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...Ја не верујем у Христа и не исповедам Га као дечак, 
већ је кроз велики пакао сумње прошла моја осана...1

...Кад би ми неко доказао да је Христос ван истине, 
и када би истина збиља искључивала Христа, пре бих се 
определио да останем са Христом, неголи са истином...2

              Фјодор Михајлович Достојевски

1  Фјодор Михаилович Достојевски, Бележнице
2  Фјодор Михаилович Достојевски, Писмо Наталији 
    Дмитријевној Фонвизиној
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Пилатов крст

То је било оно неодређено доба кад се завршава ноћ 
и кад ђаво закључује своје обрачуне,3 године 3797. од 
постанка света, 3289. од зидања куле Вавилонске и 
789. од оснивања Рима. Прашњавим друмом што је 
водио изван града, нареченог крајње неприкладним 
именом „онај који има мир“, кретала се невелика свита 
охолих ратника под чијом је чизмом роптао већи део 
до тада познатог света. Римска центурија састављена 
од снажних, наочитих коњаника опремљених мета-
лним оклопима и кацигама, наоружаних тешким 
мачевима и дугачким, танким копљима, прошавши 
кроз градске капије, застаде на брежуљку са којег се 
пружао величанствени поглед на сами „пупак земље“.

Римски прокуратор земље Авраама, Исака и Јакова 
сјаха са немирног пастува и нареди заповеднику центу-
3  Андре Жид, Ковачи лажног новца 
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рије, капетану Корнилију, да одмори војнике и коње 
пред далеки пут. И, премда је на намеснику удаљене 
римске провинције још увек формално почивало 
достојанство императоровог посланика, било му је 
јасно да су ово последњи дани његове владавине, јер је 
слутио царску немилост надвијену над својом главом. 
Добро су то знали и дрски легионари из пратње 
кроз дивљу колонију, до галије која је, спремна на 
пловидбу, чекала већ данима у Кесарији. Опажао је 
прокуратор презриве погледе што су му притискали 
теме и подсмешљиве шале изречене полушапатом, 
иза његових леђа, на које је остајао глув и нем.

Вишегодишње харанге славољубивих рoмejских 
војсковођа и трибуна, потпомогнуте потказивањима 
и доставама првосвештеника и старешина окупљених 
око Синедриона, дали су дуго прижељкивани резултат: 
цезаровим указом, пети прокуратор Јудеје, Самарије и 
Идумеје, Pontius Pilatus, беше опозван из Јерусалима 
после десет година верне службе посрнулој Републици. 
Кратковечна, варљива слава која потамни много брже 
него што блесне и заслепи оног на кога се обруши, 
подругивала се свом најбољем сину.

Пилата су пратили или, тачније речено, спрово-
дили римски легионари на путу од Светог града 
до Престонице света где га је чекало суђење пред 
уморним императором Тиберијем који, окружен 
астролозима и чаробњацима, бројаше своје последње 
дане. Осуда је већ одавно лебдела у ваздуху, али нико 
се још није усуђивао да је гласно изрекне. Опозив из 
дивље, негостољубиве римске провинције личио је 
пре на награду, него на казну. Оно што је хегемона 
Пилата очекивало била је далеко страшнија осуда на 
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прогонство у неку удаљену, варварску провинцију, 
изопштену од сваке цивилизације и културе.

Смрти се Понтије није бојао. Са њом је живео 
свакодневно током протеклих десет година. Оно чега 
се плашио било је умирање. Умирати полако, свестан 
коначног краја, умирати болно, уз патњу и понижење, 
било је много страшније од саме смрти. Смрт је, исто 
као и живот, коначна, а умирање је бесконачно. Смрт 
је потврда живота, а живот оправдање смрти. Живот 
без смрти и смрт без живота не би имали никаквог 
смисла, а умирање, размишљао је Пилат, умирање 
је само бесмислена Творчева казна. Смрти је могао 
да гледа у лице и да јој се хладно цери, али умирање 
Понтије није могао да поднесе.

Док је са уморног пастува скидао тешке бисаге 
набијене сестерцијама прикупљеним током вишего-
дишњег намесниковања за које се надао да ће му једног 
дана донети дуго прижељкивану сенаторску тогу и, 
док је везивао улар за чворновату, стару маслину, 
Пилат је посматрао град на чијим улицама и трговима 
беше провео неке од најтежих тренутака свог живота.

Од свега су му најмрскији били људи. Мали, пако-
сни, зли људи који су се држали животне филозофије 
да се туђим рукама само змије хватају. Десетогодишње 
намесниковање је, најпосле, породило у њему голему 
мржњу према људима, јачу и мучнију од мржње према 
самом себи. Та га је мржња лагано тровала.

Раскриливши уморном руком бели плашт са 
пурпурном поставом и дебелом, златном фибулом око 
врата, прокуратор стресе прашину са својих сандала 
и седе у хладовину маслиновог дрвета. Заклањајући 
поглед од сунца што је обасјавало беле, равне кровове 
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Храма, царских палата и већница расутих на четири 
брега, Пилат се сети превејаних првосвештеника 
на челу са Аном и Кајафом који су знали често да 
се мешају у световне послове, час надмени, час 
понизни, већ према потреби, богатих, јелинистички 
настројених садукеја док одричу бесмртност души и 
дволичних фарисеја док мере сваку изговорену реч 
и свако написано слово, књижевника, преписивача и 
тумача Закона и Пророка који су се у борби за власт 
приклањали час једној, час другој страни, призивајући 
Рим за савезника, народних првака и старешина, са 
римским штићеницима Иродом Антипом и Филипом 
на челу, који су придавали себи већи значај него што су 
га заправо имали, потказујући једни друге властима, 
а све у име некакве слободе са којом ни сами нису 
знали шта ће, јер нема непрекидније и мучније бриге за 
човека, него кад остане слободан, да што пре пронађе 
онога, коме ће се поклонити,4 простог пука навикнутог 
да слепо поштује свог невидљивог, окрутног бога, 
плашећи се да изговори његово име и називајући га, 
у страху „Онај који јесте“, светине жедне туђе крви 
док снисходљиво поштује закон силе, чекајући згодан 
тренутак да забоде нож у леђа сваком неопрезном 
легионару и урлајући, притом, у име Бога, осуду на 
смрт неком ситном разбојнику, не праштајући ни 
најмањи грех, а онда се жалећи и ропћући на римску 
суровост и безобзирност...

Док је размишљао о људима са којима се сретао 
током мучних година управљања дивљом колонијом, 
Пилат никад није био ближи осећају који га је 

4  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
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заокупљао годинама, још од трена када је по први 
пут помислио да је разлика између њега и појединих 
људи већа од разлике између тих истих људи и бедних 
животиња. Мајка док оставља свој пород дивљим 
зверима у пустињи да га растргну и тако је спасу 
породичне срамоте, братоубица који са лица отире крв 
проливену због иметка, љубоморе или првенства, син 
док одбацује немоћног оца, сматрајући га сувишним 
теретом, били су за Пилата далеки и страни, баш као 
и окрутни закони природе.

Презирао је дух надменог народа који говори за 
себе да је од Бога изабран како би сведочио врховну 
истину. Знао је Пилат да истина не постоји, да су 
све приче о истини варка и привид немоћних и 
обесправљених, а да цео свет почива само на голом 
разуму, на простој рачуници и чврстом закону.

Чудио се Пилат лудачкој покорности простог, 
гладног плебса, док велича и слави свог мучитеља, 
крвожедног Адонаја; са нескривеним презиром гле-
дао је хегемон на утамничени пук који трпи сурове 
царске законе, задовољавајући се слободом обраћања 
невидљивом, далеком Богу. Подједнако је мрзео 
Пилат и ћутљиве камене кипове богова пред којима 
су, у часовима блажене доколице, клечали римски 
заповедници, поморци и прости војници, приносећи 
им жртве и тражећи за себе некакву ситну корист. 
Један бог, једна молба и једна добит. Код другог бога, 
друго обећање и други пазар. Знао је Пилат да ту нема 
истине, да је све привид и лаж, али се и он клањао из 
навике и страха или, најпре, из пуке немоћи.

Посматрајући грубе, просте римске легионаре у 
сјајним оклопима, калпацима и челенкама, опасане 
кожним ремењем и белом, набраном тканином, Пилат 
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се питао да ли потиче и он из истог народа као и ови 
сирови, окрутни људи увек спремни на преторијанско 
злодело и пљачку.

Жену и децу беше отпремио неколико месеци ра-
није трговачким једрењаком који се, натоварен фени-
чким стаклом и пурпуром, индијском слоновачом и 
кинеском свилом, враћао у Рим, онога дана када је 
добио недвосмислену потврду тајног гласника из 
престонице да су доставе трибуна и првосвештеника 
нашле плодно тле у свеопштем неповерењу импера-
тора и Сената.

Сневао је, између два трептаја уморног ока, своју 
породицу. У сну је жена, забринута и сетна, крила сузе 
у дечјим тршавим главама које је покривала увојцима 
своје расплетене, риђе косе. Деца су безбрижно скакала 
по морском доку, држећи се ручицама за мајчину белу 
тогу која је нежно лепршала и обмотавала витки торзо. 
Тај трен, заустављен у времену, светлео је непојамном 
снагом у тишини и миру ведрог дана, али сновидна 
опсена трајала је тек колико један трептај ока и губила 
се намах у плаветнилу далеког хоризонта. Ћутио је да 
време за срећу беше одавно истекло.

Супругу је искрено волео и тих неколико месеци 
болне раздвојености још више су распламсавали 
његову љубав. Жена је имала више разумевања за 
дивљи народ и варварску земљу којом је управљао, а 
да је заправо никада није до краја упознао, и сада би 
се далеко боље снашла у изненадним неприликама 
и тешкоћама. Био је уверен да би умела да га утеши 
и охрабри, да га посаветује и усмери на прави пут. 
Овако, усамљен и слаб, Пилат је слутио да већ одавно 
не припада месту и времену у ком се беше обрео.
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Желео је да ишчезне у забораву, да после њега не 
остане ништа од свега што је створио, да га заувек 
оставе на миру сви они којих се беше некада дотакао. 
Већ одавно је знао да више не управља повереном 
земљом и људима. Док је седео на судијској столици, 
на Литостротосу, живео је у сталном страху да није 
довољно ревностан у безобзирности и суровости која 
се од њега очекивала према покореном народу, па 
је, из бојазни да ће му Рим замерити на недовољној 
одлучности, често бивао окрутнији него што је заправо 
желео. Мучио га је стални страх од народних побуна 
и устанака варварских племена којима је управљао, 
јер би они били протумачени као недвосмислени знак 
његове слабости и неспособности. Добро је знао да се 
његова слобода завршава тамо где почиње ропство 
народа којим је управљао, јер чувар је увек само 
сужањ свог заточеника. Грчио се и зебао дубоко у срцу, 
узнемирен, уплашен и слаб стално је стрепио. Врило 
је и копкало у његовој души док је навлачио образину 
строгости и одлучности пред понизном светином. 
Било је само питање дана докле ће тако издржати и 
када ће коначно пасти маске. Тада би сви видели да је 
онај који разапиње, разапет пре свих.

Римска власт је, у складу са законом „ius vitae ac 
necis“,5 користила неприкосновено право изрицања 
смртне казне па је осуђенике разапињала на крст, тај 
древни изум источњачких деспота који су Римљани 
проносили широм света. Јудејске старешине, када би 
хтеле да погубе неког свог сународника, клеветали су 
га и опадали код власти, пребацујући одговорност за 
смрт праведника са себе на римску управу и помно 

5  Право живота и смрти (лат.)
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мотрећи како ће се сурова казна извршити, увек 
спремни да пријаве Риму сваки пропуст. Знао је 
Пилат да првосвештеници често лажно оптужују своје 
противнике и такмаце, хулитеље на Јахвеа, лажне 
чудотворце, мистике и јеретике који су се огрешили о 
Законе и Пророке, говорећи за њих да су противници 
римског императора, да подбуњују народ на устанак 
или да одвраћају људе од плаћања пореза, али никада 
није смео отворено да се супростави старешинама 
и свештеницима окупљеним око Синедриона, јер је 
од њих тајно примао новац из храма, прибојавајући 
се помало њихове лудачке опседнутости вером у 
ћудљивог и напраситог бога.

Делио је Пилат олако изречене пресуде, плашећи 
се више да неки кривац остане некажњен, него да неки 
праведник буде невино осуђен, страхујући, притом, 
од народне побуне и римске правде. Власти су биле 
заинтересоване једино за политичке заверенике и 
борце за слободу, препуштајући сањаре, лудаке и опсе-
наре традиционалном народном каменовању. Али, 
старешине нису смеле да, заједно са блудницама и 
сецикесама, каменују чудотворце, магове и пророке 
који се тих година намножише преко сваке мере, 
лутајући прашњавим друмовима и проносећи Реч 
Божију. Народ их је необично поштовао, хранећи их, 
облачећи и склањајући пред потерама, а управо је такве 
хулитеље вере требало прогласити за непријатеље 
империје и разапети, пребацујући кривицу за смрт 
божјих угодника и самозваних спаситеља на римске 
власти.

Гледајући последњи пут своју велелепну, раско-
шну палату на једном од градских брежуљака, Пилат 
помисли на све оне несрећнике које је, перући руке 
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и отирући их о бели, ланени убрус, послао у смрт 
због неопрезно изговорене речи, због изречене увре-
де, због повреде њему неразумљивих и окрутних 
племенских закона. У магновењу није јасно видео 
њихова измучена лица која су се претварала у један 
безоблични, недосањани вапај умирућег. Док су им 
се тела грчила на крсту у самртном ропцу и док су 
скончавали, пребијених голени или прободених сла-
бина, док им је немилосрдно сунце пекло измучена, 
знојава лица и док су се давили димом са потпаљених 
ломача или умирали данима од глади и жеђи, од 
дивљих птица које су им кидале утробу и кљувале очи, 
сви ти бунтовници и лопови, хуље и гатари, спасиоци, 
варалице и скитнице, умирали су са свирепим 
Елохимом на уснама.

Посматрајући језиве призоре умирања, Пилат 
је осећао благи презир, како према жртвама, тако и 
према окрутним убицама. Распетима су се цепали 
дланови и стопала под теретом изнемоглих телеса, 
војници су им ломили кости немајући времена да 
чекају спору смрт. Потом су данима трунули на 
крстовима, без погреба, прекривени мувама и оба-
дима, а њихове хаљине су делили џелати бацајући 
коцку. Мрзео је руљу која се наслађивала крвавом 
представом без трунке самилости, пљујући и бијући 
грешнике и урлајући из свег гласа: Да је проклет пред 
Богом сваки који је обешен! Мрзео је самог себе, 
немоћног и слабог да све то спречи.

Лежећи под маслином, у напетом ишчекивању 
да друга, помоћна центурија из Витаније приспе под 
зидине Јерусалима и прикључи се пратњи на путу 
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према Емаусу, Лиди, Јопи и даље, ка луци у Кесарији, 
где га је чекала галија натоварена зачинима и свилом, 
Пилат се носио мишљу да предупреди срамоту која га 
је очекивала у Риму. Прогонство које му је претило 
било је горе од сваке друге казне. Незамисливо је 
провести остатак живота далеко од узбудљивих 
борби гладијатора и трка двоколица у арени Circusа 
Maximusа6, размишљао је Понтије. Још теже је било 
лишити се благодати топлих терми и лепих нало-
жница, одрећи се богатих гозби са амфорама и крча-
зима препуним божанског нектара. Презрети умне 
дискусије са ученим филозофима и песницима на 
forumu Romanumu, и, поврх свега, заувек остати међу 
дивљим варварима који не знају за поезију и игру, за 
песму и театар, горе је од саме смрти. Населити се у 
пустим крајевима без закона и судова, умрети међу 
вашљивим туђинцима, све је то за Пилата било далеко 
мучније него испити пехар са отровом или намакнути 
дебелу омчу око врата.

Док је последњи пут гледао речне кланце и планин-
ске венце са тешко проходним путевима, дивље пуста-
ре, брда и котлине које је пржило немилосрдно сунце, 
док је посматрао неприступачне урвине и вртаче у 
којима су се легле отровнице и шкорпије, Пилату се 
учини да је “Обећана земља” као створена за умирање.

Нигде није видео толико супротности као у земљи 
којом је управљао: на морској обали беше топло као 
у Африци, у јерусалимској котлини клима је била 
налик оној у Риму, а долином Јордана, од Ливанске 
горе на северу где расту јеле и кедрови, па даље према 

6  Највећи хиподром у Старом Риму на којем су се одржавале 
трке двоколица и борбе гладијатора 
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југу и галилејским обронцима где се шире храстови, 
смокве и маслине, све до јудејских обала где цветају 
палме, и даље, до ушћа реке у беживотно Мртво море 
где се диже сивкаста измаглица преко црних, камених 
обала, мењало се време од снега и леда, преко мразева, 
магли и киша, до несносне тропске жеге. Кад би се 
овде човек убио, мислио је Понтије, нико то не би ни 
приметио.

За самоубиство је нужно бити храбар и кукавица 
истовремено, а он није био ни једно ни друго, а обоје 
скупа – понајмање. Убити се, то је чин достојан 
дивљења, размишљао је Пилат, а умирати значи бити 
презрен од богова и препуштен злехудој судбини.

У тренутку док се спремао да узјаше свог коња, 
гладећи племениту животињу по снажним сапима, 
Пилату приђе капетан Корнилије:

– Можемо ли да кренемо, екселенцијо? Витанијска 
центурија је управо пристигла.

– Издај наредбу за покрет – одмахну прокуратор. 
– Чека нас дугачак пут.

– Ако се сећате, екселенцијо, на овом месту, зва-
ном Калварија, разапет је пре неколико година онај 
Галилејац – примети капетан опрезно, показујући 
руком на врх брежуљка и расклиматани, поцрнели 
крст, обавијен исцепаним ритама неког несрећника.

– Који Галилејац? – прену се Пилат.
– Онај Назарећанин који се издавао за цара јудејског.
– Не знам о коме говориш – замисли се Понтије. – 

Ко би се сетио сваког погубљеног варалице.
– За овога су његови ученици говорили како је 

донео истину у свет да је посведочи – био је упоран 
Корнилије.
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– А шта је то истина? И ко је довољно велики да 
спозна истину? – уздахну Пилат. – Боље је волети 
истину него је знати.7 Veritas amara est.8 Не сећам се 
човека...

Колона коњаника крену пут залазећег сунца. Њихов 
пут је водио невеселим, спрженим каменим друмом, 
покрај колиба од иловаче, покрај поља прикљештених 
у камењу, покрај опљачканих кућа... и покрај кужне 
горе. Неизрециво тужни пут водио је у своје време9 од 
Светог града према Вечном граду. Пут са којег није 
било повратка...

7  Конфучије 
8  Истина је горка. (лат.)
9  Исак Бабељ, Краљ убожишта, Одеса
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У потрази за изгубљеном истином

Неизрециво тужни пут водио је у своје време од 
Јерусалима према Риму, пут којим су се римске легије 
враћале из крвавих похода диљем Обећане земље, 
након гушења народних побуна и устанака гневних 
робова. На том путу лежао је на ободу Саронске 
равнице лучки град Кесарија који је подигао Ирод 
Велики у спомен на великог императора Цезара 
Августа. Одатле су се даље гранале невидљиве помор-
ске нити према остатку света.

На самој градској обали, између судница и већница, 
тик уз летњу резиденцију бившег римског прокуратора 
Понтија Пилата који се, прогнан у Вену под теретом 
лажних оптужби, обесио о усахлу, безродну смокву, 
лежала је, запљускивана морским таласима, раскошна 
палата капетана римске центурије Корнилија.

Корнилије је био потомак богате патрицијске по-
родице велепоседника. Високог раста и оштрих црта 
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лица пленио је пажњу саговорника, одајући својом 
појавом оштру војничку строгост и чврстину римског 
легионара, премда су га сви знали као поштеног и 
богобојажљивог странца који радо твори правду у 
својим делима и помислима.

Капетан већ одавно беше одбацио духовну власт 
императора Гаја Калигуле за којег су стизале вести из 
престонице да себе сматра узвишеним богом, поја-
вљујући се међу поданицима, помућеног разума, са 
Херкуловом тољагом и Јупитеровим жезлом у пра-
тњи свог највернијег конзула – коња Инцитата.

Презревши веру предака, Корнилије је лутао 
попут једрењака који не зна на коју страну да разапне 
остатке исцепаних једара у која би ухватио последњи 
дашак наде. Трагао је за смирењем које је више волео 
да зове истином, жудео за одговорима и вапио за 
питањима на исте те одговоре.

Крстарио је центурион ханаанском земљом, 
тражећи утеху у божанству Митри. Док је жртвовао 
обредног бика зарад слатке људске бесмртности, 
шкропили су га жреци животињском крвљу која му је 
капала по тужном лицу и уморним грудима. Клањао 
се божанству Сунца и учествовао у иницијацији кроз 
седам ступњева према седам сунчевих планета, трагао 
је за одговорима тамо где није било места, чак, ни за 
питања. Тражио је спознају у молитвама Митриних 
првосвештеника и звездознанаца, разабирао истину у 
чудима и опсенама чаробњака, хипнотизера и трбухо-
збораца, али није налазио испуњење у древном учењу 
истока.

