСАОПРЕДРАГАДРАГИЋАКИЈУКАМомчилоСуботић

aboutAtlantocracy as „a phenomenology of badness of
theWest“,butatthesametimeitis“amanifestonSerbian
Unityasaspiritualreplyandovercomingofthebadness
andovercomingof theWestwhich isoversaturatedwith
thebadness.“
Kijukunderlined:“NATOisonlyaPraetorianGuardof
anewmalignant ideology, that is,ofAtlantocracy.“This
conceptofWesternconquistadorsKijukextendedfurther
intothepast,drawingaparallelwithidenticalpolicyof
VaticanandWesternpoliticalChristianityand theirrole
inbringingHitlertopowerin1930’s.
„By protecting their interests, globalists had destroyed
multiethnicstatesandthencreatedmonoethnicones(li
keSloveniaorCroatia)andintheterritorieswhereSerbs
survivedtheywanttoimposemultiethnicstates(suchas
BosniaandHerzegovinainwhichBosniakswoulddomi
nate,or“Kosovo“inwhichShiptarsengageinconstant
terrorovertheSerbsandnonAlbanianpopulation.)This
principally unprincipled policy has been transparently
evident in the state of Israel,which is anAmerican cli
entstate, inwhich theprincipleofmultiethnnicity isnot
inforce.“
Kijuk underliedthat “the Serbs had to accomplish their
nationalandstateunitywithinallSerbianlandswherethe
SerbianpeoplearemajorityandthattheallSerbcommu
nitymustachieveatleastaspiritualunitybecauseonlyin
thatwayitwillnotonlysubsistbutitwillalsofunctionin
thespiritofatrueChristiancommunity.“
InthebookSpeechesonEurope(Belgrade,2007)thereis
presentedawiderangeofKijuk’sphilosophical,historical
andpoliticalconsiderationsontheissuesofChristianity
anditsByzantineorinotherwordsitsEasternOrthodox
versionandinparticulartheissuesofpapal,Western,po
liticalChristian version, the issues ofEurope andAme
rica,thentheissueofSerbianhistoryandcontemporary
politicalissuesandrelationsoftheSerbianpeopleandits
lands,theroleoftheHagueTribunalindeSerbizationof
Serbianhistoricalandethnolinguisticspace,etc..
IntheHagueTribunalKijukrecognizedacontinuationof
theaggressionthatEuroAtlanticEmpirehasmadeaga
insttheSerbianpeopleanditslands:“TheHagueTribu
nal,envisionedtobeastrikingfistoftheUSAwhichwill
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justifyAmericanmiliataryinterventions,isafirstinstitu
tionofposthumanistoligarchy.Beinganinterestandex
tendedarmoftheNATOempire,theTribunalinterpretsa
tyrannyasahumanitarianaction,adefensivewarasan
aggression,aterroristrebellionorsecessionismasalibe
rationprocessandthecrimesagainstSerbsasindividual
excessesorretaliation.Incontrasttoit,individualSerbian
crimesarealwaystreatedasanactofgenocide.“
According toKijuk,“suchcourtwillexistas longas its
foundersbecomeconvinced that theTribunal fully justi
fiedallcrimesoftheEuroAmericanallianceagainstthe
Serbs.»IncontrasttoKarlPopper’sEuropeandemocratic
and«open»society,Kijuk supportsSerbianhealthysoci
ety.
«Therefore,striveforahealthysociety,spreadtheideaof
suchaChristianandOrthodoxsocietyinwhichyouand
youandyourpeoplewilllive,Iamsuretothebenefitof
abigfamilyofEuropeannations.»InthissenseKijukun
derlined:«YesfortheSerbsinEurope,butnoforspiritual
experienceofEuropeintheSerbs.”
Kijuk’sposthumouslypublishedbookChristianitywithout
Christ (Belgrade,2012) isaverysuccessfulsynthesisof
his entire literary opus. In the bookKijuk presented his
political thought succinctlyandprofoundly. In thebook,
among other things, Kijuk presented arguments for his
thesisonAmericanizationofEuropeandofVaticaninpar
ticular.
MostreasonoblypresentedpartsofKijuk’sbookarededi
catedto„pretensionsofRomanPopeandhisdistortionof
originalChristianfaith,startingwiththechangeofNiceo
ConstantinopolitanSymbolofFaith–adogmaontheori
ginofHolySpiritfromHolySon,too,andfromthePope’s
endeavortobecomeanabsoluteauthorityinbothspiritual
andsecularaffairs tohisendeavor topresenthimself in
theChristianworldasanimpeccablevicar(vicariusChri
sti)anddeputyofChristintheworld.“
On the occasion of a consecration ofBishopHrisostom
Jevtic Kijuk made a synthesis on a difference between
Orthodox and Roman Catholic Churches in his Epistle
MessagetoaFriend:While theOrthodoxChurchfound
aplaceofahumanbeingonlyinaChristologoscommu
nitythroughoutitslonghistory,theRomanCatholicismvi
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ewedthemanmadeinChristonlyasapoliticaltool.In
originalChristianworld,thatisinOrthodoxy,ithasnever
beenpossible toacoomplishanykindofsupremacy(not
eveninrelationtootherlocalChurchesofOrthodoxecu
menism)notonlydue to the fact that thesupremacydid
notcorrespondto„acanonicaldoctrineoftheHolySynod
asthehighestecclesiasticalauthority“butalsoduetothe
oppositionofthesupremacyto„acannonicaldoctrineof
theEpiscopateasasupremeChurchAuthority“...
“However,theRomanChurchhasimperialdemandsand
itsdespotismhasbeen implemented,amongotherEuro
peanpeoples,onSerbianpeople,too,onthepeopleexpo
sed to a permanent program of union and annihilation.
This consequently derives from internal structure of the
Papal church.Namely, theRomanCatholicChurch has
accomplishedtwoextremes:adespotictotalitarianorga
nizationofthechurch(PapalCesarism)anditevolvedby
principlesofmilitantimperialandtriumphantchurchinto
thestatepower(Cesaropapism)inwhichthereligionhas
theroleofideologyforaccomplishmentofpoliticalobjec
tives.“109)

SpeakingonthesecretofpoetryKijukmadeasynthesison
thedifferencebetween theOrthodoxandRomanCatho
licChurchesinonesentence:„VeryshortlyIwilltellyou
aboutitintheformofadefinition:theworldofWestern
Christianityisananthropocentricworldandtheworldof
EasternChristianityisaChristcentricworld.“
Key words: Kijuk, Orthodoxy as authentic Christianity,
Serbs as ecclesian comunity, Vatican, Papacy, Europe,
America,atlantocracy.

109) Ibid, 189.
 Овај рад је примљен 21. маја 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 

јуна 2013. године.
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