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Ва ше ви со ко пре о све штен ство, бра ћо и се стре,
Па жња ко ја се овом на гра дом скре ће на не чи је пе снич ко де ло тре ба

да ука же на чи ње ни цу при пад но сти ве ков ној тра ди ци ји ко ја по ма же на -
шем на ро ду да оп ста не – и фи зич ки и ду хов но. Се бе не осе ћам то ли ко
ва жним, по го то во моћ ним, за та кав ви со ки на ум, али би ме об ра до ва ла
мо гућ ност да и сам узи дам не ка кав, ма и нај ма њи, ка ми чак у та ко моћ -
ну и трај ну гра ђе ви ну. У сва ком слу ча ју, тру дио сам се да, чи та вог свог
све сног жи во та, об др жим ту, го то во не мо гу ћу, иде ју – да је на ша ду хов -
ност ве ћа и ја ча од на ших фи зич ких мањ ка во сти и не сре ћа, и да тре ба да
те жи мо тој нео сквр ње ној, оп стој ној це ли ни. Ма шта ми се до га ђа ло, и ма
шта се до го ди, ја сам ста јао је ди но у та квом јед ном иде а лу.

Не ве ру јем да сам се увек, у сва ко дне вич ним тр ка ма и за ђе ви ца ма,
нај бо ље при др жа вао те иде је, али она је, ипак, би ла трај но уса ђе на. Кад
сам пи сао, ни сам гу био из ви да све оне гре шне ман љи во сти ко је нам
са чи ња ва ју жи вот, али сам их спо ми њао за то што сам био све стан да
по сто је и ис тра ја ва ју, исто она ко као и иде а ли – по не кад, чак, уз ја че
при су ство и зра че ње. Кат кад су ме због то га ко ри ли, па и пре до стро -
жно пре ћут ки ва ли. Али, без об зи ра на не у ме сност та квог по ре ђе ња –
за ми сли те До сто јев ског ко ји ни је пи сао о Со њи Мар ме ла до вој. Има
ли та кав при ступ ика квог сми сла? Шта би пи сао да нас, ка да на елек -
трон ским ме ди ји ма кру же сли ке по то њег по ни же ња и сро за ва ња чо -
ве ко вог? Фор ме зла ме ња ју се у вре ме ну, али по ка зу ју исто, по чо ве ка
са мо у ни шта ва ју ће, ли це. Ми сли те ли да би се Фјо дор Ми ха и ло вич
оглу шио и за тво рио очи?

Ја сам чо век ко ји не сма тра да тре ба из бе ћи уви де у нај гре шни је на ше
сно ве и ја ву, ка ко лич не, та ко и со ци јал не. Са мо из та кве гре шно сти, сма -
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трао сам, чо век мо же да се из диг не у ду хов ност ко јој ће се ве ро ва ти, и ко -
јој те жи. Ни ко се ни је ро дио као све ти тељ, то се мо же са мо за слу жи ти, че -
сто и по сле ни ске не схва тљи вих по гре ша ка. За то ни ка да ни сам
иде а ли зо вао наш на род. Он има сво јих див них тре ну та ка и вре ме на, али и
сво јих па до ва и за блу да. И све је то на ше – ја сам и сам та кав, не са вр шен и
не ук. Ни је за чо ве ка са вр шен ство, већ нео до љи ва те жња ка са вр ше но ме. И
ни је ов де реч о иде ал ној љу ба ви пре ма ро ду, ма да за њу увек мо ра би ти
про сто ра, по го то во пре ма ма тич ном мле ку је зи ка. Чо век мо же во ле ти дру -
ге пре де ле, гра до ве, љу де. Ов де је реч о до де ље ном нам ме сту и вре ме ну. Ка -
ква те је мо ти ка од гр ну ла, та ква ће те и за ко па ти, ка же наш на род. Од те
му дро сти не ма уз ма ка, а не тре ба ни да га бу де. На овом ме сту, у овом вре -
ме ну, че сто не чи ни мо оно што тре ба, и још че шће чи ни мо оно што чо век,
ма ко био, не тре ба да чи ни. Да не иде мо да ље, на ши љу ди за га ђу ју чак и во -
ду ко ју пи ју. Ни је дан, нај са вр ше ни ји људ ски си стем не мо же нас из ба ви ти
по пла ва у ко ји ма от пад, по ба цан у ре ке, по ста је бом ба ко ја ру ши све пред
со бом. Са мо нас јед на ствар мо же спа с ти: да пре ста не мо чи ни ти та кве га -
до сти – дру ги ма и се би. Али, љу ди их чи не и да ље. Зар сам крив што на то,
по вре ме но, она ко ка ко умем и знам, се бе и дру ге под се ћам на то? При том
– не су дим, по ку ша вам да уочим, и да се су о чим.

Чи ни ти ште ту сра змер но је лак по сао, за пет на ест ми ну та се мо же сру -
ши ти оно што је гра ђе но ве ко ви ма. То се и чи ни, у јед ном го то во сва ко -
днев но про ду же ном про це су. Зар нам не оти ма ју чи та ве по кра ји не, зар не
по ку ша ва ју да нам пре от му древ не све ти ње, и уве ре нас да ни смо то за шта
су се на ши ста ри одав но опре де ли ли, за шта су се бо ри ли и ги ну ли? Тог
из бо ра би са да, зар не, тре ба ло да се од рек не мо? Све се то мо же, у да на -
шње му све ту, очас, јед ним ђа вол ским де кре том, по ку ша ти пре о кре ну ти.
Ру ши ли би, а ми сле да гра де. Ло ве, а уло вље ни. Не: гра ди ти је са свим друк -
чи ја ка те го ри ја уме ћа – и то је наш истин ски по сао. 

Ме ђу тим, оди ста са гра ди ти не што вред но и но во – го то во да је не мо -
гу ћа јед на ствар. У то, не мо гу ће, по ку шао сам да оства рим из ве сни увид. Не
знам ко ли ко сам у то ме ус пео. Већ сам при кра ју свог до де ље ног жи вот ног
ве ка, и оно што сам иза се бе зго ми лао, мо жда је, та ко ђе, што ре као онај
слав ни Ча ча нин, са мо још је дан ве ли ки ру свај. Има оних ко ји ме уве ра ва -
ју да ни је та ко – не знам сме ли им се ве ро ва ти. Али, не ма сум ње да сам по -
ку шао, упр кос све му, не што да са гра дим, да по ста вим не ка кве те ме ље,
ма кар град ње остао и не до сто јан. На том по ги бељ ном, да се не ла же мо и са -
мо жр тве ном по слу, оста јао сам без но ва ца, при ја те ља, здра вља – че сто убог,
исме јан и сам. Али, не јед ном сам по ми шљао – мо жда је све вре де ло ако ме,
ба рем на је дан је ди ни, ма ле ни трен, здо ми и укро ви не ка кав храм. Све ти
ду хов ни мир и окре па је оно че му се те жи, у нај те жим тре ну ци ма – ко ји нас
не ми мо и ла зе.

Ка ква сре ћа да је тај храм Жи ча!
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