Одлазећи понекад у Рим да би заменио једну 
центурију другом или требовао храну и новац за пла-
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ћенике, капетан је слушао по пијачним трговима и 
уским калдрмисаним улицама беседе учених стоика, 
једном приликом, чак, и кратко слово самог Luciusа 
Annaeusа Senecе чија је писма и огледе читао с великим 
уживањем, опијен филозофијом горњих класа која 
све богове слива у једног вечитог и непролазног “бога 
над свим боговима”.

Дивио се отворености стоичке школе за све људе 
и унутрашњој равнотежи коју она проповеда, али су 
му сметали малодушност и гађење према животу што 
су из ње провејавали. Радовао се Сенекиним мудрим 
сликама живота људске душе на небу, али је остајао 
тужан слушајући да је овај свет најгори од свих 
светова и да се према њему треба односити крајње 
равнодушно. Чинио га је срећним наук који говори 
да су сви људи Божја деца једнака пред Творцем и 
узвишена пред другом сабраћом, али се жалостио 
када је слушао о самоубиству као једином искораку 
из зачараног круга бесмисла. Нема самоубица – њих су 
убили други.10

Знао је Корнилије да су све филозофије овога 
света само бедни покушај људске гордости и сујете 
да докучи недокучиво, слутио је да су коначни одго-
вори скривени далеко од човека. Људска жеља да 
се спозна несазнатљиво није ништа друго до подла 
побуна против Створитеља, јер жудња са свезнањем 
долази од ђавола, а мир и спокој од Сведржитеља. И 
филозофија, и наука, и свако знање долазе од неча-
стивога јер покушавају да све објасне логичким, раци-
оналним следом који је творевина људског духа а не 
Духа Нествореног.

10  Анте Дукић, Погледи на живот и свијет
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После много трагања и лутања, капетан је у тајно-
сти примио учење и закон Израиља, али не и домаће 
обреде, уписавши се на тај начин у прокажене “дошљаке 
врата” које “правоверни” презираху баш као и мрске, 
погане незнабошце. Оставши необрезан Корнилије је 
свуда наилазио на зид ћутања и прикривеног непо-
верења изабраног народа. Благотворна тишина која 
происходи из молчања бива лек, али, као и сваки лек, 
у прекомерној дози – постаје отров.

Одлазио је римски стотник код смерних есена 
који су живели у чистоти заједнице, по колибама 
и пећинама уз Мртво море, делећи све међу собом. 
Орали су есени посну, ожеднелу земљу, налазећи у 
раду велику срећу и радост. Примали су га опрезно, 
претварајући се да су обрадовани интересовањем 
једног паганина за веру у њиховог Бога, али му никад 
нису одговарали ни на једно од скривених питања, 
љубоморно чувајући тајне својег учења, правдајући 
се неразумевањем латинског и грчког језика или се, 
напросто, издајући за нишче глупаке којима је далек 
чак и матерњи, арамејски говор. У њиховој заједници 
није било места за сумануте, губаве, слепе и неме, 
глуве, немоћне и старе, за припросте и глупе, одузете 
и кљасте. Изнад свега, није било места за многобошце 
који за њих и нису били људи, већ прљаве, зле 
животиње. Пред њим су се есени правили наивни и 
неуки, јер сматрали су да онај којег Свевишњи није 
удостојио сазнања треба да умре у заблуди, а онај који 
поседује истину не треба да је олако дели другима 
којима Адонај није желео да просветли ум. Божја се 
воља не исправља, већ поштује, говорили су есени.

Чим би Корнилије напустио комуну, љубазно поча-
шћен и испраћен од најстаријег сабрата, ћутљиви есени 
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би напуштали послове и, покривајући космате главе, 
развијали дугачке Торе молећи се Јахвеу. Капетан их 
је гледао кришом, заклоњен сенкама камених кућа 
и гостионица, како се њишу у трансу, призивајући 
страсно свог невидљивог Бога.

Понекад, када би се изненада обрео у Кумрану, 
обавијен ноћном тмином или сивкастом измаглицом 
са црних, камених обала Мртвог мора, капетан је 
виђао есене осветљене лучама бакљи како припаљују 
меноре, певају наглас псалме или побожно седе за 
тешким, каменим столовима у скрипторијуму, препи-
сујући свете списе на дугачке, намотане свитке.

Корнилије је добро знао да никада неће припадати 
изабраном народу колико год била постојана његова 
вера у једног Бога, јер сви су га гледали као изопште-
ника који не живи веру одабраних, већ само познаје 
тајну њеног учења. Осећао је то док је улазио под 
велелепне сводове Храма, посматрајући испод ока 
светину како се снисходљиво размиче да би пропу-
стила омражене дошљаке и прљаве прозелите. Био 
је сигуран да га никада неће прихватити као свог јер 
им проливена крв предака то не допушта. Слутио је у 
мислима да је Елохим бог одабраних по рођењу, а не 
по позвању. Још више га је болела спознаја да одавно 
не припада ни свом народу који се клањао остарелим, 
уморним боговима. Заправо, није припадао нигде, и 
то је било најгоре што му се могло десити и што га је 
нагонило да лута страним земљама и туђим мислима, 
градећи свој свет на ободима туђих светова.

Прерушен у просјачке рите, Корнилије је походио 
слободољубиве, ратоборне зелоте који су чували чи-
стоту вере, презирући трговину и богатство. Слушао 
је ватрене говоре потомака мисирског, асирског, 
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вавилонског, персијског, македонског и римског 
робља, памтио је дуге разговоре о ослобођењу разве-
јаних синова Израиља. Чекали су зелоти месију и 
помазаника из лозе Давидове који ће их ујединити, 
ослободити јарма и нахранити хлебом. Они су видели 
будуће царство у пуним стомацима, јер ниједна идео-
логија не уједињује боље од глади.

Прелазећи са својом центуријом из дана у дан 
стотине стадија диљем опустошеног Ханаана, центу-
рион је сретао одрпане, изгладнеле божје посланике 
који су сведочили о чудесним догађајима што су се 
збили у Светом граду и на обалама Генисаретског 
језера, међу простим галилејским рибарима.

Слушајући постулате нове науке која је пропо-
ведала понизност, покорност и смерност духа, вели-
чала трпељивост и праштање, капетан је делио мило-
стињу скитницама и божјацима, осећајући велику 
радост у срцу и сумњу у души. Сумња заогрнута у 
љубав неосетно је порађала веру.

Посматрао је из прикрајка чудесне трпезе љубави 
на којима је, под титравом светлошћу пригушених 
лојаница, обедовало мноштво новообраћених. Видео 
је унезверене, гладне бескућнике и сиромахе који су 
халапљиво, без жвакања, гутали велике комаде меса, 
одгурујући скорели хлеб у страну. Питао се у тренуцима 
малодушности да ли су ти јадници примали нову веру 
из уверења у истинитост замршених теолошких учења 
или из пуке глади, да ли су тајну усвајали кроз срце или 
кроз стомак. Понекад се прибојавао да ће историја 
нове науке постати само суптилно забашуривање исте 
те науке.11

11  Серен Кјеркегор: „Историја хришћанског света је суптилно 
    забашуривање хришћанства.“
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Између хлеба небеског и хлеба земаљског гладни 
су пре посезали за оним који им може утолити глад 
стомака, јер, мислили су понижени, нема ни врлине, 
ни људскости, нити има слободе и спокојства код 
слабих и немоћних све док су им празни желуци.

Вечере љубави допирале су до срца тек незнатне 
мањине гладног плебса. Већина је, и поред свега, 
била готова да пође за оним који је хтео да камење 
ово постану хлебови,12 предајући му душу и слободу, 
јер ни сами нису знали шта би са њом. Нахрани, па 
тада можеш захтевати од њих врлину и честитост!13, 
писало је на застави кушача под којом су се окупљали 
нишчи и презрени.

Понекад се капетану чинило да је заједница трпезе 
у којој су верни полагали своју имовину пред ноге 
апостола пре знак разумевања међу обесправљенима, 
него узвишена идеја међу просветљенима. Док је 
гледао богате трговце и народне прваке како ноћу 
тајно шаљу слуге са препуним котарицама хране 
и пића за агапе, искупљујући се пред Елохимом за 
све неподопштине и преваре почињене у годинама 
ропства под Римом, центурион је видео зрнце будуће 
пропасти једне узвишене идеје која је могла да про-
мени свет. У тој трампи хлеба и савести између богатих 
и сиромашних, Корнилију се чинило да суштина 
остаје негде изван мрачних скровишта и коначишта у 
чијим су се зидинама окупљала верна браћа.

Закон је говорио: благо онима који плачу, јер ће се 
утешити; благо милостивима, јер ће бити помило-
вани.14 Кад би заиста сви били милостиви, мислио је 
12  Мт 4, 3
13  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
14  Мт 5,4; Мт 5,7
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Корнилије, никада не би било оних који плачу, кад би 
сви били кротки, не би било гладних и жедних правде. 
Слушајући проповеди Божјих посланика Корнилије 
је схватао да једнакост међу људима траје тек колико 
и глад обесправљених, а да нахрањени и напојени 
траже мало више једнакости само за себе, јер ако је 
ситост прва брига гладних, онда сити желе и нешто 
друго.15 Знао је да само сит човек може да размишља 
о једнакости, док гладан мисли да је сва једнакост и 
правда једино у хлебу.

Није могао а да не сумња под теретом зла и беде 
коју је допуштао Онај Који Јесте. Мислио је понекад 
да би овај свет био много лепши када би њиме владао 
Творац уместо творевине, јер страх је одувек био јачи 
покретач од љубави. Питао се зашто је Савршени 
створио несавршене и пред њих поставио претежак 
захтев којем нису дорасли.

Ходећи земљом Израиља, центурион Корнилије 
је залазио у прве општине новообраћених и слушао 
проповеди од оних који су видели чуда и осетили благу 
Реч. У граду Мелхиседека капетан је под непогре-
шивим вођством неког слепог просјака силазио у 
мрачне, подземне одаје Сиона да би присуствовао 
иницијацији преобраћеника. Погружавали су апосто-
ли новопридошле у воду уводећи их у ред одабраних, 
помазивали су посвећене уписујући их у стадо 
спасених.

Благодат спасења изливала се само на Јудеје и 
Самарјане док су “дошљаци правде” који су заједно 
са Законом примали и обред обрезања, могли да буду 
удостојени тек опрезне проповеди, проткане бројним 

15  Владимир Соловјов, Кратка повест о антихристу
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алузијама и неразумљивим дигресијама. У новој 
науци није било места за прљаве, погане многобошце 
који су се некада клањали својим идолима.

Гледајући правоверне како ломе хлебове међу 
собом, Корнилије се чудио њиховом поимању једна-
кости јер је она била предвиђена за сиромашне духом, 
гладне и жедне правде, кротке и милостиве, за чисте 
срцем и уплакане, миротворце и прогнане правде 
ради, осрамоћене и прокажене, али не и за робове и 
странце, иноверне и неверне, не за нечисте и грешне, 
нити за пагане: Римљане и Јелине, Филистејце на 
чијој су земљи Пелешету живели или Феничане који 
се клањаху богу Баалу. Посматрајући обесправљене и 
презрене, капетан је схватао да је једнакост људима 
врховни циљ само док подупире њихову корист, док 
би једнакост на властиту штету била тек неразумни 
губитак непромишљеног расипника.

Прве заједнице верних оснивали су по градовима 
слободни, сиромашни грађани, жељни правде и хлеба. 
Они су презирали сваку имовину коју нису поседовали, 
укључујући и “ствари” које ходају, причају, рађају се 
и умиру, као што су били римски робови. Занатлије, 
пропали трговци, остарели морнари, ислужени боле-
сни легионари, просјаци, осиромашени сељаци и 
градска сиротиња окупљали су се, уједињени у мржњи 
према богаташима који никада неће видети на небу 
оно што већ поседују на земљи.

Када би неки имућнији грађанин, доживевши 
изненадно просветљење, распродао своју имовину и 
клекнувши положио новац пред ноге апостола, сви би 
одушевљено клицали и у молитви сабрања величали 
красоту његовог срца, говорећи о изгубљеној овци 
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која прима велику радост с неба, али кад би стотник 
Корнилије, премда сит и напојен, замолио за крчаг 
хладне воде или комадић скорелог хлеба са заједничке 
трпезе, у жељи да се барем за тренутак приближи 
заједници верних, сви би се немо склањали упирући 
скрушени поглед у земљу.

Тада би на тренутак у њему проврео отровни гнев, 
али већ следећег часа преплавила би га слабост чула 
која је крчила пут благоразумевању срца, јер беше већ 
чуо велике речи: ...огладњех, и не дадосте ми да једем; 
ожедњех, и не напојисте ме; гост бијах, и не примисте 
ме...16

У ретким тренуцима када земљом нису беснели 
неки од устанака робова и када нису пламтеле побуне 
“слободних” грађана, Корнилије је уживао у топлим 
медитеранским ноћима. Окружен породицом, верним 
пријатељима и бројном свитом, капетан се присећао 
својих лутања у којима је тражио прибежиште не-
мирном духу. Сви ти магови, умни филозофи и 
чудотворци које је сретао на својим путовањима, 
нису могли да утоле глад његовог срца за простом, 
једноставном истином. Људи који су веровали у истог 
Бога, у једног и јединог Врховног Судију, а притом се 
међусобно мрзели и убијали, нису могли да разлуче 
битно од небитног, нису могли да ослободе суштину од 
форме. Да би настало опште и заједничко клањање, то 
јест, да би се сви клањали баш једном и истом, људи су 
уништавали један другог мачем.17 Сви скупа подсећали 
су га на њега самог у најгорем светлу, и подстицали 
безграничну, главоболну тугу.

16  Мт 25, 42-43
17  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
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После необичног догађаја у Дамаску, када неки 
племенити младић именом Савле, родом из Тарса 
киликијског, одбаци доламу и штит римског повере-
ника и пође прашњавим друмовима да проповеда Реч 
Божију, утихнуше гоњења обраћеника по Јерушалаиму 
и по свој земљи јудејској. Очас се ревносни Божји 
посланици размилише широм Ханаана у потрази 
за новим ученицима и проповедницима на које би 
положили своју уморну руку. Тако и неки галилејски 
рибар по имену Симон, звани још и Кифа, проносећи 
Реч Божју у Лиди излечи Енеју који је лежао узет 
пуних осам година, подиже из мртвих Тавиту у Јопи 
и, најпосле, заноћи у кући Симона кожара, пропо-
ведајући наук спасења онима што повероваше.

Чувши за ове догађаје од римских ухода и доу-
шника који су пратили сваки сумњиви корак или нагли 
покрет непријатеља Империје, центурион Корнилије, 
уморан од бројних лутања и многих знања, нареди 
својим слугама да пођу до Јопе и доведу апостола 
о којем су се већ одавно испредале приче да је од 
простог рибара постао учени мудрац који у својој 
гргуравој, проседој бради чува одговоре на сва питања 
овога и онога света.

Симон Петар се управо умивао пред кожаревом 
кућом, спирајући са уморног чела последње обрисе 
чудесног виђења што га обузе у трену велике глади, 
када Корнилијеви посланици зауздаше пред тремом 
бесне, помамљене коње.

– Јеси ли ти Симон из Витсаиде, син Јонин? – 
упиташе коњаници осорно.

– Јесам – одговори апостол мирним гласом, 
везујући каишеве подераних сандала.
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– Спреми се! – заповедише Корнилијеви гласници. 
– Идеш са нама у Цезареју!

Петру сину пред очима да је освануо дан за који 
се спремао пуних седам година, још од тренутка када 
је пошао узаном стазом без повратка. Одмах отпосла 
домаћина по шесторицу својих највернијих ученика 
из Јопе који одраније изразише жељу да пострадају за 
веру. 

Јашући цео дан морском обалом по несносној 
жеги, у сумрак коњаници приспеше пред Корнилијеву 
палату.

Осећајући дубоко у себи да је коначно куцнуо 
одсудни час, капетан дочека придошлице испред дома 
са великим нестрпљењем:

– Јеси ли ти Симон, звани Петар за којег кажу да је 
доживео велику радост просветљења?

– Ти кажеш! – Петар погну главу.
– Желео бих да чујем наук спасења од тебе јер си 

осетио благу Реч – опрезно прозбори Корнилије.
– Не проповедам Реч онима који не признају 

Закон и Пророке! – одбруси Петар управивши ледени 
поглед ка морској пучини.

– Али, ја сам већ одавно прихватио веру Израиља. 
Сада бих хтео да примим коначно испуњење завета са 
Свевишњим.

– Не крштавам пагане који се клањају идолима – 
био је одлучан Симон Петар.

Корнилије се на тренутак замисли.
– Чувам заповести Божје, дајем милостињу кад 

год могу и молим се једном Богу – најзад проговори 
тужним гласом. – У мом дому нема идола. Зар нисам 
достојан да примим Реч Божју?
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– Не мешам се са иноплеменицима који не поштују 
Мојсијеве обреде! – коначно изгуби стрпљење Петар. 
– Идите од мене, проклети!

Корнилија обузе велика жалост. Очекивао је, попут 
бродоломника, да му један изненадни сусрет може 
донети неочекивани спас, али, после свега, и даље 
се осећао изгубљено, далеко од истине. Самоћа га је 
прождирала, церила се и ликовала над његовим новим 
поразом.

Тужан и уморан, Корнилије пође у своје раскошне 
одаје, оставивши мрзовољног госта пред улазним 
дверима. Али, не стигавши ни да дохвати бронзани 
рукохват на кућним вратима, претрну сав, уплашен 
грозним људским вриском. Нагло се окренувши, пре-
неражени центурион угледа Петра како онемоћалог 
тела, уз велики тресак, пада ничице у прашину, 
кидајући своје хаљине и чупајући косу кроз дрхтави, 
испрекидани плач.

Сетивши се, на мах, страшног виђења о чистим и 
нечистим животињама које му се указа у заносу велике 
глади за истином, у кући Симона кожара, Петар се 
опомену испуњења чудесних речи пророштва о тро-
струком одрицању и, покајавши се, горко заплака:

– Зар може ко забранити воду да се не крсте ови 
који примише Духа Светога као и ми?18

Попут жига притиснуше га давно изговорене 
речи најбољег од свих ученика: свако има свој пут за 
Дамаск, сваки човек има своју тачку ломљења...

18  Дап 10, 47
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Даљи догађаји вођени непогрешивом руком 
извесног Савла којег у својим списима, заједно са 
Варнавом, помињу тројица стоика из Тарса, остадо-
ше посведочени у светим књигама као потврда речи 
да је црква у свету пре болница за болесне него прихва-
тилиште за савршене.19 И ништа више.

И ништа мање од тога.

19  Георгије Флоровски, Хришћанство и култура
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Via Paulus

Црква је у свету пре болница за болесне него прихва-
тилиште за савршене, говорио је мудри Ананије 
из Дамаска, док је даривао фарисеју Савлу очињи и 
духовни вид. И то је сасвим довољно за цео живот, 
размишљао је апостол Павле на измаку студене 
зиме, ходећи друмом Via Egnatia20 после избављења 
из римског ропства, где беше провео две године у 
кућном притвору.

Уморан и болестан, одлучио је да оде у Ефес преко 
Илирика и Далмације, путем Via Egnatia, који је из 
Скадра, преко Драчa, Лихнидосa, Хераклеје и Солунa, 
водио до Византиона. Тамо је, како су стизали гласови, 
светина још увек славила богињу Артемиду, којој 
беху подигли велелепни храм са сто двадесет седам 
стубова, надалеко познат и чувен у најудаљенијим 
деловима Царства.
20  Игњатијев пут је римски пут подигнут у II веку п.н.е.
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Још док је био заточен у Риму, Колошанин Епафрас 
му је говорио да се у Ефесу и у другим саборима 
светих појављују лажни учитељи који хуле на моралне 
законе нове науке и проповедају потпуну слободу од 
сваког учења. У тренуцима слабости чинило му се 
да је многобоштво предодређено да траје до судњег 
дана, управо као што су и храмови многобожаца, 
величанствени на свој начин, предодређени да трају 
вечно – попут тесаника од којег су саздани... Ова 
помисао, тежа од најтежег камена, претила је каткад 
да га потпуно смрви и он јој се безуспешно одупирао 
свим својим знањем, искуством и домишљатошћу. 
Ништа није помагало осим молитве. Желео је да 
охрабри и подигне браћу у вери и зато им је сада носио 
Реч коју беше записао у римским оковима, бележећи 
слова каламусом на дугачким свицима папируса.

Пре више лета беше проповедао у Ефесу вернима 
дуже од две године. Напослетку, златар Димитрије 
нахушка народ против њега, и власти бацише у вериге 
његове верне сапутнике Гаја и Аристарха. Градски писар 
их је после много мука ослободио, а он је Ефесцима 
послао брата Тихика да их поучава и кори. Ипак, сад је 
схватао да браћа нису много напредовали у вери.

Било је нужно обићи верне по усамљеним, изоло-
ваним острвцима у непрегледном мору безверја. 
Требало је заливати властите рукосаде живом водом 
не би ли се нова наука примила на шкртом, посном 
тлу. Ходио је Павле Римским царством, налазећи се 
при руци слабима, али слабост је сустизала и њега 
у виду црне пруге која му је све чешће пресецала 
немоћно тело. Знао је да му живот годинама виси о 
танкој нити, али је за њега то слабашно влакно било 
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јаче од најдебљег ужета, јер га је нагонило да се за 
њега држи грчевито, попут дављеника.

Из удаљених комуна стизали су гласови о 
лутањима и посрнућима синова новог Израиља. Учења 
и тумачења нове науке било је онолико колико и 
нових заједница и требало је увек изнова објашњавати, 
доказивати и убеђивати слабе и неуке. Семе је падало 
на тврди камен и у густо трње, а тек понеко зрнце 
на плодно тло. Када би напуштао браћу после дугих, 
мучних проповеди, Павле их је саветовао: Маран 
ата!21 Сећајте се смрти!, а они су се свађали, делили и 
лутали, чим би им окренуо леђа.

Пешачио је по петнаестак миља на дан, каткад и 
мање, а често, када би имао среће па наишао на неког 
гласника, племенитог грађанина или странца који би 
га повезао својом запрегом, пут до Ефеса скраћивао 
се и до тридесет миља дневно. Заноћио би где стигне: 
у гостионици крај царског друма, где су писмоноше 
мењали уморне коње, у појати са стоком, напуштеној 
пастирској колиби, пећини или, напросто, на голој 
ледини, под каквим дрветом. Хранио се од милостиње 
добродушних људи који су га помагали комадићем 
сира, парчетом скорелог хлеба или ведрицом свежег 
млека. Када не би имао ништа од тога, пио је свежу, 
хладну воду у дугим гутљајима и жвакао корење и 
траве које би брао крај пута. Римски војници који су 
бринули о сигурности царских друмова, посматрали 
су га подозриво и надмено, јер се тих година нагледаху 
свакојаких проповедника и чудотвораца који су неу-
морно крстарили Империјом, ширећи свој наук са 
варварским фанатизмом и упорношћу.

21 Господ долази. (арам.)
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У Солуну је ткао ћилиме од козјих руна и 
војничке шаторе које је продавао путницима, јер није 
желео да живи на терет браће која су га примила на 
коначиште. Проповедао је Македонцима, Римљанима 
и Јелинима који се беху клањали Дионису. Пагани, 
прозелити и језичници слушали су га пажљиво, док 
су га јеврејски лучки трговци и занатлије терали од 
себе и проклињали на арамејском језику. Градом су 
владали раскош, богатство и разврат сваке врсте. Неки 
од браће, мислећи да је парусија близу, нису хтели 
ништа да раде, већ су очајавали и спекулисали када 
ће куцнути одсудни час, други су жалили што њихови 
драги покојници неће дочекати царство славе, трећи, 
заведени злим језицима, сумњали су у искреност 
апостолске проповеди, а четврти су се одавали блуду и 
неморалном животу. У жељи да укаже Солуњанима на 
прави пут, Павле се у Коринту по први пут латио пера 
и записао све што му је било на души. Рекао им је тад 
да нема мртвих и да су сви живи пред Створитељем, 
да су последња времена близу али да нико не зна када 
ће доћи.

У поморској луци Коринту, на Пелопонезу, где 
су такође цветали разврат и блуд, верни се беху 
поделили на кланове и говораху једни другима: ми 
смо Аполосови, или: ми смо Павлови, или: ми смо 
Кифини, а он им је узалуд објашњавао да су сви 
Божији и ничији више. Бог је био недоступан и далек 
њиховим срцима и они су више волели да буду у 
власти неког ближег и разумљивијег, јер бити у власти 
Бога значило је бити слободан, а слобода је нежељени 
терет и тешки намет којег се ваља решити што пре. 
Сви они су само хтели да се потчине другом човеку 
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и ослободе неспокоја који слобода носи са собом, јер 
лакше је бити човечији него Божји.

Понекад се питао да ли је уопште могуће “нака-
лемити” младицу нове науке на старо, јалово стабло 
безверја, јер многобошци никада нису имали јасну 
визију једног Бога, већ су га прилагођавали својим 
веровањима од случаја до случаја. Питао се докле ће 
нова наука бити у стању да прима наносе свакојаког 
талога и прљавштину паганства, а да остане оно што 
јесте. Мучила га је сумња: да ли ће за хиљаду година 
племенито учење личити на себе или на варваре који 
га беху прихватили без икаквог разумевања?

Престоница Ахаје блистала је богатством и свако-
јаком раскоши. Цео град је био насељен бившим 
легионарима који су после двадесет година верне 
службе добили римско грађанство, поседе и богату 
отпремнину. Сада су ислужени војници уживали у 
животним радостима за које беху прикраћени толике 
године потуцања по удаљеним провинцијама. Нису 
плаћали порез, нити су подлегали домаћим законима. 
Њихова једина брига је била како да удовоље својим 
чулима.

Сваки кутак града одисао је лепотом и сјајем, 
али све се урушавало пред неморалом и развратом. 
Девојке које су се бесрамно подавале у ритуалима 
подно Афродитиног храма, слушале су катакад његову 
проповед са занимањем. Пијанци су прекидали своје 
теревенке да би чули Реч. Трговци су затварали своје 
дућане не би ли видели странца који им је нудио будући, 
неизвесни, мученички живот, уместо садашњег, лаго-
дног, протканог сјајем њихових препуних кеса. Сви 
су га радо слушали, али тек малобројни су прилазили 
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новом учењу. С муком се порађало ново стадо и брига 
коју је осећао за Коринћане када би их напуштао 
није била ништа мања од страха и зебње који су га 
обузимали пре него што ће их посетити.

Богати и сиромашни коринтски Јудеји, Јелини и 
Латини, робови и грађани, преобраћеници и обрезани, 
раздирали су заједницу спорећи се око исхране, 
одевања и сличних тричарија. Браћа су понекад били 
гори од надмених филозофа и бесрамних присталица 
Посејдона и Аполона. Говорио им је да не падају у 
грех гордости и лакомости, да не претварају агапе у 
пијанке. Молио је богате да не презиру сиромашне, а 
сиромашне да не осуђују имућну браћу, јер сирома-
штво је искушење веће него богатство, подмукло 
искушење зависти и осуде.

Још веће невоље задавала су му браћа по крви који 
су ширили гласине да је лажов, силеџија, хвалисавац 
и отпадник од вере. Упркос толиким годинама и 
недаћама које је оставио за собом, упркос великом 
познавању људи и њихових слабости, није могао да се 
начуди људској пакости и безумљу. Питао се каткад: 
има ли лаж граница или је безгранична у својој 
демонској надмоћи? Бог је једини знао...

Неки од верних вређали су га и понижавали, други, 
попут Тита, храбрили и снажили. Био је тужан када би 
схватио да су сви скупа успевали да покрену гнев у 
његовој души, јер се плашио претњи које је повремено 
изрицао у Божије име много више него они којима су 
те речи биле упућене. Био је то људски гадан и прљав 
гнев који је тровао до сржи, до непознатих дубина 
властитог бића; гнев који је ништио све постигнуто, 
оповргавао све што је проповедао и учио толике године.
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Његов народ беше изгубио земљу и језик и сада 
се потуцао широм света, говорећи језиком туђинаца. 
Осећао је то као Божју казну јер нису познали Оног 
којег су чекали од постанка света. Ћутио је то и као 
властиту казну за гнев од којег никако није успевао да 
побегне.

Проповедао им је Реч скоро две године, правећи 
шаторе са Акилом и Прискилом, али када се коначно 
уморио, оставио је све и отишао у Сирију. Било му је 
савршено јасно да суштина нове науке није допрла 
до њихових ледених срца и то га је највише болело. 
Али туга која би га обузела после спознаје још једног 
у низу неуспеха, трајала је тек нешто дуже од летњег 
пљуска, доносећи свежину и чистоту његовој души. 
Добро је знао да, упркос свему, мора да настави даље.

У тешким тренуцима, када би га обузела малоду-
шност, Павле се присећао речи свог учитеља, фарисеја 
Гамалијела који је често зборио својим ученицима: 
Када се упушташ у полемику са саговорником који 
ти није дорастао, испадаш подједнако глуп као и кад 
расправљаш са неким коме ти ниси дорастао. Прве 
је довољно немо саслушати; од других треба ћутке 
учити.

Ништа Павла није могло тако да ражалости као 
потврда ових страшних речи на коју је наилазио 
свакодневно, ширећи истину међу презреним незна-
божцима и варварима од којих дванаесторица већ 
одавно беху дигли руке.

Мучна је и дуга била расправа са другом браћом око 
обрезања, исхране и других закона. Петар и Варнава 
су се у Антиохији снебивали да једу са незнабожцима. 
Када је дошло до расправе Павле им је рекао: ...јер ја 
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законом закону умрех, да Богу живим,22 а они су после 
дуго ћутали, замишљени и тмурни.

После расправе у Јерусалиму када су незнабошци 
били изједначени са Јеврејима, дванаесторица су му 
одобрила да проповеда паганима. Леви Матеј и Симон 
Петар су ниподаштавали прљаве варваре, и то никада 
нису крили, говорећи за себе да су јудејски апостоли. 
Одавно се већ беху разишли и сад је следио коначни 
растанак. После свих сукоба и несугласица, тако је 
било најбоље.

Презирао је Павле надмене фарисеје којима је 
некада и сам припадао зато што су уживали да скривају 
истину подаље од светине за коју су веровали да је 
Бог намерно држи у заблуди. Још више је презирао 
ту мржњу коју је осећао у себи јер је добро знао да 
га она трује и разара. Мржња и гнев су хранили и 
надимали црну пругу у њему, дајући јој разорну 
снагу. Био је гневан када су неки од књижевника, 
не знајући ништа о ученој прошлости неугледног 
проповедника, притворно сагињали главу, правећи 
се бенасти, простодушни и неупућени у истину, јер је 
знао за древни обичај просвећених да чувају светлост 
познања далеко од очију недостојних и нишчих. 
Учени су сматрали да онога којег ни Законодавац није 
удостојио познања, треба држати у мраку, подаље од 
искре мудрости, јер човек не сме да исправља Божју 
вољу. Знање је по њиховом суду било доступно само 
малобројнима и изабранима, а никако простој светини. 
Учењаци су зборили да се пред непросвећенима треба 
правити неук и наиван, и тако их држати у незнању 
које су заслужили својим рођењем. Павле се гадио 

22  Гал 2, 19
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филозофије која је проповедала тајну учења које не 
сме изаћи из круга посвећених, гнушао се надменог лице-
мерја просвећених којима је некада и сам припадао.

Али, Павле је још више мрзео самога себе када би 
начинио грешку и просуо бисерје пред свиње. Рави 
је увек говорио да не треба сејати семе на камену 
где не може да пусти корен, нити у трњу где ће бити 
угушено, али Павле, у својој гордости, није могао 
понекад да одоли а да не покуша немогуће. Говорили 
су му: Опасно је нагињати се над туђом празнином, а у 
пустој жељи да се у њој, као на дну бунара, огледа своје 
сопствено лице; јер и то је таштина. Таштина над 
таштинама.23 Када би покушај пропао, ништа није 
могло да га заболи као подсмех простог, необразованог 
пука, пред којим је узалуд излио драгоцену светлост. 
Гордост са којом се цели живот безуспешно хрвао, 
снажила је подмуклу црну пругу и давала јој крила да 
витла крхким, малаксалим телом.

У Колоси су браћа и после уласка у заједницу 
дуго времена поштовали магијске обреде и сујеверје. 
Проповедници су ширили закон обрезања и обредне 
исхране, уместо да проповедају живу Реч. Лажни учи-
тељи подучавали су језичнике култу анђела, мистици 
и аскетском животу, наместо да шире истину спасења. 
Павле је, немоћан да учини било шта друго, из 
сужањства послао Колошанима слово, записану Реч. 
Уздао се у браћу Тихика и Епафраса који је предводио 
верне на њиви Божијој, извештавајући га о свему.

Молио је Филимона да прими свог одбеглог роба 
Онисима као брата, да га ослободи и заволи као најро-

23  Данило Киш, Прича о мајстору и ученику, Енциклопедија   
     мртвих
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ђенијег. Дивовског раста и лавовске снаге, Онисим 
је у души био невино безазлено дете. Имао је дар 
суза и било му је лако заплакати над туђом несре-
ћом. На растанку са Онисимом није знао шта да му 
каже. Враћао га је газди који је располагао његовим 
животом и смрћу, а он је био немоћан да било шта 
учини. Заволео је простог, косматог сужња који се 
беше необично везао за њега. Љубио га је свим срцем 
јер је дубоко у себи осећао да је презрени Онисим 
пред Богом већи и достојнији да проповеда нову науку 
од њега самог. Враћао га је назад у беду и понижење 
и није могао ништа да предузме јер је као римски 
грађанин морао да поштује царске законе.

Тешио га је речима: Impares nascimur, pares 
morimur.24 Објашњавао му је да смо сад у глиненим, 
неугледним судовима,25 а да ћемо једног дана обући 
царско рухо. Говорио му је да се стрпи, да је као роб 
слободан пред Адонајем, а да слободни људи нису 
ништа друго до робови Божји, да ту заправо и нема 
разлике јер смо сви робови својих грехова.

Ипак, није могао а да понекад не посумња у 
сопствене речи.

Са стоицима је водио дуге расправе о слободи. 
Учени филозофи говорили су да ни људи ни богови 
нису слободни јер слобода зависи од природе и 
непроменљивих закона, од вечног прототипа, од 
принципа постојања који су садржани у узвишеној 
идеји, у Логосу. Слобода је зло, говорили су филозофи, 
јер је све у свету нужно.

24  Lucius Annaeus Seneca: „Неједнаки се рађамо, једнаки   
     умиремо.“ (лат.)
25  Др Игнатије (Мидић), О саборности цркве
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Павле им је узалуд објашњавао да је Бог апсолутно 
слободан, а да су људи слободни само Божјом вољом 
и љубављу. Учио их је: Ви сте ништа код Бога, само 
воља.26 Све вам је дозвољено, али није све на корист,27 
објашњавао је Павле, када би му Јелини говорили да 
се кроз грех пројављује људска слобода. У греху не 
лежи слобода, настављао би са жаром, слобода је у 
љубави, јер ако све имам а љубави немам, ништа сам,28 
слобода је у избору који Бог оставља човеку, у познању 
добра и зла, јер она лежи у заједништву са Творцем и 
другим људима.

Обузимала га је слабост када би размишљао о 
таквим питањима. Мислио је зар нису и робови људи, 
зар и за њих не важе Божји закони, ако већ не важе 
земаљски. У својим проповедима често је говорио 
окупљеној браћи: нема више Јудејца ни Јелина, нема 
више роба ни слободнога, нема више мушког ни жен-
ског,29 а живот га је увек изнова претицао. Зато је 
молио Јевреје да своју браћу коју држе у ропству због 
дугова ослободе сваке седме године, и да се сете да 
су сви скупа потомци мисирског робља. Немоћан да 
учини било шта друго, молио се за преврат у њиховим 
срцима и умовима.

Није било начина да се супростави моћној држави 
и њеним суровим законима. Знао је да ће за младу 
науку бити опасно ако се сукоби са старом државом. 
Други Божји посланици то нису могли да разумеју. 
Били су жедни слободе, не схватајући да су је заувек 
стекли оног тренутка кад су се ослободили смрти.
26  Апокрифно Јеванђеље истине
27  1 Кор 6, 12
28 1 Кор 13, 2
29  Гал 3, 28
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Пролеће га је сустизало у туђој земљи, далеко од 
верне браће коју беше посејао од кипарске Саламине 
до римских катакомби, од Арабијске пустиње до 
Шпаније. Био је усамљен са својим страховима, слу-
тњама и црном пругом која му је данима пресецала 
болно тело и уморну душу. Та пруга је увек долазила 
изненада, у трену најчистије луцидности и бистрине 
немоћног ума, и подмукло секла ломно тело, доносећи 
дрхтавицу и слабост чула. Била је налик црној муњи 
која пара ведро, плавичасто небо. Њена беспризорна 
силовитост и непредвидивост није Павлу остављала 
никакву могућност избора. Када би наишла, тело се 
грчило у ропцу а ум сужавао и мутио, пропадајући у 
бездане кошмара. Никада није знао колико ће такво 
стање потрајати јер, како је долазила, подмукла авет 
је исто тако брзо и нестајала, остављајући пустош 
за собом. Празнина је трајала кратко, али је била 
лековита, јер је доносила катарзу душе и ослобађала 
простор за нова искушења. Болест је благодат од Бога, 
говорио је Павле здравима и силнима, јер да се не бих 
погордио, – дат ми је трн у телу, сатанин анђео, да ме 
ћушка – да се не поносим. За овога сам трипут молио 
Господа – да одступи од мене. И он ми је рекао: доста 
ти је моја благодат; јер сила налази своје испуњење у 
слабости.30

Док је ходио друмом који је спајао исток и запад, 
осећао је велику студен која му се увлачила у уморне 
кости и паралисала сваку мисао. Неизлечива болест 
која га је пратила још од најранијег детињства, храњена 
тешким, луталачким животом, распламсавала се 
немоћним телом. Физички слаб, низак растом и кри-

30  2 Кор 12, 7-9



Повест о апокрифу 45

воног, надасве то, ћелав и неугледан, увек је морао да 
се бори за оно што је другима припадало по рођењу, 
без икаквог труда и зноја, али то никада није изазивало 
у њему гнев нити завист, већ га је терало непојамном 
снагом напред.

Сада, кад му је охрабрење требало више него 
икад, био је сам, презрен и одбачен, како од пагана 
и Римљана, тако и од самих Јудеја. Једни су гово-
рили за њега да је хеленизовани Јудејац, други да је 
платонизирани фарисеј, трећи да је подлац и вара-
лица. Сви су хтели само његову главу. Није било 
снажног Варнаве, мудрог Марка, нити Јелина Тита да 
га охрабре. Није било верног Силе, ни лекара Луке, са 
којим је често путовао и којег је учио да све записује, 
а овај је записано сликао. Није било најоданијег 
међу свим ученицима, доброг Тимотеја који га је 
увек пратио. Знао је одувек да усамљеност није ни у 
каквој вези са недостатком друштва.31 Цео живот 
био је усамљен и тужан, премда му друштво никада 
није недостајало. Било му је лакше када је чуо од 
дванаесторице да се ни Рави никада није смејао, јер је 
добро знао да је смех варљив и често скрива истинске 
осећаје.

Када би га сви оставили, једино га је у сну походио 
Стефан са којим је водио дуге, мучне разговоре, после 
којих се будио дрхтећи, ознојан и сможден, старији и 
још болеснији. Млади, увек насмејани Стефан долазио 
му је у снове изненада, пошто га није било недељама и 
месецима. Док су водили страствене разговоре, пуне 
скривених, дубоких значења, уживао је посматрајући 
његово дечачки нежно лице које је исијавало ведрином 

31  Ерих Марија Ремарк, Црни обелиск
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и невиношћу. У свиленкастим увојима његове дуге, 
смеђе косе, у грациозним покретима којима је при-
државао скуте своје бљештаве одоре, Павле је видео 
Божјег анђела и био је бескрајно срећан што је Стефан 
задобио венац славе. Раније, док је још био жив, 
Стефан никада није показивао пред Павлом своју 
мудрост у расправама, или се можда само тако чинило 
надменом фарисеју Саулу. Сада је говорио разборито 
и мудро о стварима о којима Павле пре тога није, чак, 
ни размишљао.

Никада није у тим разговорима покушао рођаку 
да оправда своје кукавичко држање приликом његовог 
каменовања. Док је чувао хаљине младог архиђакона, 
дрхтао је од страха и некакве чудесне слабости. Напо-
слетку, црна пруга му је мучки запарала немоћно тело 
које се кукавички згрчило и малаксало у прашину. 
Велики, непојамни страх, који је тада први пут осетио, 
нагнао га је да пусти грлени вапај којим се придружио 
руљи спремној на крвави линч. Дрхтао је целим телом, 
док су му крупне грашке зноја росиле високо чело и 
сливале се низ лице, кријући горке сузе. Чинило му 
се да је у том трену умро и да од тад хода мртав; да 
од тог часа само окајава своје грехе уместо да живи, 
и да још само чека да га Адонај прими под своје 
окриље. Стид који га је преплавио због кукавичлука 
никада није успео потпуно да истисне из себе. Све 
је прошло, и радости, и туге, и победе, и порази, али 
злехуда срамота је остала да га прати до краја живота. 
Утиснута попут печата, нарасла до прснућа, срамота 
га је уходила где год би кренуо. Носио ју је у себи, 
крио и потискивао, али га је она стезала попут окова, 
гушила и спутавала до краја.
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Није било дана а да се није сетио мучног догађаја 
који је тада прећутно одобрио и због којег се сада кајао. 
Ипак, чинило му се да би у разговору са Стефаном 
свако објашњавање његовог држања било само још 
једна подла, срамна издаја, прљави мали спас којем је 
толико пута у животу морао да прибегне због властите 
слабости. Позивање на римско грађанство у тренуцима 
када му је претила смртна опасност могао је још и 
да оправда жељом за наставком ширења истине, али 
срамно држање у часу Стефановог страдања заувек 
је остало у његовој свести као подла, прљава издаја. 
Знао је да код слабих увек постоји филозофија за 
недостатак храбрости.32 Опхрван огромним страхом, 
питао се хоће ли све његово ревновање у ширењу благе 
вести бити довољно тек да га оправда за тај један грех.

Осећао је да га срећа више не прати као раније, и 
да га, после шест сужањстава, четири бродолома, пет 
пута по четрдесет мање један ударац,33 свакодневних 
изругивања и ко зна колико понижења, очекује сигу-
рни крај. Једино питање које се наметало било је: 
какав крај? Многи већ беху пострадали, разапети 
попут Учитеља, али њега је чекала другачија судбина. 
Као римском грађанину следовала му је брза, “племе-
нита” смрт одсецањем главе, што свакако није прили-
чило следбенику нове, страдалничке науке. Ипак, од 
свега је најважније било достићи бесмртност кроз 
васкрсење, јер ако бесмртност постоји, онда је смрт 
шала.34

32  Албер Ками, Carnets II, janvier 1942 - mars 1951 (1964)
33  2 Кор 11, 24
34  Хорхе Луис Борхес, Борхесов речник, Интимни тестамент 
    Хорхеа Луиса Борхеса, 1977
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Одувек је говорио да је смрт чист добитак,35 али 
кад год би осетио њен ледени дах, обузимао га је зау-
мни немир за који није имао другог објашњења осим 
властите слабости и кукавичлука. Једино чега се више 
плашио од саме кончине, била је грозна могућност да 
срамно умре у постељи пре него што пострада. Али 
смрт је одлагала свој брижљиво режирани крешчендо 
и церила му се увек изнова, пратећи га у стопу. И 
управо та близина, та неизвесна извесност коначног 
краја, са којом је, такорећи, живео цео свој век, наго-
нила га је да граби за корак испред смрти, даље у 
неизвесност.

Свет је вечан, тврдили су учени Јелини у распра-
вама са Павлом, он нема почетак ни крај. Све се пона-
вља и ништа се не мења, грмели су надмени филозофи 
са препуних градских тргова, јер време је кружно 
кретање које раздваја духовни и материјални свет.

Павле им је одговарао да је свет створен ни из чега, 
на почетку времена, и да ће се на крају времена оства-
рити пуноћа истине кроз последње догађаје, када ће 
свет, овакав каквог га познајемо, заувек нестати. Време 
је праволинијско, са почетком и крајем, објашњавао 
је Павле, без времена нема постојања света и човека, 
јер време се мери догађајима: од првог догађаја – 
стварања света, до последњег о којем не знамо када 
ће наступити.

Никада није био сасвим сигуран да је учинио добро 
дело када је записао Реч, када је окаменио Истину 
која је имала свој пуни смисао све док је преношена 
усмено, док се памтила и преламала у људима који су 
је проносили.

35  Фил 1, 21
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Једни су му замерали зато што је живу Реч прео-
братио у мртво слово, сведочанство заменио књигом, 
а истину науком. Говорили су да је увек боље слушати 
него читати, да жива Реч удахњује нову снагу, а мртво 
слово убија сваки живот, да се најгоре глупости могу 
сложити у слово, док се мудрости преносе од уста до 
уста...36

Други су му, пак, казивали: ако не запишеш Реч, 
она ће се изгубити, време ће је искривити до бесмисла, 
људи ће је искварити. Ипак, знао је да ће се то још брже 
и лакше десити са записаним словом, са окамењеном 
Речју коју ће напасти рђа тумачења и препричавања. 
Био је сигуран у то, за разлику од необразованог пука, 
који је гајио страхопоштовање према књизи.

Писао је посланице у очајању, у великој немоћи, 
у моментима када је помишљао да је сав његов труд 
узалудан. Каква корист од испразних поука, мислио 
је у тренуцима луцидног неспокоја, каква добит од 
посланица које нико неће читати. На крају је писао 
из очајничког страха да га више нико не слуша, 
записивао је истину, свестан да не може свуда стићи 
да је посведочи. Verba volant, scripta manent,37 говорио 
је понекад да би оправдао грех писања у властитим 
очима.

И, док је он слагао крива слова по дугачким перга-
ментима, оштроумни Петар, марљиви Јаков и друга 
браћа зидали су темеље Новог Царства. После одласка 
Онога у чије име се родио Нови Израиљ, Петар и Јаков 
су понели бреме, али понекад, у властитој гордости, 
чинило му се да нису најбоље разумели какав терет 

36  Бертолд Брехт, Нова времена
37  Речи лете, написано остаје. (лат.)
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носе на својим плећима. Нису видели велики пожар 
који се спремао, нису гледали даље од властитог 
прага. Дванаесторица су хтела да запале Imperium 
Romanum,38 а он је спремао светски огањ. Они су 
хтели јудејско царство, а он је сањао Orbis Terrarum.39

Говорио им је да је свака власт од Бога, да добит 
од мача и огња не вреди колико кап проливене крви 
и једна једина изгубљена душа, да њихово царство 
није од овога света, да иду по свету као јагањци међу 
вукове, спокојни и решени на смрт... Нико га није 
слушао. Неки од обраћених, разочарани у ново учење 
које није проповедало борбу за ослобођење од римске 
тираније, враћали су се под окриље старог Мојсијевог 
закона.

Никада га браћа не би прихватили да није било 
Варнаве који га је увео у нову заједницу. Испочетка 
су га сви гледали неповерљиво, јер лош глас који га је 
пратио као охолог фарисеја и окрутног прогонитеља 
верних, ишао је далеко испред њега. Презирали су га 
због учености и порекла, ниподаштавали због физичке 
слабости и подмукле болести. Није много помагало 
ни то што је у Дамаску једва умакао разјареној руљи 
спремној на линч, нити што су у Јерусалиму људи 
слушали његове проповеди са великим дивљењем. У 
новој заједници важила су другачија правила. Први је 
био последњи, а последњи први. Заправо, сви су били 
последњи, а за првенство се нико није ни отимао. Дуго 
времена му је то било чудно, све док се није навикао.

Испочетка је мудро ћутао, носећи у себи велику 
тугу и плашећи се да ће га браћа презрети и одбацити, 

38  Римско царство (лат.)
39  Свет (лат.)
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али када је у њему сазрело отровно семе сумње, рази-
шао се са другим апостолима и кренуо својим путем 
да проповеда незнабожцима и варварима, нишчима и 
презренима. Путеви су га вукли и он није могао више 
да чека.

Учитељ беше изабрао просте и слабе да посрами 
учене и јаке. Знао је добро да космати галилејски 
рибар Кифа има камену веру коју је посисао са ма-
јчиним млеком, а коју он неће никада стећи својим 
испразним образовањем и духовним трудом, али 
знао је и то да свако има свој пут за Дамаск, да сваки 
човек има своју тачку ломљења. Осећао је да, уз сав 
труд и ревновање, никада неће достићи чистоту коју 
су други добили рођењем – на дар. Ученост му је 
одувек сметала да достигне Петрову чистоту вере и с 
тим је, напослетку, морао да се помири, јер све што је 
једноставно и просто, ближе је привиду савршенства, 
а привид је крајњи домет за човека, јер савршенство не 
постоји нигде осим код Смислодавца. Када се коначно 
помирио с тим да је далеко чак и од привида, осетио је 
блажени спокој и неизмерну радост у срцу.

Никада није срео Онога у чије име је проповедао, 
али је једини видео – ко је заправо Он. Чинило му се 
понекад да дванаесторица гледају са ниподаштавањем 
на остале који су са много жара и страсти проносили 
ново учење, а да никада нису видели Онога у чије 
име говоре, нити се на њих излила Таворска светлост. 
Узалуд је тешио себе речима: ...блажени који не видеше 
а вероваше.40 Негде у дубини, тињао је жал што није у 
правом трену осетио узвишеност и племенитост новог 
учења. Или је, можда, сваки тренутак прави... У то 

40  Јн 20, 29
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више није био сасвим сигуран. Док је учио науке код 
Гамалијела чинило му се да све зна и да га никаква 
препрека не може зауставити на путу до коначног 
просветљења. Сада, када је био презрен и сам, осећао 
је једино да зна – да ништа не зна, и то га је чинило 
спокојним. Знати да се зна када се зна и знати да се не 
зна када се не зна; то је право знање.41

Био је слаб са слабима, мудар са мудрима, без 
закона са безаконицима, прост са простима, јер је знао 
да је мудрост овога света таштина и прашина зема-
љска. Ипак, две године сужањства у Кесарији и три 
године које је провео у Арабијској пустињи хранећи се 
скакавцима и корењем, нису успеле да угуше оно што 
је највише мрзео код себе, оно што му је сметало више 
и од саме црне пруге која му је пресецала измождено 
тело. Никакав пост и молитва нису могли да одагнају 
горки талог искуства42 који га је притискао као опоме-
на на стечено образовање и мудрост. Схватао је да 
знање надима а љубав плени. Говорили су за њега да 
је најученији човек свог времена пред којим лежи 
блистава будућност, али он је знао да је права величина 
у понизности и простоти. Зато је и говорио за себе да 
је најмањи од свих, а други су то схватали као лажну 
скромност надменог, ученог фарисеја из племена 
Венијаминова. Павле је размишљао: Ако чиме треба 
да се хвалим онда ћу се хвалити слабостима својим,43 
јер праведницима и грешницима је најлакше... Нама, 
осталима је најтеже...44

41  Конфучије, Књига II, О човеку
42  Данило Киш, Горки талог искуства
43  2 Кор 11, 30
44  Сава Јанковић, На прелому



Повест о апокрифу 53

Волео је Јелине, њихов језик, филозофију и књиже-
вност. Нарочито је ценио Сократа, који му једини од 
филозофа није изгледао горд, а који се и сам жртвовао 
за божанско добро које је наслућивао. Осећао је Павле 
да ће мисао нове науке коју је проносио, доживети 
судбоносни судар са хеленском филозофијом и да ће 
тек из тог судара изаћи врховна мудрост. Знао је да ће 
победник из те борбе одредити даљи неминовни ток 
целе историје. Био је сигуран у то да ће успети у својој 
мисији тек ако придобије мудре Јелине које није 
спутавало ни јеврејско знање ни варварско незнање; 
био је сигуран да је у њима пронашао носиоце новог 
учења.

Два добра никада не иду заједно. Јудејима је успе-
вао да објасни васкрсење тела, али није могао да им 
растумачи бесмртност душе. Јелинима је, пак, била 
јасна бесмртност душе, али нису могли да разумеју 
васкрсење тела. Остали незнабожци смејали су се и 
једном и другом учењу, мрзећи и Јевреје и Јелине, и 
хотећи да приме нову науку без Старог Закона.

Ходећи улицама Атине, склањао је ужагрени 
поглед са камених идола на трговима. Када је наишао 
на жртвеник испод којег је стајао кратки натпис: 
«Непознатом Богу», започео је да проповеда прола-
зницима. Проповед је била дуга и тешка. Људи су 
се кратко задржавали и, чим би чули за васкрсење 
мртвих и живот будућег века, одмахивали би рукама 
и настављали даље. Пред крај говора пришло му је 
неколико стоика који беху чули да је родом из Тарса 
киликијског. Питали су за тројицу учених стараца из 
његове постојбине и позвали га да говори на Ареопагу, 
на скупштини атинских мудраца. Касније, док је пред 
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ученим филозофима хвалио стоичко усавршавање 
унутрашње воље и личне аскезе, прећуткујући њихо-
во порицање бесмртности душе и гађење према живо-
ту, док је уздизао хеленску побожност и величао 
«Непознатог Бога» којег, ето, и они славе, Павле је 
осећао да га сви ти учени стоици и епикурејци гледају са 
омаловажавањем и жаљењем, као суманутог дивљака 
који никада није доживео милост просветљења, јер 
онолико је исто тешко колико непотребно доказивати 
ствари очигледне.45

Учени Јелини тврдили су како су бог и свет једно, 
те да се богови пројављују кроз природне законе, склад 
и хармонију целе Васељене, а Павле им је зборио да 
Бог и свет нису и не могу бити исто, и да је свет само 
обична творевина Божје воље и слободе, створена ни 
из чега.

Платонови следбеници су учили о вечним идејама 
које су пре и изнад Бога, и о томе да је Бог створио свет 
по узору на њих. Видљиви материјални свет је само 
бледа сенка невидљивог духовног света, тврдили су 
платонисти. Тело је груба одежда душе, а материјални 
свет тамница духа, проповедали су Јелини, и зато је 
смрт избављење за сваког човека, јер је то трен у којем 
се душа враћа из материјалног у духовни свет.

Узалуд им је Павле објашњавао да свет не постоји 
вечно, већ је створен за вечност кроз сједињење с 
Богом, да је Логос саткан у вољи и слободи Божјој, а 
не у мисли, уму, логици или мудрости. Смрт је једини 
човеков непријатељ којег је победио Онај у чије име 
говорим, завршавао би своју проповед Павле.

45  Николај Велимировић, Изнад греха и смрти
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За Јелине су богови били део свакодневице која 
их окружује и тешко им је било да појме јудејског 
Бога који је био далек и недодирљив, апсолутно 
слободан, одсутан својом природом и присутан својим 
енергијама. «Човеколики» богови са Олимпа имали су 
све људске особине, па тако и оне лоше, јер су понекад 
били прави човекомрсци. Хеленска божанства било 
је лако спознати јер су се држали земаљских закона 
и обичаја и имали људске слабости, а Павлов Бог је 
утврђивао строге законе, тражећи од слабих да их 
поштују.

Јелини су говорили да су и богови и људи потпуно 
сами, једни наспрам других, а Павле им је зборио да 
Бог призива човека у заједницу са другим људима и 
са Њим самим, јер и Бог и људи су личности тек у 
заједници са другима, а сами за себе не значе ништа. 
Од свега је најтеже било Јелинима да прихвате Божју 
човекољубивост. Нова наука је за филозофе била 
само празна, овештала реч која се одбијала од зидова 
њихових гордих подсмеха.

Павле никада није оскудевао у непријатељима. 
Када је водио дуге расправе са мандејцима који су 
обожавали Претечу, назирејима, евионитима и тера-
пеутима који су лечили душе, есенима, валаамо-
вцима и прозелитима, језичницима у Коринту, ла-
жним апостолима и николинцима у Ефесу и Пергаму, 
Јесавелиним присталицама у Тијатиру и отпадницима 
у Смирни и Филаделфији, знао је да свака победа значи 
само још један пораз, а да сваки пораз представља 
нову победу...

Док су га прогонили, тукли, шибали и каменовали 
у Антиохији писидијској, Филипима, Иконији, Листри, 
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Солуну и другим крајевима, трпео је страдања без 
роптања и жаљења, јер је осећао да ће све проћи, а да 
ће нова наука остати. 

Ипак, најгоре је био примљен у престоници 
изабраног народа, где су његову главу хтели чак и 
Јевреји који су примили ново учење, оптужујући га 
за непоштовање Мојсијевих Закона. Када су га суна-
родници понизили, испљували и претученог изба-
цили ван градских зидина, мислећи да је умро, он је 
мирно устао и отресао прах са својих сандала. Град 
у којем је учио школе, свети град у којем је живела 
његова драга сестра са својом породицом, више га 
није примао под своје окриље.

Када је скупио помоћ у Македонији и Ахаји и донео 
је у Јерусалим, браћа му се нису много обрадовали. 
Ушавши у храм после девет година, клекнуо је да се 
помоли, а фарисеји и старешине су га извукли напоље 
и замало убили пред самом светињом. Спасло га је, 
опет, римско грађанство, захваљујући којем су га 
послали намеснику у Кесарију, да му он суди. Две 
године је чекао на суд који га није много интересовао 
јер се једино плашио Божјег суда.

У Галатији се сукобио са браћом апостолима 
који су проповедали да се и Галати и Јелини морају 
обрезати пре него што приме нову науку. Он им је 
одговорио да, када би била Божја воља да сви буду 
обрезани, људи би се рађали обрезани.

Слабост тела и црна пруга која му никако није 
давала мира, приморале су га да се задржи у Галатији 
дуже него што је мислио. Осећао је да немоћ овладава 
његовим слабашним удовима и да га болест потпуно 
обузима. Тамна, болна пруга била је ту као мучна 
опомена, као знамење које сведочи о неумитном крају.
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Проповедао је Галатима и Јелинима са успехом, 
али на крају се морао повући пред гневним Јудејима и 
тражити право на сабору у Јерусалиму. Најпосле, када 
је чуо да су се браћа поделили међу собом, послао је 
из Ефеса записану Реч, да охрабри оне малобројне на 
Божјој њиви који не беху посустали.

У Листри су га после проповеди назвали Хермесом, 
а Варнаву Зевсом, а он није знао да ли да се смеје или 
да плаче због тога.

У Филипима се по први пут примило посејано 
семе и дало многи род. Када су га, заједно са Силом, 
бацили у тамницу и када су, после земљотреса, на 
чудесан начин спашени, претори су га молили да 
напусти град, силно уплашени Божјим знамењем, али 
још више његовим римским грађанством.

У Риму је затекао малобројни Град Божји на теме-
љима Престонице света. Пре него што их је посетио, 
послао им је из Коринта Реч по сестри Фиви. И тамо су 
обрезана и необрезана браћа гледали са подозрењем 
једни на друге. Император Клаудије беше прогнао 
Јевреје из Рима. Касније, када су се Јудеји вратили, 
римски грађани, робови и странци који беху примили 
нову науку, одбацише јеврејску браћу са гнушањем.

Римски народ је био испуњен неправдом, блудом 
и свакојаком злоћом. Као да ће, колико сутра, сви 
одједном помрети, толико су грабили за задовољствима 
и уживањима, обневидели од земаљског сладострашћа 
и похоте. Свађе и убиства беху свакодневно оружје 
опадача и насилника. Немилостиви грађани нису 
поштовали своје родитеље, добротворе и учитеље. 
Знали су за право и гордили се њиме, али им правда 
није насељавала срца.
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Док је, после дивљачких борби гладијатора у амфи-
театрима, гледао императоре и охоле сенаторе како 
дижу или спуштају палац, пресуђујући пораженима, 
гнушао се окрутне светине која је уживала у представи. 
Посматрајући трке двоколица и четворопрега по 
римским циркусима и незајажљиве, развратне коцка-
ре који су давали последњи денар на клађење, осећао 
је бескрајну тугу и бол јер није могао да стигне до срца 
сваког болесног брата. Бесрамни глумци изводили су 
лакрдије, фарсе и забавне, скаредне комаде по позор-
ницама широм престонице. Узалуд је Павле молио 
људе да не гледају ту срамоту. Владари су се држали 
старог опробаног рецепта за владавину: panem et 
circenses.46 Павле није могао да им понуди ни хлеба 
ни игара, већ само патњу и страдање.

И колико год се трудио да ученим грађанима, 
образованим под утицајем грчке филозофије, објасни 
разлику између Старог и Новог Израиља, никако 
није успевао у томе јер Римљани нису разликовали 
Јевреје од поклоника нове науке. За њих је било битно 
разликовати слободног човека од роба и римског 
грађанина од перегрина, а за друго их није било 
брига. Уосталом, они су подједнако поштовали и 
своје и туђе богове које су преузимали од освојених 
народа и земаља. Клањали су се Митри и Изиди исто 
као и Јупитеру и Јунони. Одбацити толико мноштво 
богова зарад једног јединог, невидљивог и далеког, за 
Римљане је било сулудо. Било је далеко разумљивије 
принети Јупитеру белог бика на жртвеник, него 
приносити себе на жртву непознатом богу, како им је 
Павле проповедао. Лакше је гласно се молити у храму 

46  Хлеба и игара. (лат.)
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пред кипом неког од богова, мислили су они, него 
се молити у себи, пред богом који је далек и непри-
ступачан.

Тимотеј и Марко се нису одвајали од њега све 
време заточеништва у Риму. Верни Тимотеј помагао 
му је још откад га је срео на свом првом путовању у 
Листру ликаонијску. Храбри ученик пратио га је на 
скоро свим путовањима, делио с њим оно мало добра 
и прегршт свакојаког зла. Његова снага долазила је 
изнутра, из дубине чисте душе, увек спремне на помоћ 
незнанцу. Сада га је одани пријатељ чекао у Ефесу, где 
је требао да га постави за стуб тамошње заједнице. 
Марко, срчан и мудар попут лава којег је волео више 
од свих животиња, крио је у густим веђама, смркнутом 
челу и гргуравој бради Реч, и није било поузданијег 
сведока нове науке од њега.

Верној браћи на Криту, где је свраћао на путу за 
римско сужањство, беше обећао ревносног, отреситог 
Јелина Тита за предводника, и сад се још само уздао 
у своје најбоље и најверније ученике који га нису 
оставили пошто је допао ропства.

Требало је изнова посетити Дерву, Писидију, 
Памфилију, Пергу, Аталију, Кипар, Антиохију... Тре-
бало је окрепити браћу у вери и, мислећи о томе, 
Павле задрхта целим телом. Бојао се да све то неће 
постићи пре него што га стигне последња црна пруга.

Сви путеви воде у Рим, а Павла је пут водио из Рима. 
Осећао је да ту више нема шта да тражи осим смрти. 
На поласку браћа су дошли да се опросте са њим и он 
им је, стојећи подно златног миљоказа од којег су се 
рачвали невидљиви путеви на све четири стране света, 
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само тихо изустио: сећајте се будућности,47 сећајте се 
смрти.48 Више од тога није умео да каже.

Мање – није смео.

47  Др Игнатије (Мидић), Сећање на будућност
48  Латинска изрека: „Memento mori.“
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Сутон у Мадрасу

Сећај се будућности, сећај се смрти, помисли Тома, 
спокојно чекајући да се испуни оно што је писано.

Петорица срдитих војника ступали су уском стазом 
од морског пристаништа у Мадрасу ка благом, брдо-
витом узвишењу. Тек што су крочили ногом на зараван 
са које се пружао величанствени поглед на плаветни 
Бенгалски залив, када један од њих хитну копље које 
полети уз снажни фијук, и заби се у леви Томин длан. 
Крв намах обли пљоснато сечиво. Тома десном руком 
притисну рану из које је липтала лепљива течност.

Апостол се болно стресе и погледа војника који је 
бацио танку бамбусову шипку. Био је низак, кривоног 
и ћелав, баш као и Павле. Где ли је сад Павле, помисли 
Тома и готово се осмехну, потискујући снажни бол 
који је навирао из леве шаке. Павле је знао да ствари 
назове правим именом, присети се апостол док је 
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стискао зубе од бола који му је раздирао мозак. Због 
тога су га пагани и волели. Можда би њега боље 
прихватили, да је коцка хтела да он пође у Индију.

Тома обухвати погледом пучину Индијског океана 
и, док су му прве грашке зноја росиле високо чело, 
присети се тиркизно зелених одблесака Генисаретског 
језера, чијом површином је бродио у рибарској барци, 
у потрази за уловом. Касније су му други рибари 
рекли: Остави свој чамац и пођи са нама, ми ћемо те 
начинити рибаром људских душа,49 а њему је било 
свеједно, јер Бог је свуда и заувек.

Нежни лахор донесе оштре морске мирисе и 
готово ошамути апостола окрепљујућом свежином. 
Никада Тома није постао прави рибар људских душа, 
барем је тако мислио о себи у тренуцима блаженог 
неспокоја. Једанаесторица су га звали међу собом, 
просто, Близанац – “Те’ома” на арамејском, и он је био 
задовољан својим именом. Волео их је све подједнако 
и искрено, баш као да су му рођена браћа, и био је 
тужан када их је напустио Јуда. Одлазио је понекад 
увече на гробље странаца, на запуштену њиву купљену 
од неког убогог лончара, и дуго се молио за душу 
отпалог, презреног благајника, којем се ни гроб није 
знао. Одувек је мислио да се пред Свевишњим већма 
треба молити за пале и несрећне, а да праведницима 
ионако није потребна туђа молитва кад су већ задо-
били венац славе, јер и пастир оставља послушно 
стадо да потражи залуталу овцу, не одричући се ни ње 
ни стада.

Друго копље полети кроз ваздух и заби се у десни 
Томин длан. Велика бол проструја кроз апостолове 

49  Мк 1, 17
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груди и, попут луче, заискри пред његовим пренера-
женим очима.

Светина је већ надирала од мора, гоњена мрачном 
жељом да присуствује бесплатној представи. Пучка 
забава је била у изгледу: један човек је лагано умирао 
и свако је то могао мирно да посматра, удобно заваљен 
у сигурност властитог постојања, јер ништа човека не 
може тако добро да подсети да је још увек жив, као 
што је то туђа смрт.

Тома стисну зубе и затвори уморне очи. Глава му 
нечујно клону на груди. Никада није помишљао да 
ће умрети као мученик. Сматрао је то привилегијом 
одабраних, а себе никада није видео међу њима. Иако 
је био један од дванаесторице првозваних, знао је 
да међу седамдесеторицом, као и међу другим, још 
удаљенијим посланицима који нису имали среће 
чак ни да чују Реч властитим ушима, осећао је да и 
међу таквима има далеко достојнијих од њега. Није 
ли и Павле један од њих, помисли Тома, и присети 
се надменог, ученог фарисеја из Тарса, који је био 
далеко када се на дванаесторицу излила чудесна 
светлост, али је за нову науку учинио више него сви 
остали заједно. А њега, Близанца, људи ће памтити по 
неверици. То му је сав допринос, мислио је Тома, док 
му је несносни бол из обе шаке раздирао мозак.

Истина, каткад би изрекао сумњу у догађаје који 
су претходили његовом путу за Индију и Партију, али 
није ли тако отклонио хиљаде туђих недоумица, није 
ли тако спасао макар једног из слабог бунтовничког 
племена?50 Разумео је Тома сваког грешника и није пред 
своје ученике никада постављао велике циљеве. Био је 

50  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
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задовољан ситним, малим корацима верне браће из 
Малабарске заједнице, а на велике подвиге, којима су 
се прославили Стефан и други по Јерусалиму, гледао 
је са дивљењем. Знао је да се велика дела остварују 
када се мала извршавају како треба.51

Тома се плашио друге, далеко страшније сумње, 
која му је каткад узнемиравала душу. Иако је слутио 
да је сумња већ трунка вере,52 и премда је знао да је 
вера која не сумња – мртва вера,53 понекад се, обузет 
жалостивим неспокојем, плашио властитог маловерја. 
Неки су говорили да је сумња увек добитак,54 а Тома 
није био у то сасвим сигуран. Сумњали су и други 
апостоли, али су се стидели своје сумње.

Понекад, док би шетао песковитим морским 
жалом, и док би му ветар мрсио скуте дугачке, беле 
тоге, Томи су навирале отровне мисли. Зашто су 
блажени сиромашни духом,55 а не и они који су богати 
знањем и обдарени блиставим умом? Зар памет није 
од Творца? Због чега је мудрост овог света лудост 
пред Богом?56 И зашто ће многи први бити последњи и 
последњи први?57 На свету не могу сви бити први, нити 
последњи. Већина је тек у средини. Зашто да ономе 
који те удари по образу, окренеш и други?58 Има ли 
човек право да се брани? Речено је, који хоће да ти 

51  Конфучије
52  Данил Хармс, Нула... и ништа
53  Мигел де Унамуно, Агонија хришћанства
54  Албер Ками, Куга
55 Мт 5, 3
56  1 Кор 3, 19 
57  Мт 19, 30
58  Лк 6, 29
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узме хаљину, подај и кошуљу.59 И још, љубите непри-
јатеље своје, благосиљајте оне који вас куну, чините 
добро онима који вас мрзе и молите се за оне који вас 
вређају и гоне.60 Може ли Судија да услиши молитву за 
злог, опаког непријатеља, исто као и за невиног стра-
далника?

Волео је Тома да не мисли о сличним питањима, 
док је крштавао Персијанце, Медејце и Хиндусе, зато 
што се бојао страшних, страсних сумњи које муче 
тело и раздиру душу.

Сумња је велика бол. Треће копље запара густи, 
опори ваздух који је мирисао на тамјан и јасмин, и 
забоде се у лево Томино стопало. Несносна бол се 
расцвета апостоловим уморним телом, које се изда-
јнички згрчи и лагано задрхта. Тома удахну пуним 
плућима и тихо зајеца. Однекуд је допирао оштри 
мирис карија. Живот је текао даље.

Чудо, помисли Тома, Кришнино чудо је потребно 
сваком Хиндусу да би поверовао. Моја проповед им 
није довољна. Слабом увек треба бесмислено чудо да 
би победио отровну сумњу. А чуда и нема без сумње. 
Једно друго подупиру и стварају. Чудо је седатив за 
бол коју доноси сумња. Људи траже лажна чуда над 
болесничким постељама, у небеским знамењима и 
ћудима природе, јер не виде истинска чуда: рођење, 
живот и смрт.

Може ли човек да поверује без чуда, размишљао 
је често Тома, док би седео на песковитим обалама 
Индијског океана. Да ли је вера проистекла из чуда 
уопште вера или чиста рачуница, двоумио се апостол, 

59  Лк 6, 29
60  Мт 5, 44
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док је чучао у сенци блиставих пагода или лежао под 
сводовима раскошних ашрама. Ђаво човеку нуди чудо 
као потврду вере у Бога.61 Често је о томе разговарао 
на дравидском језику са својим учеником Паниасом, 
који је волео све да записује, или са Натанаилом, док 
је овај преводио свете списе на санскрит и пали језик.

У Малабару и другим покрајинама примали су 
га са интересовањем, очекујући од њега занимљиву 
представу, опсенарски трик или неку ретку вештину. 
Када би чудо изостало, светина би разочарано напу-
штала тргове у Мадрасу и другим градовима дуж 
морске обале, и одлазила у своје смрдљиве клоаке, 
окужене лепром, колером и изметом, који је воњао 
миљама унаоколо.

Једном, када је у бескишном периоду, после Томине 
молитве, потекла вода из камена, одушевљена светина 
дуго се клањала и љубила му скуте пурпурног саронга. 
Очекивао је да ће сви одмах прићи и окусити живу 
воду, али Хиндуси су поскидали одећу и почели да се 
купају. Неки су после хтели да приђу новом учењу, 
али, када је покушао да им објасни постулате сложене 
науке, људи су се мрзовољно разишли, пре него што 
је стигао да их погружи у воду. Долазила је сезона 
монсуна у којој је воде било напретек.

Некад би Тома данима обилазио квартове у 
којима је у највећој беди живела градска сиротиња. 
Просјаци су трчали за босоногим апостолом и, чим 
би уделио новчић само једном одрпанцу, зачас би 
се створиле десетине њих са испруженим спеченим 
шакама. Тома би тад почео да проповеда Реч. Када 
би приметио да просјацима попушта пажња, мењао 

61  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
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би тему, саветујући их како да поправе своје трошне 
кућице од прућа, блата и сламе, како да доведу пијаћу 
воду и ископају канализационе одводе. Ту је био крај 
свакој причи. Слушаоци, разочарани изостанком 
милостиње, одмах би се разилазили, бесно псујући 
говорника. Тома је брзо схватио да они заправо не 
желе бољи живот, јер бољи и дужи живот донео би и 
дужу агонију, из које је требало што пре искорачити у 
спасоносно непостојање, у божанску нирвану.

Док би Тома покушавао да објасни појам Бога, 
Хиндуси су развлачили уста у блажени, доброћудни 
осмех, откривајући ниске блиставих зуба. Њихови 
богови са три ока и четири, пет глава, који су се 
рађали у телу рибе, корњаче, вепра, лава, мајмуна 
или слона Ганеша – узвишеног бога мудрости, били 
су пијанци који лочу сому, прељубници зелене или 
плаве пути и развратници са свим људским врлинама 
и манама који, попут Говинде, пружају задовољство 
чулима; некада добри а често и зли, они су свирали, 
ловили, ратовали и водили љубав са мноштвом жена 
и наложница, заводили пастирице и младе девице. 
Када би Тома покушао неком стрпљивијем слушаоцу 
да објасни да Јахвеа никада нико није видео, и да му 
изабрани народ у страху чак ни име никада не изго-
вара, Хиндуси су се смејали, одмахујући рукама и 
вртећи главама, јер они су са својим боговима тргова-
ли, свађали се и ратовали, а, понекад и водили љубав.

Често би Тома, у тренуцима маловерја, помислио 
да човек не тражи толико Бога, колико тражи чудо,62 и 
да без њега, у својој слабости, не би могао да прихвати 
Истину. Човек је роб чуда и, кад их нема довољно, 

62  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
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сам их ствара, бежећи од слободног решења срца,63 које 
је одвећ велико искушење. Знао је апостол да је свет 
којим управља кушач одувек почивао на чуду, тајни и 
ауторитету.64 Ипак, када је Лазар из Витаније устао 
из гроба, Тома се није зачудио јер васкрсење је најпро-
стија ствар на свету – није чудесније двапут него је-
данпут на свет доћи!65

Четврто копље раздвоји плаветно небо у апосто-
ловим очима и тупо удари у камен, пробивши десно 
Томино стопало. Апостол кратко јаукну, а потом се 
умири. Док је на махове губио свест, и док му је мисао 
лагано трнула, Тома се присети велике жалости, која 
му је преплавила срце, када је коцком био одређен 
да пође у Индију и тамо проповеда Реч. Чинило му 
се да су остали апостоли имали више среће у избору 
места где ће ширити Истину. Мислио је тад да би боље 
умео да сведочи међу Јудејима, него међу дивљим 
паганима. Жалост је трајала кратко, све док није била 
збрисана охрабрењем Онога у чије име је и пошао 
узаном стазом. Рекао им је тад: не бојте се оних који 
убијају тело, а душу не могу убити; него се више бојте 
онога који може и душу и тело погубити у паклу.66

Док је, са штапом у руци, ходио диљем Индије, 
гледао је прљаве псе како повраћају по уским град-
ским уличицама, лижући ране слепцима, богаљима, 
сумасишавшим старцима и просјацима, који су, са 
зделицама за прошњу између кљастих ногу и амајли-
јама око врата, пљували и проклињали сваког ко им 
не би уделио милостињу.
63  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
64  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
65  Франсоа Мари Аруе Волтер
66  Мт 10, 28
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Желећи да боље упозна земљу и народ којем је 
проповедао, Тома је одлазио у домове чандала, нај-
нижих од свих људи, који су јели шугаве псе; спавао 
је на асурама, у кућицама од дебала, иловаче и суве 
папрати; јео дебеле, брашњаве чапатије заједно 
са тамилским и дравидским кулијима и пио чај са 
сиромашним лончарима и кожарима, који су про-
стирали своје тезге под кривим деблима палми; 
ловио је рибу, веслајући у узаним чуновима тамно-
путих рибара; брао са мусавом децом сочно воће 
и разнобојне лотосе који су цветали над уснулим 
водама; водио у Пурију дуге поподневне расправе 
са светим мудрацима заогрнутим у наранџасте тоге; 
плео на улицама Калкуте венце од јасмина, заједно са 
заносним пријатељицама ноћи којима је нудио пока-
јање...

Посматрао је читаве породице бескућника које су 
живеле покрај устајалих, загађених баруштина чију 
су воду пили, у њој се купали, кували храну у малим, 
земљаним лонцима и, најпосле, вршили нужду. Гледао 
је мршаве факире како се у трансу боду иглама и 
танким бодежима, јогије док непомично медитирају 
сатима на сунцу и киши, кротитеље змија стакластих 
очију, док чудесном музиком из свирала омамљују 
отровне кобре које се увијају и подижу из округлих, 
плетених корпи.

Куд год би ходио, наоколо је све мирисало на 
смрт: кукута, прљаве ситне козе, ројеви досадних мува 
које миле по лицима одојчади, редак, жућкаст измет 
птица, крава и људи, измешан са прашином. Чинили 
су га тужним слонови који вуку дебеле балване и 
прљави мајмуни, док слободно јурцају и вриште по 
трговима и узаним градским улицама.
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Приликом погреба на ломачама уз гатове свете 
реке Ганг, заједно са покојницима, Хиндуси су спаљи-
вали и њихове удовице које су вриштале под пламеним 
језицима. На заравнима уз степеништа која су се спу-
штала у прљаву, мутну воду, погребници су гурали у 
ватру нагореле телесине дугачким бамбусовим шта-
повима, преврћући их и слажући на гомиле, не би ли 
их што пре сажегао пламен. Сатима касније, пошто 
би пепео покојника њихови сродници расули по 
светој реци, бесни пси развлачили су нагореле кости 
по пољанама око Ганга. Тома би им тад говорио да ће 
једнога дана оживети људске кости,67 и да покојника 
треба достојно сахранити, али Хиндуси нису желели 
да дочекају тај дан.

Једном је Тома у светом граду Бенаресу гледао 
хиљаде ходочасника како се купају у водама Ганга, 
спирајући са себе грехе. Чучали су у мутној води мрша-
ви, спечени људи, скривајући своју голотињу уским 
платненим тракама, обалом су газиле жене заогрнуте 
дугачким саријима и водиле децу надутих трбуха, која 
су весело вриштала и шљапкала по плићаку. Немоћне 
старце су доносили на дрвеним носиљкама, које су 
наликовале на шкриње, и спуштали крај бремените 
реке, да би дрхтавом руком последњи пут захватили 
талас свете воде.

После купања, Хиндуси су се молили, певајући и 
играјући, смејући се и тресући у екстази, пљескајући 
рукама и тапкајући босим стопалима, љуљајући се 
и дрхтећи, мантрајући у трансу магијске сплетове 
реченица... Клањали су се смоквином дрвету, дебе-
лим, лењим кравама и лукавим мајмунима који су 
скакутали по предворјима раскошних пагода.
67  Јез 37, 3
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Долазим у име Оног Који Јесте, говорио је Тома 
Хиндусима када би имали воље да га слушају. Он 
је умро да би ви живели, настављао је уколико се 
слушаоци не би одмах разбежали. Он је Бог над свим 
боговима, беседио је даље Близанац. У реду, говорили 
би Хиндуси помирљиво, он је Бог, али и Вишну је бог, 
и Кришна је бог, и Шива је бог... Не, љутио би се Тома, 
Он је једини Бог. Тада би га и најстрпљивији слушаоци 
напуштали, отресајући прашину са прљавих турбана 
и бацајући презриве погледе на беседника.

Бог је у мени, говорили су Томи учени кашмир-
ски брамани. Свако свог бога ствара према властитој 
потреби и нахођењу, без правила и ограничења, 
тврдили су дебели свештеници, који су понајмање 
веровали у богове. Знао је Тома да у Индији бога нису 
подједнако схватале судре, које су тражиле чуда да би 
поверовали, и брамани, који су бога схватали као идеју 
која не постоји изван човека. Ипак, ценио је просте 
Хиндусе, који су своју веру живели изван храмова, у 
свакодневном животу, у којем су најобичније радње, 
попут купања, спавања или исхране, биле свете.

Гледао је Тома разбојнике, убице и сецикесе како 
се клањају свом заштитнику Шиви. И кад би чинили 
најгнусније злочине, разбојници су имали бога који 
их је благосиљао. Рашчупане жене у екстази лупале су 
челом о камени фалус, шкропећи га властитом крвљу 
и сузама. Богињи Парвати, Шивиној жени, њени ра-
звратни следбеници у тајној церемонији приносили 
су људске жртве, каткад и сасвим малу децу.

Никада Тома није успео да обичним, неуким 
људима објасни појам спасења, јер се Хиндуси нису 
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плашили смрти него лошег будућег живота.68 Он им је 
говорио о победи над смрћу да би се поново родили, 
а они су презирали и смрт и будући живот, говорећи 
да живот настаје из живота и сањајући ништавило. 
Нису желели поновно рађање у вечном и бескрајном 
вртлогу самсаре, није их било брига што ће умрети. 
Време је за њих било круг без почетка и краја, а апо-
стол им је упорно говорио о почетку када беше Реч69 и 
крају последњих времена, када ће поново бити рође-
ни у истом телу. А Хиндуси су се управо и бојали 
поновног рођења – реинкарнације у истом телу. Несве-
сно, Тома их је плашио својом науком. Апостол је, у 
честим расправама са ученим мудрацима, порицао 
постојање судбине, а Хиндуси су дубоко у себи осећа-
ли коб карме која им је доносила будуће рођење. 
Када би апостол говорио о Истини, оличеној у вољи 
Законодавца, Хиндуси су климали главама, мислећи 
на закон дарме – неизбежне, неодољиве дужности 
бити оно што јеси.

Не може се зидати кућа без темеља, мислио је 
често Тома, док би га обузимао дух маловерја. Како 
да проповедам Хиндусима Нови Завет са Јахвеом, 
кад не знају ни за Стари. Преобратити ове људе у нову 
веру исто је што и преобратити нову веру у њих саме,70 
помишљао је каткад Тома, када би се нашао сам, на 
пустом тргу, после улудо потрошеног дана.

У почетку је имао успеха како код учених вели-
каша, тако и код нишчих сиромаха. Касније, када су 
видели да им уместо шаке пиринча нуди само празну 
68  Павле Рак, Земља у којој се лако умире
69  Јн 1, 1
70  Џорџ Бернард Шо: „Преобраћање црнца из Конга у Христову 
   веру исто је што и преобраћање Христове вере у црнца из Конга.“
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причу, парије су му окренуле леђа. И поред тога, 
судбине парија биле су му веома блиске: не постоји 
ништа горе него бити осуђен због онога што јеси, јер 
је пресуда коначна и не можеш се искупити.71 Брамани 
су га гледали са подсмехом јер је причао о људској 
једнакости. Вајсије су га мрзеле јер је говорио лоше о 
трговцима. Кшатрије су гледале са ниподаштавањем 
на његову одбојност према рату и сваком насиљу.

Ако би га слушао неки кшатрија, није смео исто-
времено да проповеда судрама. Када би његовом столу 
пришао неки браман, судре и вајсије су одмах уста-
јале. Никад му нису били јасни смешни прописи по 
којима један парија не сме, чак, ни да додирне некога 
из више касте. Читао је Веде и Упанишаде, проучавао 
Мануов законик, Пуране, Тантре, Стотре, дивио се 
Махабхарати и Рамајани, али, што је више знао, мање 
је разумео чудесни народ којем је проповедао.

Мислио је Тома да, ако прво преобрати кнезове, 
првосвештенике и богаташе, остали ће сами поћи за 
њим, али се грдно преварио. У Индији су живели једни 
поред других сасвим одвојени светови.

Сећао се радо свих оних племенитих Хиндуса на 
које је положио своју уморну руку, пошто су прихва-
тили постулате нове вере. Док је лагано пропадао у 
дубоке бездане хладног сна, Томи се пред очима ука-
за лик двоје вереника, Пелагије и Дионисија, који 
се, крштени и опрани од греха, прославише пред 
Адонајем. Присети се двеју сестара, племенитих кне-
гиња Тертијане и Мигдоније, које њихови мужеви 
измучише и, напослетку, отераше од својих кућа, 
пошто су пришле новој вери. Касније је погружио у 

71  Бобан Станојевић, Кнут и Фридштајн, Историја и књиге
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воду и Тертијаниног сина Азана, и то му његов отац 
кнез Муздије никада није опростио. Напослетку је 
послао и ову петорицу копљоноша да испуне проро-
штво.

Пето копље полети кроз зрак и заби се у Томина 
ребра. Он јекну и одмах се умири. Намах га обузе 
несвестица, проткана хладном, умирујућом језом. Из 
апостолове слабине потече густа, тамна течност поме-
шана са водом и пошкропи суву, испуцалу земљу.

Са свих страна пристизали су војници, светина и 
врачеви.

Док је упијао последње светлуцаве обрисе хори-
зонта који се мрешкао у даљини, Тома је лагано 
умирао прободен са пет копаља. Последњи трачак 
светлости трнуо је у њему, и тонуо је све дубље, пропа-
дао вртоглаво у бездан тихог, слатког сна. Видео је још 
само крајичком сузног ока, као у ружном сну, тето-
вирана лица врачева затегнута у дивљи осмех који 
открива зубе, једини део скелета обнажен пре смрти.72

72  Немања Митровић, Расе
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Ихтис

Тетовирана лица врачева затегнута у дивљи осмех 
који открива зубе, једини део скелета обнажен пре 
смрти, лагано су прекривала узани, плави исечак 
неба које је просијавало кроз рупу што се ширила под 
ударцима маљева и секира у рукама римских легио-
нара. Мемљиви зидови оронуле катакомбе крунили 
су се и попуштали под копитама тешких пастува који 
су поигравали напоље, на тлу Вечног града, одакле је 
допирао жамор светине спремне на линч.

Неки од мале браће беху поклекли пред страхота-
ма ужасних мучења којима су императорови крвници 
изнуђивали признање о припадности прокаженом 
учењу. Кошчати, снажни легионари, неумољиви и 
одлучни у свом науму, лако су сламали крхке, слаба-
шне невољнике.

Сада су преторијанци, предвођеви жрецима и 
понтифицима, истеривали престрављене људе из ду-
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боких, подземних јазбина, да би их бацили дивљим 
зверовима, разапели или спалили на ломачама које су 
буктале дуж римских улица или, напросто, препустили 
гневној руљи, жедној туђе крви.

Верну браћу су одраније оптуживали да живе бе-
стидно у заједницама, да блудниче на вечерама љубави, 
жртвују малу децу и пију крв у својим мрачним, 
тајним обредима по прљавим подземним клоакама 
Рима. Плебс је за сваку поплаву, сушу, земљотрес или 
пожар кривио оне које је могао да казни без икаквог 
суђења.

Валерије протрља уморне очи и погледа у тмину 
око себе. У мрачном, мемљивом ходнику катакомбе 
тискало се мноштво новообраћених. Под полукру-
жним, озиданим сводовима мајке су стискале своју 
децу која су јецала, преплашена изненадном буком. 
Било му је искрено жао невине деце коју је заједно са 
родитељима очекивала грозна смрт. И нова наука, као 
и свака друга пре ње, ломила се на тајни постојања 
зла у свету73 које је остајало недокучиво и далеко 
смртном човеку. Лакше је било веровати у свемоћ, него 
у свеблагост Божију.74

Осећао је топлину у срцу при сваком погледу на 
та нежна, чедна бића и, премда није био ожењен, 
наслућивао је колико је дивно бити родитељ, и како је 
страшно гледати своје дете осуђено на сигурну смрт. 
Преплашена деца су вриштала, док су им избезумљене 
мајке гурале уплакане, рашчупане главице у топла 
73  Николај Берђајев, О човековом послању: „Постојање зла је 
     највећа тајна световног живота и највећа тешкоћа за офици-
     јелну теолошку доктрину.“
74  Џон Стјуарт Мил: „Верујем у свеблагост Божју, али не и у његову   
    свемоћ.“
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наручја, склањајући дечје погледе од нарастајућег 
ужаса који их је чекао. Понеки отац који је још био 
жив, покушавао је да заштити голим телом своје 
најмилије, али све је било узалуд. Пуцале су лобање, 
крцкале кости, шикљала крв под тешким, немило-
срдним ударцима крвника.

Упркос тузи која га је обузимала при помисли да 
ће недужна деца страдати за веру коју нису разумела 
нити сама изабрала, био је на известан начин срећан 
јер је једино за њих могао да буде сигуран да су 
очишћени и оправдани пред Судијом. За себе и за 
друге грешнике није више био сигуран ни у шта. 
Несигурност су донела питања, а још више одговори 
на та питања. Премда, из те несигурности неосетно се 
порађала вера.

Дах преплашених људи који су ширили ноздрве 
од страха росио је мозаике по зидовима катакомбе. 
Народ није ни добар ни лош, помисли Валерије, народ 
је огромна животиња,75 племенита и дивља, истовре-
мено. Сасвим је кратак пут од човека до животиње, 
још краћи од жртве до крвника. То је пут страха.

Валерије испружи руку и лагано дотакну врхо-
вима прстију рибу састављену од ситних, светлуцавих 
каменчића неправилног облика. Споља су већ допи-
рали крици браће коју су извлачили на бљештаву све-
тлост дана. Гневни грађани су их спремно дочекивали, 
тргајући им одећу и чупајући косе, пљујући их и псу-
јући на сав глас.

Валерије још једном пређе јагодицама прстију по 
храпавој површини мозаика. Риба је мудро ћутала 

75  Александар Хамилтон: „Народ – то је огромно чудовиште.“
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као и увек, сведочећи да је у ћутању сигурност.76 Њене 
стакласте укочене очи гледале су у даљину. Ихтис – 
био је то поуздан знак распознавања међу верном 
браћом. Када би неко нацртао у прашини горњи 
лук симбола, други брат би довршио цртеж доњом, 
извијеном линијом која би тако творила упрошћену 
контуру рибе, сведочанство о припадности новој 
заједници.

Био је задовољан што ће пострадати за веру. Ство-
ритељ је ипак услишио његове молбе, иако се оглушио 
о његове молитве којих није био достојан. Плакао је у 
недостатку молитви.77 Страдање је, после свега, било 
дар, незаслужени поклон којем се није много надао.

Осећао се помало нелагодно што ће умрети по-
гледа упртог у рибу – симбол скромности и покор-
ности, што ће умрети незаслужено скрушено он 
који се цео живот борио са празнословљем у себи. 
Чинило му се понекад да је добио ту битку јер је 
данима молчао и слушао друге, али накупљени отров 
многоглагољивости изненада би проврео из њега, 
и обузео га свом силином. Причљивост коју многи 
погрешно зову речитошћу, одвела га је и до страшног 
греха, до забрањене љубави која је потопила у њему 
сваку наду у спасење.

Сваки је почетак најтежи и најлакши, јер на поче-
тку све изгледа тако невино и љупко. Одлазио је у 
дом свог пријатеља којег је упознао на једној агапи у 
подземним склоништима нове заједнице. Пријатељ је 
имао жену која није много марила за ново учење. Била 
му је незанимљива јер се никада није укључивала у 

76  Иво Андрић, Мост на Жепи
77  Исаак Сирин, Подвижничке поуке
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њихове учене разговоре. Заправо, чинила се сасвим 
обична, чак и досадна. У то време још увек је био 
надмени учењак који је познавао нову веру али је није 
живео, посматрајући са висине сваког човека који је 
битисао без примисли о Богу.

Али, живот је шири од логике.78 Није ни осетио када 
је прешао погибељни лимес. Временом је почео да 
осећа чудесну топлину сваки пут када би она прошла 
поред њега. Опирао се срцу јер се трудио свим својим 
умом да живи по Законима које беше примио заједно 
са новом вером. Ипак, била је то неравноправна борба, 
без икаквих изгледа на победу.

Закаснела љубав постепено га је крунила и осипала, 
да би, на крају, сасвим тријумфовала над разумом, јер 
љубав не зна за стид...79 Најпосле, ухватио је себе како 
одлази у пријатељев дом не ради учених разговора, 
него због његове жене. Грозни осећај стида и гриже 
савести био је исувише слаб пред налетима милине 
која га је обузимала при сваком сусрету са том женом.

Неосетно је почео да јој се приближава разгово-
рима. Дугогодишњи талог речитости стечен обра-
зовањем испливао је на површину и посејао отро-
вно семе у души жене која је таворила у браку 
лишеном сваког узбуђења. Знање и искуство којим 
се безразложно поносио толике године коначно су 
му дошли главе. Захваљујући њима брзо је освојио 
жену и срушио све оно што је покушавао да изгради 
откако је по први пут чуо благу Реч. Вера која га је 
испуњавала годинама наједном се урушила сама од 

78 Фјодор Михајлович Достојевски, Браћа Карамазови: „...Живим, 
    па макар и против логике... Живот заволети пре логике.“
79  Исак Сиријац, Сачувана аскетска дела, Слово 58
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себе пред налетом неразумне похоте, потврђујући да 
човека воде страсти, а не идеје.80

Почео је да посматра жену другим очима. При-
метио је да је веома привлачна и љупка. Била је 
интелигентна и осетљива, помало рањива и неприла-
гођена свету у којем влада одсуство искрених и 
потпуних осећања. Своју усамљеност и издвојеност 
носила је достојанствено и помирљиво. Имала је гра-
циозне покрете, усправан, помало горд ход који је 
откривао њено складно, вретенасто тело. Испод меких 
туника криле су се зреле облине прелепе, сензуалне 
лепотице. Златаста коса и бледи тен истицали су 
њен предивни, дуги врат и крупне, као у срне, очи 
пуне сете. Паперјасти глас љубљене треперио је у 
Валерију дуго пошто би речи избледеле из сећања. 
Њена прозрачна нежност, сањалачка и одвећ осећајна 
природа пленила је саговорника. Била је лепота у 
загонетки, и загонетка у тајни.

Повремено је улазио у разговор и сваки пут је 
осећао све већу присност са тим дивним створењем. 
Пред њим се пружала бескрајно мека, топла душа, 
наједном тако блиске и драге особе. Откривао је 
њену нежност и безграничну посвећеност деци, њену 
унутрашњу лепоту која је била још јача него красота 
тела. Жена којој се дивио постајала је неосетно део 
њега самог, осећао је одјек њеног бића дубоко у себи.

Ти први тренуци у којима је наслућивао њену 
љубав, још увек несигуран у срећу која га је изненада 
задесила, испуњавали су га слатким осећајем какав 
до тада није доживео. Мислио је да га љубав више 
никада не може обузети, јер иза себе је имао много 

80  Андре Жид, Ковачи лажног новца
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ископнелих и недоречених осећања, бледих и бежи-
вотних до очајања.

Походио је њен дом под изговором пријатељства, 
узбуђен и усплахирен попут детета које је открило 
неку велику, страшну тајну, чувану само за одрасли 
свет, свет који ће спасти лепота.81 Долазило је пролеће 
и, док је Рим прослављао крај зиме кроз разуздани, 
весели карневал препун баханалија, пред њим се 
отварао врли, нови свет,82 саткан од забрањене љубави 
и туге, за који није ни слутио да постоји.

Први додир је био нежан и безазлен, готово дети-
ње невин. Прсти су им се преплели испод стола 
сасвим спонтано, тек на неколико секунди, али као 
да их је гром погодио. Наједном је све узаврело, све 
се усијало и пренапрегло до прскања. После је све 
ишло природним током: нежни пољупци, миловања, 
загрљаји, шапутања, узаврелост чула, путена страст, 
глад за њеним телом, похота, опсесија... издаја... Изда-
ја других, и издаја себе. Није ни приметио тренутак 
у којем је све постало исувише озбиљно, чак траги-
чно. Више није умео да скрива своја осећања, а није 
то ни желео. Жеља и страст беху одагнали сваки страх 
и срамоту. Чудио се самом себи и био тужан због своје 
слабости, али није имао воље за даљу борбу.

Састајао се са љубљеном на форумима дуж Via 
Sacra83 којом су пролазиле процесије и војни дефилеи. 
Виђали су се на Капитолу, подно Јупитеровог храма, 
или под сводовима раскошних базилика, где је, окру-
жен пијачном вревом или сакривен у сенци каквог 

81  Фјодор Михајлович Достојевски, Идиот
82  Олдос Хаксли, Врли, нови свет
83  Свети пут (лат.)
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стуба, нестрпљиво ишчекивао њен долазак. Потом су 
шетали и размењивали нежне погледе, изгубљени у 
жамору и гужви. Одлазили су понекад у Circus Maximus 
да посматрају трке двоколица и четворопрега, или у 
амфитеатар Флавијум претворен у огромно језеро, на 
којем су приказиване представе поморских битака. 
Било му је свеједно где је – када је са њом.

Тешио се да грешници познају сву величину Богочо-
века, јер грех, обнажујући природну слабост човека 
разоткрива силу божанског милосрђа,84 али је ипак био 
довољно паметан да схвати како је то само још једно од 
бедних оправдања за властиту слабост. Када би барем 
Законодавац одредио шта се сме а шта не сме, мислио 
је понекад Валерије, када би Елохим прописао шта је 
забрањено и каква казна очекује преступника, када би 
кажњавао кривце ту, на лицу места за сваку учињену 
неподопштину, било би много лакше него овако, јер 
спокојство је човеку милије, па чак и смрт му је милија, 
него слободан избор у ствари познања добра и зла.85

Најтеже му је било при помисли да ли после свега 
уопште има смисла борити се и узрастати у новој 
вери, јер био је упрљан до краја, био је болестан од 
неизлечиве болести са смртним исходом. Није ли 
пред Богом достојнији безгрешни незнабожац него он 
који верује али је отрован грехом, мучио се Валерије 
у ноћима без сна. Знао је да Творца не занима врлина 
смртног човека, него вечност покајаног човека,86 али 
било му је тешко да се покаје јер је покајање значило 
и крај свега. Размишљао је: ако је љубав од Бога, да ли 
84  Павле Николајевич Евдокимов, Легенда о Великом 
     инквизитору
85  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
86  Христо Јанарас, Азбучник вере
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је и грешна али искрена љубав такође од Бога или од 
ништитеља? Да ли је мање вредна ако је недозвољена 
и зашто је Бог допушта ако је погрешна? И да ли Бог 
воли слабе или само јаке и одабране? Да ли су милиони 
слабих који љубе Бога87 достојни неколицине јаких који 
су издржали неподношљиви терет кушње? И да ли је 
јак човек – само човек или готово бог, јер бити слаб – 
то је тако људски? Зар и Он који је био Бог у Човеку, 
зар  и  Он  није  био  понекад  слаб?  Зар  није  завапио  у 
одсудном часу: Оче мој, ако је могуће, нека ме мимоиђе 
чаша ова...88 Страшни Божји дарови одувек су ломили 
кичму слабима, јер ништа и никада није било за човека 
неподношљивије од страшног доказа и још страшнијег 
терета89 које је Живи донео са собом. 

 Знао  је  да  код  истинске  љубави  душа  покрива 
тело,90  али  је  био  слаб  да  се  бори  против  тела.  Тело 
га  је  срамно  издавало  сваки  пут  када  би  се  нашао  у 
близини вољене, иако  је  схватао  да  је тело храм који 
је  купљен  скупо91  да  слави  Творца,  а  не  да  сахрањује 
душу. Није био у стању да управља страшћу која би га 
обузимала попут олује, остављајући пустош у његовом 
срцу. Животињска плот га је весело подсећала колико 
је мали и нејак. Најгоре од свега било је то што га је 
љубљена жена пленила не само телесно, већ и духовно, 
а блуд тела увек произилази из похоте душе.

87  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
88  Мт 26, 39
89  Павле Николајевич Евдокимов, Легенда о Великом 
     инквизитору
90  Фридрих Ниче
91  1 Кор 6, 19-20



Микица  Илић84

Једна срећа не трпи другу, јер срећа долази сама, 
а несрећа у друштву.92 Бескрајну радост коју је осетио 
оног трена када је у срце примио нову веру помутила 
је друга и другачија срећа – варљива и нестална љубав 
према жени која никада неће бити његова. Цео свет 
му се рушио пред налетима те изненадне љубави која 
га је мрвила попут жрвња.

Проводио је страсне ноћи у њеном загрљају, опијен 
женином живошћу и једрином. Мокра, лепљива 
тела, испреплетена у дрхтају страсти, у грчу пожуде, 
водила су га у чудесну слабост чула, у вртлог слатке 
дрхтавице којем се препуштао, и који га је носио 
попут плиме у тишину и спокој пучине. Пољупци и 
загрљаји, сокови и мириси њеног тела прожимали су 
сваку пору његовог бића, испуњавали су га топлом 
милином какву до тада не беше осетио.

Када би бура у њему утихнула, размишљао је како 
би било много боље да је воли онако како је Платон 
говорио да треба волети, јер ће ионако будући живот 
бити без мушкога и женскога, али све је то било лако 
замишљати и говорити, а тешко остварити. Кожне 
хаљине93 су за њега биле скројене претесно.

Колико год пута је себи говорио: нека пропадне 
љубав, само нека буде правда! толико је пута настављао 
истом странпутицом са које му није било повратка. 
Мислио је да га једино смрт може ослободити страшног 
терета, али се плашио да ће умрети непокајан, јер 
би то била безнадежна смрт страшнија од сваког 
умирања. Уздао се у непостојаност људске љубави, али 
та могућност је била магловита и далека, и није смео 
на њу озбиљно да рачуна.
92  Конфучије
93  Христо Јанарас, Азбучник вере
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Подземна одаја се убрзано празнила и, премда су 
људи узмицали пред фалангом љутитих војника, било 
је све мање браће у катакомбама. Плач и кукњава беху 
се стопили у очајнички жамор. По поду су лежале 
испретуране и поломљене амфоре и грубо тесани 
намештај, измешани са деловима исцепане одеће и 
изгубљене обуће. Низ дахом орошене мозаике сливале 
су се сузе. У угловима мрачне просторије плакала су 
деца, тражећи мајке и пружајући руке. Њихов грозо-
морни врисак забадао се у срца попут бодежа. Узимао 
их је когод би стигао, гурајући их дубље у неки од 
споредних ходника катакомбе. У тој гужви сви су га-
зили оне који већ беху пали под ударцима римских 
легионара. Несрећни људи су јечали и стењали, вапе-
ћи за помоћ.

Валерије се једва држао на ногама пред налетима 
избезумљених људи које су војници потискивали шти-
товима. Кроз отвор на таваници стално су надирали 
нови легионари и ускакали доле у безобличну масу 
људских телеса. Потом би стали у шпалир, истурајући 
штитове напред и гурајући људе у углове одаје. Онда 
би одвајали по неколико најближих несрећника и 
одвлачили их према отвору где су спремно чекали 
други војници, извлачећи сужње напоље, на површину. 
Даље се није видело како су поступали са робљем, али 
грозна вриска која је оданде допирала била је довољно 
речита.

Откако је упознао ново учење, Валерију је било 
мучно да ходи улицама Рима јер, гдегод би кренуо, 
наилазио је на паганска знамења народа којем је при-
падао још само по рођењу. Храм посвећен Јанусу 
који је отваран само за време ратова, Сатурнов 
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храм у којем је чувана државна ризница или храм 
Весте у којем су весталке чувале огањ чедности, ода-
вали су жалосну слику многобожачких култова и 
празноверица. Римски аугури, свештеници и врачеви 
тумачили су вољу Аполона, Венере и Марса по утро-
бама жртвованих животиња, лету птица или другим 
знамењима. Понтифици су испред статуа богова, пред 
олтаром или напољу, под тремом, између колонада 
стубова, жртвовали животиње без белега, украшене 
трачицама и цвећем. Једнако су мучни били призори 
богаташких сахрана које су се одвијале ноћу, уз 
светлост бакљи, свирку фрулаша и јецаје плаћених 
нарикача, као и погреби сиромаха који су, лишени 
сваког поштовања, бацани у заједничке гробнице или 
једноставно спаљивани.

Римска империја је била верски трпељива према 
својим поданицима. Чак је и прихватала богове 
поробљених народа, славећи их заједно са својим 
божанствима. Једино је прогањала следбенике Оног 
који је крочивши у свет празних шака94 рекао: ...нисам 
дошао да донесем мир него мач.95 Рим није спорио да је 
Он бог, али није могао да прихвати да је он – једини бог, 
као што није могао да прихвати непоштовање култа 
римских цезара које је Сенат прогласио за богове.

Валерије склопи уморне очи и помоли се последњи 
пут: Нека сам проклет, нека сам ружан и подао, али ја 
ипак целивам крај одежде којом је оденут мој Бог. Мада 
корачам путем ђавољим, ја сам ипак син Твој Господе, 
и љубим Тебе, осећам радост без које свет не може 

94  Павле Николајевич Евдокимов, Легенда о Великом 
    инквизитору
95  Мт 10, 34



Повест о апокрифу 87

постојати.96 Намах се присети заједничких молитви 
са браћом по скровиштима и криптама унутар 
градских зидина, по густим шумама, пропланцима и 
пољанама. Никада није био довољно јак у вери и није 
могао а да не гледа другу браћу док се моле.

Жалостили су га следбеници нове вере који су 
Нествореног доживљавали као Врховног Судију којем 
се увек треба додворавати или га умилостивити ради 
какве ситне користи. За њих је Бог био само судац 
и ништа више, окрутни пресудитељ који разрезује 
свирепе казне, и који се лако може поткупити не моли-
твом, него мољакањем. Није могао да се отме утиску 
да за њих свако окупљање у стада значи прибежиште 
необдарености...97 Али и такав човек којем нова наука 
није доспела даље од ушију, сада је био достојнији од 
њега који је погазио Законе.

Валерије је био свестан да нова наука налаже да 
се воле сви људи подједнако јер је казано: Ако љубите 
оне који вас љубе, каква вам је хвала? Јер и грешници 
љубе оне који њих љубе.98 Треба волети оне који те мрзе 
и нећеш имати непријатеља, мислио је Валерије, и 
сумњао у своје помисли. Бог даје човеку мудрост и 
знање да би га нечастиви кушао, јер кад си паметан 
на горем си искушењу него кад си глуп, зато што 
размишљаш и просуђујеш о свему и сумњаш у све, 
док је нишчи духом увек у блаженом незнању. Речено 
је да треба бити мудар као змија и безазлен као голуб,99 
али то је било много лакше рећи него живети.
96  Павле Николајевич Евдокимов, Легенда о Великом 
     инквизитору
97  Борис Пастернак, Доктор Живаго
98  Лк 6, 32
99  Мт 10, 16
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Размишљао је о тим питањима док је залазио у 
лавиринте уских, прљавих римских уличица, уокви-
рених високим зградама у којима је чамила градска 
сиротиња. Осећао је стид што таква места недостојна 
човека уопште постоје. Сиротињске четврти у којима 
су живели бедни људи у вишеспратним инсулама, 
без воде и терми, без дневне светлости иза узаних 
камених прозора, стајале су наспрам богаташких рези-
денција и вила са прелепим вртовима, мермерним 
капителима, стазама и раскошним атријумима, укра-
шеним фрескама и мозаицима. Била су то два лица 
Престонице света на седам брежуљака. Валерије 
је волео сиромахе, очекујући од њих да имају више 
разумевања за нову веру него богати велепоседници, 
али често није бивало тако. Имућни грађани су каткад 
показивали веће интересовање за његове проповеди 
него градска сиротиња, па чак и када се не би занимали 
за ново учење, учтивије би га одбијали, стављајући му 
до знања да их то не интересује, док су сиромашни, у 
свом гневу гладног човека, умели да буду непријатни, 
чак и груби. Било их је тешко волети, баш као што их 
је лако било разумети.

Жена коју је љубио није марила за агапе, али је 
одлазила тајно, ноћу у куће невољника на периферији 
Рима и односила гладној деци препуне котарице 
хране. Открио је то сасвим случајно, док је бесциљно 
лутао блатњавим уличицама сиротињског кварта 
Авентина. Никада јој није рекао да ју је видео како 
огрнута плаштом, са капуљачом на глави, одлази код 
нишчих јер није хтео да је посрами, али се постидео он 
сам. Било га је искрено срамота што је и њу посматрао 
са висине јер није исповедала нову веру са жаром 
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који је очекивао од сваког човека, а она је, заправо, 
живела нову веру. Дуго му је требало да схвати да га 
је приљежност са којом је приступао сваком послу и 
идеји, па и новој науци, увек сагоревала веома брзо, и 
да тако бива са свим људима који се неодмерено упу-
штају у властита убеђења, а да само слаби и неодлучни 
истински живе своју веру јер не пламте у њој.

Дружећи се са њом много је научио, али, изнад 
свега, схватио је да је сваки човек богатство које 
плени. Спознао је да љубав током времена не може да 
остане иста: да мора да расте, да не би опадала; и да је 
баш то разликује од пријатељства.100 А пријатељство 
са њом изгледало му је као крај љубави, јер чинило му 
се да је више никада не може гледати истим очима. 
Био је то парадокс из којег није умео да искорачи: 
како угушити у себи забрањену љубав, а оставити у 
животу топло пријатељство које је изнедрила иста та 
љубав. Желео је да оствари блискост са љубљеном у 
којој је неће посматрати као жену већ као сестру, али 
је био свестан да је то немогуће. Ако човек постоји као 
могућност одговора на позив љубави Божије,101 онда је 
тај одговор најчешће погрешан јер је питање претешко 
за слабог човека.

Напослетку, када више није имао ниједан одговор 
на скривена питања која му је постављао живот, 
оставио је све и придружио се верној браћи. Молили су 
се у скровиштима под земљом у која су сахрањивали 
своје упокојене, јер пред Богом су сви живи. И ту га 
је пратила зла коб ученог човека: поверили су му да 
чува свитке и пергаменте са записаним словом које 

100  Андре Жид, Ковачи лажног новца
101  Христо Јанарас, Азбучник вере
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ће једног дана бити претворено у живу Реч. Павле, 
Петар и други посленици беху мртви, али Реч коју су 
прометнули у слово, живела је и после њих.

Љубљену жену није виђао у новој заједници и 
није више био сигуран да ли му то доноси спокој или 
немир, или, што ће бити најпре, обоје скупа. Свака 
веза јесте веза туге.102 Замишљао је вољену и слутио 
њене патње, јер од самог краја једне љубави још је 
тежа немогућност жене да види себе онако како је 
види човек кога она воли.103 Била је несрећна и у томе 
је била сва њена кривица. Много га је болело, али 
другачије није смео да поступи, јер знао је добро да 
он не управља својим животом. Једино што је могао 
било је да се неразумно инати против воље Адонаја, а 
то није желео.

Често је сањао жену са којом га је спајала још 
само предивна, страшна тајна. Снови су били обични, 
али су га испуњавали безграничном радошћу. Будио 
се самлевен и изможден, љут на себе јер не може да 
се одупре грешним маштаријама. Страст је била јача 
од воље. Желео је да заборави све слатке тренутке 
проведене у њеном загрљају, јер је знао да истинско 
покајање лежи у забораву, али му то није полазило 
за руком. Она је била једина мисао која га настањује. 
Престао је да твори грех, а са успоменама је морао 
да живи, оне су га пратиле попут усуда, притискале 
и стално опомињале на учињено, на непоправљиво. 
Живео је са страшним теретом кајања који га је свег 
изједао. Грлио је своју тајну и сневао је на јави.

Желео је да још једном дотакне њену глатку, мири-
сну кожу, да провуче прсте кроз меку косу, да осети 
102  Џемс Џојс
103  Рејмонд Карвер, Катедрала
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њен врели дах на свом лицу. Маштао је о загрљајима и 
миловањима, о топлим речима које су му грејале срце 
толико пута. Жудео је за њеним погледима и ћута-
њима, за дрхтавицом која је пратила сваки сусрет 
са њом. Сневао је у слатком заносу снажне вихоре и 
нежне измаглице које му је она даровала са собом. 
Ипак, добро је знао да је све готово, и да се не сме 
враћати на старо јер истина, уколико је појмљива 
смртнику, није у прошлости, већ у будућности. Живео 
је помирен са собом у новој заједници, опхрван стра-
шним наслеђем проживљеног.

Изгледало је да бежи од њене љубави, а бежао је од 
самог себе. У трену када су римски легионари прова-
лили у катакомбу, окончао је свој бег, јер сваки бег 
има тачку у којој постаје повратак. Његов повратак је 
био повратак самом себи. Тома беше записао Равијеве 
речи: Ко тражи, нека не престане тражити док не 
нађе. Када нађе, запањиће се; запањен, задивиће се. И 
тада ће владати над свиме...104

Био је срећан што ће је једног дана поново видети 
у неком другом, бољем животу, али није био сигуран 
да је достојан тог живота. Више није био сигуран ни 
у шта, баш као и на самом почетку када ништа није 
знао. Све године учења, мудрости и спознаје биле су 
потребне да се врати на почетак, да схвати да је све то 
било непотребно и сувишно. А могао је мало пажљи-
вије да слуша Павла док је говорио на римским 
форумима, могао је да верује записаном слову: Ко 
умножава знање, умножава муку.105 Кушачева гнусна 
лукавштина даровала му је копрену знања од које није 

104  Апокрифно Јеванђеље по Томи, 2
105  Проп 1, 18
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видео суштину. Једино се још уздао у безграничну 
милост Човекољупца. Знао је да Бог прашта – људи не!

Браћа и сестре падали су као снопље под ударцима 
срдитих легионара. Подземним одајама одзвањала 
је кукњава и плач несрећних људи. Страх је растао 
заједно са грленим вапајем умирућих: Са нама Бог! 
Све је написано истом руком,106 помисли Валерије, и 
свака је несрећа добра када је од Бога.

Крупан, космат легионар приближавао му се 
сигурним кораком. Из очију му је искрила мржња. 
Валерије се осмехну. Само је чудо могло да га спасе, 
али чудо наноси штету слободи вере.107

Осећао је да смрт није крај свега и да гласови 
мртвих нису мртви гласови.108

Зато спремно, као да прима неочекивани дар, 
дочека тешку секиру која му располути последњу 
мисао: будите пролазници...109

106  Пауло Коељо, Алхемичар
107  Павле Николајевич Евдокимов, Легенда о Великом 
      инквизитору
108  Иван В. Лалић, Гласови мртвих I, Мелиса: „Гласови мртвих. 
      То нису мртви гласови.“
109  Апокрифно Јеванђеље по Томи, 42
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ЈХВХ

Будите пролазници који гледају смрти равно у очи 
– говорио сам малој браћи у Јерусалиму. И још сам 
их учио да је основни проблем већине људи тај што 
мисле да никада неће умрети. Многи се и понашају 
у складу са тим убеђењем, јер су осиони, похлепни и 
бездушни попут бесмртника. А на крају – ипак умру! 
Тако се њихов проблем умножава.

Никада се нисам бојао смрти, али сам се плашио 
умирања. Верни живе да би умрли, и умиру да би 
поново живели. Безбожници не могу да умру, јер никада 
нису ни живели.110 Они су мртви пре него што напусте 
овај свет.

Увек сам говорио онима који су хтели да чују, да је 
смрт привилегија. Ја, Јаков Јерусалимски, недостојни 

110 Апокрифно Јеванђеље по Филипу: „Један јеретик у ствари не 
   може умрети. Он чак никада није ни живео, да би могао умрети. 
   Али ко заиста верује, тај живи и може доћи у опасност да умре.“
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слуга Божји, којег без икаквог оправдања зову још и 
братом Господњим, умро сам тридесете године након 
кончине нашег Учитеља. Пострадао сам и тако дожи-
вео милост одсутности.

Одсутност је дар са којим се људи тешко мире. 
Када је Он отишао, следбеници су пожурили да му 
пронађу наследника на земљи. Једни су предлагали 
Петра, други Павла, трећи Јована, четврти мене... 
Готово нико није разумео да је Он отишао да би остао 
са нама, и да Њему не требају наследници, већ следбе-
ници. Ни ја, ни моја браћа, нисмо га разумели док 
је био међу нама, али када је одступио, осетили смо 
његово присуство.

Одувек сам знао да сам недостојан да се по рођењу 
називам Његовим братом. Говорио сам онима који су 
ме називали братом Господњим: мој отац није и Његов 
отац, али Његов Отац је свима нама отац, и колико 
сам му ја брат, толико сте му сви ви браћа.

Када је наш отац делио свој иметак, моја браћа 
Јосија, Симон и Јуда побунили су се зато што је један 
тал хтео да поклони и Њему, а ја сам их молио да га 
примим на свој део, као сунаследника. Зато су неки 
погрешно помислили да сам му ја брат, јер сам поделио 
са њим свој бедни иметак, а он је са мном поделио оно 
што је највредније и што се деобом увећава.

Напослетку су верна браћа изабрали мене да 
водим нашу малу општину у Јерусалиму. Рекли су ми 
да сам праведан и да ћу то понајбоље радити. А шта је 
на овом свету праведно, и ко је достојан да се назове 
праведником? Горка земаљска правда сашивена је од 
туђих суза, и ја никада нисам стремио таквој правди.
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 Свет лежи на причи.111 И живи од приче. Од мене 
су  тражили  да  их  водим  кроз  живот  као  кроз  причу. 
Понекад  сам  писао  онима  којима  нисам  могао  да 
говорим. А писање је најтежи занат, јер се састоји од 
брисања.  Никад  се  не  може  рећи  толико  мудрости, 
колико  се  може  прећутати  глупости.112  Књижевници 
окивају живот у речи, јер немају храбрости да проживе 
оно о чему пишу. Не знам да ли је оно што сам написао 
стигло до срца људи којима сам се обраћао. Мој је био 
само труд, а слава Богу. Онима који су волели да читају, 
говорио сам да Реч мора да се претвори у дело, и да 
обраћени морају да пазе на језик, јер је празнословље 
погубно за душу. 

 У  причи  је,  међу  нама,  највећи  био  Павле.  Он  је 
ишао испред свих, говорећи: Чему на свету народи ако 
постоје  људи,113  али  га  је  мало  ко  разумео.  Ја  сам  га 
волео, иако га често нисам схватао. Волео сам га јер 
је био Божји, а Јеховина је воља да смо сви различити 
под капом небеском, и да свако има свој пут за Дамаск. 

 С  Павлом  ме  сједињавао  презир  поједине  браће 
који  су  нас  гледали  са  ниподаштавањем,  јер  нисмо 
били Равијеви ученици за његовог живота, већ нам се 
јавио  тек  после  своје  смрти.  Било  је  то  стога  што  су 
маловерни више ценили живот него смрт, и што нису 
схватали да се од Живога може учити и после Његове 
смрти. 

 Сваки  човек  је  јединствен  и  непоновљив,  и  то  је 
Божја воља, а једнакост су измаштали људи, да би себи 
олакшали  живот.  Пошто  су  људи  неједнаки,  основни 

111  Ћамил Сијарић 
112  Конфучије 
113  Мирослав Антић, Пустиња
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проблем човечанства је у томе што већина не зна где 
им је место у тој неједнакости. Сваки човек добро 
зна колико вреди, али једни другима то не желимо да 
признамо. Тако се боримо за лажну једнакост, и у тој 
борби искупљујемо једнакост по цену једноличности.114

Није тешко бити апостол, тешко је бити човек. 
Водио сам заједницу трпезе тридесет година онако 
како сам то најбоље знао. Понекад је било мучно, а 
понекад и немогуће. Браћа су често тражили од мене 
да их предводим у давно завршеним биткама, са чијим 
исходом се нису мирили.

Саставио сам службу Оном Који Јесте, али су ми 
неки од браће замерали да је предугачка. Ако је живот 
кратак, а цео живот је служба Богу, како онда једно 
обично молепствије може бити предугачко? Мени 
је цела ноћ била кратка за разговор са Утешитељем, 
јер сваки дар добри и сваки поклон савршени одозго је, 
силази од Оца светлости...115

Учио сам браћу да човек почиње да верује оног 
трена кад свакодневно, у послу или одмору, у заје-
дници, самоћи, на јави или у сну, осећа мисао о Богу 
и смрти. Све остало је лаж и изневеравање самог 
себе. Убрзо пошто је Он отишао и оставио нам на 
савест да живимо или умиремо, намножили су се и 
превладали они који су Бога имали на уму само у 
ретким тренуцима молитве. Њихова оданост Творцу 
завршавала се на вратима храма, где је почињао живот 
ослобођен сваке стеге.

Брзо сам се навикао да живим са људима који носе 
на својим лицима маске. Испод шарених образина 
114  Ерих Фром, Умеће љубави: „Једнакост данас значи 
      једноликост пре него јединственост.“
115  Јак 1,17
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најчешће није било ничега, јер људи воле да се пред-
стављају у лажном светлу, тако што показују само 
добру страну своје личности, док лошу брижљиво 
скривају. А мени је искреност одувек била једина 
врлина – која је заправо мана. Врлина никада није 
усамљена, око ње се ствара круг.116 Зато никада нисам 
успео да се навикнем на слабост карактера већине 
људи којима сам био окружен, јер слабост карактера 
не трпи искреност. Мислио сам, ако нам је умирати, да 
умиремо достојно, без задње мисли и издаје принци-
па. Ипак, нисам могао очекивати од свих да ме следе, 
јер свако има свој пут и своју странпутицу.

Цео живот нисам ставио руку на жену, нисам 
пио вина, нити јео меса, али шта је то спрам грехова 
којима је отрована моја душа? Одувек сам мислио за 
себе да сам лош човек, и баш зато сам се трудио да се 
окружим бољима од себе. Сањао сам да ћу упознати 
барем једног од тридесет шест праведника који живе 
у свету, и због којих свет опстајава у греху. Ипак, 
живео сам са грешницима какав сам и сам био. И био 
сам срећан, јер кад год бих погрешио, могао сам бити 
сигуран да ће то моја браћа открити.117

Свој век сам провео у Јерусалиму. Често сам 
слушао путнике прашњавих сандала како испредају 
шарене приче са далеких ходочашћа. Говорили су о 
непознатим земљама, чудесним пределима, о хру-
скавим језицима које су тамо научили и занимљивим 
људима које су тамо срели. Заправо сведочили су о 
узалудности дубоке људске потребе за бесциљним 
лутањем и привиду да се велика искуства стичу у 

116  Конфучије, Књига IV, О рену
117  Конфучије, Књига VII, О учитељу
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обичној скитњи. Путовања узнемирују душу.118 Једину 
корист од путовања имају гостионичари и трговци. 
За пут није нужно путовање. Путовања су обмана и 
опсена чула које нам нуди ненавидник, одвлачећи нас 
од истинског пута. Једини прави пут је пут у средиште 
властите душе. Сви остали путеви воде у нигдину.

У Јерусалиму нас је за живот било мало, а за уми-
рање сасвим довољно. Окупљали смо се на Сиону, у 
Давидовом граду, око заједничке трпезе, ломили хле-
бове и певали псалме у славу Бога Аврама, Исака и 
Јакова. Стално су нам пристизали нови обраћеници 
који су полагали свој иметак пред моје ноге. Прила-
зили су нам покајници из свих дванаест колена Изра-
иљевих, Самарићани, Јелини и Римљани. После неког 
времена, поједини су одлазили, разочарани помире-
ношћу нове науке која није проповедала борбу за 
ослобођење, већ трпељивост и љубав.

Испочетка су нам прилазили искључиво презрени 
и сиромашни, али немаштина уједа.119 Сиромаси, 
како су долазили, тако су нас и напуштали у сталној 
потрази за правдом које нису могли да се насите, 
више него хлеба у којем су оскудевали. Богати су 
били постојанији у вери, али су били још постојанији 
у науму да сачувају своје богатство, па се нису много 
разликовали од сиромашне браће. Онима који су себе 
лагали да су излечени од среброљубља, говорио сам: 
Ако ти сам не волиш новац, дај га лоповима и они ти 
га неће узети.120 Све у свему, били смо слаби, и у нашој 
слабости је лежала наша снага.

118  Емануел Кант
119  Латинска изрека: „Paupertas mordet.“
120  Конфучије
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Град је на нас испочетка гледао са поштовањем, 
све док се није пронео глас да у својим склоништима 
блудничимо и пијемо крв жртвоване деце. Када су нас 
првосвештеници окривили да не поштујемо Законе 
били смо изопштени, да би нас, напослетку, прогонили 
попут дивљих звери.

Мени је било најтеже када су ме оптуживали да 
не поштујем Законе, јер ништа друго у животу нисам 
ни радио, осим што сам поштовао Мојсијеве запо-
вести и учио друге да их поштују. Саветовао сам браћу 
да се држе Закона и морала, јер шта нам је друго 
чинити ако смо људи. Нисам износио Божјем народу 
компликована учења и расправе, говорио сам им како 
да се понашају према другој браћи, јер чему празна 
вера ако је не прате добра дела. У Новом Израиљу 
нисам разликовао браћу по вери од браће по крви, 
али сам молио новообраћене да буду обзирни према 
обрезанима, да се држе Закона, обреда и прописа о 
исхрани, јер каква је корист ако ближње саблажњава-
мо зарад властитог убеђења. Кад не можеш да служиш 
човека, како можеш да служиш Бога? Кад не разумеш 
живот, како можеш разумети смрт?121

Првосвештеници су ме пуштали да се молим у 
Храму. Улазио сам слободно дању и ноћу у Светињу 
над светињама, молио се и проповедао окупљеном 
народу, свештеницима и старешинама. Они који су 
ми се без разлога дивили, касније, када се испунило 
пророштво, први су хитнули камен.

Јерусалим је немилице трошио своје житеље, јер 
у свакој страховлади жртва је истовремено и џелат, из 
121  Конфучије, Књига XI, О амбицији: „Све док се не зна служити 
     људима како онда може да се служи њиховим сенима? ... Све док   
     се не зна шта је живот, како онда може да се зна шта је смрт?“
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властите глупости или покварености. Ниједна тиранија 
се не би дуго одржала да не почива на принципу 
учешћа добровољних џелата. Да је другачије, сваки би 
поданик имао по једног чувара, а ко би онда пазио на 
чуваре? Тамо где влада терор, свако над сваким стра-
жари, и сви су истовремено и жртве и крвници. Тако је 
било и са нама у Јерусалиму и целој земљи јудејској.

Свети град је живео сасвим удобно без нас само-
прогнаних. Трговци су звецкали својим кесама по 
градским тржницама, занатлије нудили своју робу по 
стрмим уличицама, свештеници узносили молитве 
за достојне и клетве за недостојне... Изван града, по 
пољима, ратари су парали земљину утробу својим 
ралима, а номади напасали своја стада на пашњацима. 
И они који су јели хлеб од седам кора, и они који су 
били непристојно богати, живели су сваки Божји дан 
као да је последњи. Њихова одложена мисао о Творцу, 
била је нејасна и магловита. Мислили су: ако има 
Бога, молићемо му се за сваки случај, али има још 
доста времена за то, има дана за покајање и опрост, а 
ако Бога нема, онда ми ту ништа не можемо и треба 
живети у уживати у сваком дану.

Зато смо на Сиону основали Нови Јерусалим, нашу 
Коцку-Град која је, развијена по странама, давала 
знамење нове науке. Волео сам да искорачим из 
Коцке, ходећи улицама или путевима који су водили 
изван Светог града.

Понекад сам пешачио стрмим, узаним улицама Via 
Dolorosa.122 Камене уличице, засвођене лучним прола-
зима између вишеспратних зграда, немо су сведочиле 
о страшној пасији Светлости Света. Пролазио сам 

122  Пут суза (лат.)
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поред места осуде у тврђави Антонији, страшног кру-
нисања и предаје саплеменицима у Литостротосу, 
где као да је још увек одзвањало грозоморно ”Ecce 
homo!”123, првог пада под страшним теретом и првог 
устајања, мучног сусрета са Мајком која оплакује цео 
свет, олакшања од терета који понесе Симон из Кирине, 
предаха који донесе Вероникин убрус, другог пада 
и другог подизања, плача јерусалимских жена које 
кроз ридање за страдалником оплакиваху своја чеда, 
трећег, последњог пада и устајања, бацања коцки и 
деобе крвавих хаљина, распећа пред Мајчиним очима 
на Калварији, смрти и страшних речи: Или, Или, лима 
савахтани?124, полагања измученог тела које прихвати 
Јосиф из Ариматеје у Свети гроб који то није, јер гроб 
означава крај, а на том месту је почетак свих почетака.

После дугих молитви у Светињи над светињама 
или поучавања знатижељника који су ме заустављали 
у дворишту Храма, одлазио сам до Сиона, до собе 
последње вечере или до гроба мудрог Давида. Корачао 
сам до бање Витезде, до Гетсиманског врта, или још 
даље у брда, путем који је водио у Витанију и Јерихон. 
Понекад сам излазио изван градских зидина ходећи 
друмом за Кесарију. Бежао сам од света и другим 
путевима који су водили у Јопу, Витлејем и Хеброн, 
или друмом према Мртвом мору, али где год бих 
кренуо – сви путеви су водили у Рим.

Браћа су се борили против Рима, видећи у њему 
свако зло и неправду, а ја сам знао да све почиње и да 
се све завршава у Риму. Говорио сам, докле год нас 
Рим буде прогонио, бићемо јаки попут стене, а кад 

123  Ево човека! (лат.)
124  Мт 27, 46: „Боже мој, Боже мој, зашто си ме оставио?“(арам.)



Микица  Илић102

нас Рим прихвати, развејаћемо се попут песка који се 
круни из тврдог камена.

С друге стране, знао сам да ћемо без римске чизме 
заувек остати тек мала јудејска секта, док ћемо са 
римским једрима пронети огањ нове науке диљем 
света. Како год било, Рим нам је био колевка и гроб, 
и од тога се није могло побећи. Браћа су мислили да 
ћемо бити слободни ако отерамо Римљане из Јудеје, 
али Рим је био у нама, а против себе већина људи није 
спремна да се бори.

Кад већ нисмо могли против туђина, Павле и 
други учени апостоли смислили су да римско жезло 
и хеленску мисао придобијемо за себе. Нико их није 
разумео због тога, па ни ја сам, али то није била ствар 
избора, већ неминовности.

Синови Израиља нису препознали и прихватили 
Сина Човечијег у његовој постојбини. Зато је једина 
нада била да ће га пригрлити непријатељи и странци. 
Римљани и Јелини могли су да разумеју, а комшије, 
рођаци и пријатељи су говорили: Откуд овоме прему-
дрост ова и моћи? Није ли ово дрводељин син? Не зове ли 
се мати његова Марија, и браћа његова Јаков, и Јосија, 
и Симон, и Јуда? И сестре његове нису ли све код нас? 
Откуд њему ово све?125

Знао сам стару и овешталу истину да нико није 
пророк у властитом селу, и да ниједан лекар не лечи 
оне који га знају,126 а Њему је цео свет био тек једно 
мало село у којем је лечио људске душе. Зато га скоро 
нигде нису ни прихватили, а тамо где јесу, убрзо су 

125  Мт 13, 54-56
126  Апокрифно Јеванђеље по Томи, 31
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почели да исправљају његов подвиг,127 јер је био сметња 
за свеопште присилно усрећивање људи.128

Није тачно да се у малим срединама успех не 
прашта. У малим комунама људи су веома поносни 
на своје ближње који су успели у животу, али под 
условом да су отишли негде далеко. Тада их се људи 
веома радо сећају и хвале се њиховим постигнућима. 
Али, ако успешан човек остане да живи у постојбини, 
у малој скупини неуспешних људи – јао њему! Цела 
околина ће га презрети и одбацити. Слаби не воле 
снажне, јер их подсећају на њихову слабост.

Ако у малој заједници урадиш нешто добро, на 
општу корист, половина људи ће одмах бити против 
тога из чисте пакости, а друга половина ће помислити: 
добро је да је то учињено, али зашто је баш он морао то 
да уради? Зашто то није створио неко други, достојнији 
од њега? На пример ја!

Многи су ми прилазили говорећи: верујем у Јахвеа, 
али у онај свет са овим људима не верујем.129 А ја сам их 
учио: и овај и онај свет, и сви светови колико год да их 
има, творевина су Елохима. Да смо ми бољи, и свет би 
био бољи, али, ето, какви смо ми – такав нам је и свет 
у којем живимо.

Неки од браће су мрзели другу браћу казивајући: 
више волим животиње него људе, јер све животиње 
заслужују да се зову животињама, а сви људи не заслу-
жују да се називају људима. А ја сам им говорио да није 
тачно да онај ко не воли животиње не воли ни људе, 
већ је истина да онај који не воли људе покушава да 
127  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
128  Камалудин Серажудинович Гаџијев, Апологија Великог 
      инквизитора
129  Душан Видаковић, Грешка администрације
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воли животиње, обасипајући их вишком своје љуба-
ви. Животиње су уморне од наше љубави, јер им није 
потребна. Зато сам корио браћу говорећи да је одувек 
било лакше волети странца него ближњег, јер странац 
не познаје тако добро поноре наше душе, као што 
рођени одувек зна.

Божја је воља да будемо такви какви јесмо, и све 
мане свих људи на овом свету нису довољно добар 
разлог да их мрзимо један једини трен. Зато сам се 
увек трудио да осуђујем грех и милујем грешника.130 
Ипак, не могу а да се понекад не запитам шта је буди-
лац ђавола који спава у души сваког човека?131

Говорио сам онима који су имали воље да слушају: 
ништа није заувек, ни живот, ни љубав, ни пријатељство, 
ни смрт. Човек, чим се усправи, спозна да смрт није 
једна и коначна, већ се умножава и калеми, све док не 
загосподари телом. Ипак, смрт је поражена од стране 
Оног који нам је даровао своју победу. Проблем је у 
томе што нам је даровао и избор да поклон примимо 
или одбацимо, по властитој савести. Цела људска 
трагедија се прелама на том једном избору, који је 
претежак за човека.

Крај пријатељства је једна мала смрт132 са одло-
женим дејством. Сви блиски људи нас издају пре 
или касније, јер издаја је ствар времена.133 Издамо и 
ми њих, али нам то није страшно јер не боли подје-
днако. Цео живот је след малих издаја и подлих, 
прљавих превара, али то није разлог, нити изговор за 
130  Јустин Поповић
131  Камалудин Серажудинович Гаџијев, Апологија Великог 
      инквизитора
132  Владимир Пиштало
133  Арман Жан ди Плеси де Ришеље
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осамљивање и одбацивање ближњих. Зар и троструко 
Петрово одрицање није завршено опроштајем? Лепо 
је ћутати са бившим пријатељима јер вас вежу заједни-
чке успомене.

Човек може без хлеба, воде и ваздуха да умре и 
остане човек. Без љубави умире човек у њему. Свакоме 
је потребно дневно следовање љубави. Дете кад се 
роди и прохода, тражи да једе и пије, али изнад свега 
– иште љубав. А кад порасте у човека – сахрани љубав 
у себи. Зато све проблеме на овом свету праве људи 
прикраћени за љубав.

Ипак, ништа није стално, и ништа није заувек, 
па ни љубав, јер је љубав најјаче и најнепостојаније 
људско осећање. Људи мисле да љубав има почетак и 
крај, и да једна љубав искључује другу. А љубави се 
надовезују једна на другу, и никада не умиру, већ живе 
у траговима. И љубав мојих ближњих је усахла. Када 
више нису знали шта ће са мном, браћа су решили да 
ме убију.

Првосвештеник Ананије наредио ми је да на дан 
Пасхе проповедам народу против Спаситеља. Добро 
је знао да то не могу да учиним. Пошто су ме попели 
на кров Храма и наредили да се обратим окупљеним 
људима, рекао сам све што ми је било на души. Одмах 
су ме побеснели фарисеји гурнули са крова. Када сам 
загрлио земљу, још увек сам био жив, па ме је бесна 
светина засула каменицама. Како душа и даље није 
хтела да напусти измучено тело, пришао ми је неки 
сукнар и дрвеним ваљком просуо мозак по земљи.

Ко је научио да мре, престаје да буде роб.134 Чудесно 
је умирати. Смрт је мир какав до тада ниједно људско 
биће не може да осети. У трену човек схвати да је све 
134  Епикур
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оно у шта је дубоко веровао и кришом сумњао – ипак 
истина. Док сам тонуо у слатки сан, велика радост и 
узбуђење, помешани са заумним страхом Божјим, 
плавили су моје срце, јер сам спознао да, ако има 
живота после смрти, онда ме чека све оно што је наука 
проповедала.

Смрт је врхунска самоћа.135 Рађамо се сами и уми-
ремо сами; све између је привид одсуства самоће. Од 
рођења сам био болестан од усамљености. Увек сам 
био сам, чак и кад сам био с неким.

Моје тело су сахранили у близини Храма, али не 
задуго. Храм је убрзо нестао с ону страну простора 
и времена,136 a гроб је остао да чека отварање седмог 
печата.137

Након моје смрти букнуо је устанак нишчих који 
су тражили крв и освету. Пламтеле су јерусалимске 
улице обасјане бакљама побуњеника, горела су срца 
ослобођених зелота и сикара, али ни то није потрајало 
дуго. Речено је: човек ће разрушити храмове и продаће 
своју слободу за комад хлеба.138 Када су коначно угушили 
побуну, Римљани су разорили Храм. Био је то почетак 
лутања на које је заувек осуђен мој народ.

Чекам. Верујем и знам. Каткад сумњам. Не могу а 
да се понекад не запитам: ако сви мртви васкрсну, хоће 
ли се земља распрснути под тежином нашег ништа-
вила?139

135  Мигел де Унамуно, Агонија хришћанства
136  Христо Јанарас, Азбучник вере
137  Отк 8, 1
138  Павле Николајевич Евдокимов, Легенда о Великом 
      инквизитору
139  Зоран Хр. Радисављевић, Други долазак Христа
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Мариам из Магдале

Ако сви мртви васкрсну, хоће ли се земља распрснути 
под тежином нашег ништавила? сањала су седморица 
уморних спавача у пећини на брду Целиону. И ја сам 
била део њиховог сна. Била сам укочена и хладна. Била 
сам мост распет над безданом.140

Из сна ме је тргнуо Он, Будилац света, када ми је 
пружио руку праштања и истерао из мене седам злих 
бесова. Лежала сам у прашини окупаној светлошћу и 
стидом, чекајући пресуду острвљене светине спремне 
на линч, када је његова високо подигнута рука позвала 
безгрешне да се први хитну каменицом. Разјарена, 
обесна руља је намах утихнула у посрамљено стадо. 
Тек тад сам схватила разлику између условне и 
безусловне љубави. Раније сам волела творевину, а 
када ми је Он узео руку у своје снажне, кошчате шаке 
дрводеље и подигао ме из греха, заволела сам Творца.
140  Франц Кафка, Мост
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Док сам страсно љубила грешне људе, увек ми је 
пред очима био неки услов: волим те ако и ти мене 
волиш, мрзим те ако ме не волиш. Када је моје срце 
заволело Безгрешног, знала сам да је то безусловна 
љубав, баш као што мајка безусловно воли своје дете 
– Божји дар. Све остале љубави опхрване страшћу 
и похотом имају своје „ако“ и „онда“, а моја љубав 
према Њему била је чиста од самољубља и таштине.

Неки други људи, прикраћени за дар љубави у 
својим срцима, касније су говорили да сам волела 
Учитеља онако како жена воли мушкарца. Никада се 
нисам бранила од злих гласова, јер објашњавати своју 
љубав је исто што и мутити воду са извора.141 Љубав је 
без зашто! Као ружа.142

Лепота је у оку посматрача.143 Красота тела коју 
сам носила у очима других људи, била је извор свих 
мојих јада. Док су ми прилазили мушкарци који су 
се страсно клели у своја осећања, уживала сам да 
замишљам како ме они виде. Никога нисам волела, 
осим себе. Понекад сам се варала да волим неког 
мушкарца, али, заправо, волела сам његову опчи-
њеност мноме, волела сам себе онако како ме он види.

У врелим, тескобним ноћима од празника бесква-
сних хлебова до празника сеница, док бих чекала неког 
од многобројних удварача, слуђених и омамљених 
оним чудесним осећањем што се олако назива љуба-
вљу, размишљала сам зашто је човеку дато тако опасно 
оружје којим погубљује властиту душу.

141  Вилијам Батлер Јејтс: „Говорити о својој поетици је исто 
      што и мутити воду са извора.“
142  Ангелус Силезијус, О лепоти: „Ружа је без зашто!“
143  Margaret Wolfe Hungerford, Molly Bawn
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Љубав је најсиловитије и најкрхкије понирање у 
дубине властите душе. Љубав је бол. Нико ти не може 
бити стран као човек кога си некада волела.144 Тешко 
је схватити како неко ко те је безгранично љубио и 
желео, нема више никакво интересовање за тебе. 
Некада сте делили најинтимније тренутке и најдубље 
тајне, а данас га више не занима да ли си несрећна, 
болесна или, чак, мртва. Љубав је тако кратка, а 
заборав тако дуг.145 Али у томе и јесте неодољива драж 
љубави између мушкарца и жене: у њеној несталности 
и варљивости, у грчу да се сачува оно што се сачувати 
не може.

Била сам богата заводница којој су даривали све 
што пожели: пурпурне, свилене хаљине, раскошне 
памучне тунике, златне персијске копче и фибуле, 
египатске огрлице и наушнице, лампе, мирисе, новац, 
робове... Полагали су пред моје ноге тапије на вино-
граде, маслињаке, летњиковце и галије. Поседовала 
сам људске душе. Волела сам бесловесни Каинов 
пород: покварене феничанске трговце који су криво 
баждарили своје ваге, богате персијске зеленаше који 
су поткупљивали власти, лицемерне јудејске царинике 
и књижевнике, римске војне заповеднике који су раси-
пали туђи новац... Подизала сам вавилонски зигурат у 
свом охолом срцу.

Попут малог детета, видела сам шарени, безбри-
жни свет који се вртео око мене. Сви људи у мојој око-
лини су постојали тек да би задовољили моје хирове, 
да би ме верно служили или ми се безгранично ди-
вили. Мушкарци су ми се својевољно потчињавали, 

144  Ерих Марија Ремарк, Тријумфална капија
145  Пабло Неруда, Двадесет поема о љубави и једна песма без наде
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клечећи и понижавајући се преда мном. Увојак моје 
густе, црвене косе вредео је више него нечији понос. 
Скути мојих раскошних, скупих хаљина упили су 
више мушких суза, него иједно мајчино крило, а моји 
глежњеви су примили више пољубаца, него било чији 
честити образ. У хладовини густих кедрових кро-
шања, просци са истока и запада певали су ми уз лире 
и кимвале. Моју руку су тражили Римљани, Грци, 
Асирци, Египћани, Персијанци, Феничани, Филисте-
јци и Крићани, сви осим синова Дванаест племена, 
који су ме дубоко презирали и потајно ми се дивили. 
Уживала сам у свему томе. Ипак, била сам у дубини 
срца незадовољна и усамљена. Нисам знала шта је то 
што ми недостаје, и то ме је доводило до лудила; то ме 
је гонило да будем још неразумнија и безобзирнија у 
својим прохтевима.

Док сам боравила у Магдали, на обали Гениса-
ретског језера, свет је за мене још увек био Еденски 
врт. Живела сам под окриљем Емануила, а да то нисам 
ни знала. Нисам веровала у Бога, али је Он веровао 
у мене и стрпљиво чекао да га примим у своје срце. 
Уместо тога, кренула сам беспућем. Ипак, и на том 
стрмом, опасном путу суноврата, мучила су ме пита-
ња без одговора. Као тачке кад стално падају на исто 
место, та питања без одговора спојила су се у црну 
мрљу,146 коју ћу носити на души до краја времена.

Тражећи себе, изгубила сам друге. Била сам изо-
пштена својом вољом. Други су се поред мене осећали 
понижено, због моје охолости. Људи су по својој при-
роди једни другима блиски, понашање их удаљава.147 

146  Лав Николајевич Толстој, Трагање за Богом
147  Конфучије, Књига XVII, О декаденцији
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Мислила сам да више вредим због тога што су ме туђе 
очи пожудно желеле. На крају сам била сама, а само-
ћа уједа. Баш као и сиромаштво.

Грех настаје из мешања материјалног и духовног у 
човеку. Грех је блудничење, а не љубав. Живела сам у 
разврату који је долазио од чулности мога тела. Била 
сам слаба и нисам умела да се изборим са жељом да 
будем вољена. Људи често не виде љубав у свом срцу, 
јер је заклоњена похотом и страшћу. Ко настоји да 
задовољи све своје страсти, тај гаси ватру сламом.148 
Животињска плот и блуд коју сам упознала и због које 
умало нисам погинула, нема никакве везе са љубављу, 
али је у очима слабих људи вешто заклања. Узвишена 
љубав је од Створитеља и без ње не постојимо, као што 
не постојимо без љубави према другом човеку.

Живела сам у прељуби, крадући туђа осећања и 
не дајући ништа заузврат. Када се сретну две изгу-
бљене душе, плаче цела Васељена. Чим прође прва 
заслепљеност у пролазној, забрањеној вези не остане 
ништа, јер се прељубници увек труде да што пре 
забораве грех, зато што их он оптерећује и чини да 
се осећају кривим. Зато бивши љубавници никада не 
могу да остану пријатељи, већ нужно постају странци. 
Грешници немају прошлост, већ само будућност. Тако 
је у љубави; тако је и у новој науци која је чиста, узви-
шена љубав. Од кад сам срела Њега, избрисала сам 
своју прошлост, али је други нису заборавили и често 
су ме подсећали на њу. Људима је лакше да поверују, 
него да опросте. Заправо, нико ми није опростио, 
осим Њега.

148  Конфучије
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Било би лакше када би Судија ударао пацке гре-
шницима за њихове неподопштине, али Он ћути и 
гледа. А људи не умеју да уче из ћутње. Они најрадије 
уче из сопствених грешака. И ја сам била таква, све 
док нисам схватила да учинити грешку и не исправити 
је, то је тек права грешка.149

Не верујем у казну на овом свету. Они који дубоко 
верују у Творца, када доживе неку несрећу, верују 
још снажније. Они који не верују, када се разбију о 
хриди живота, продуже са својим неверовањем. Чему 
онда служи казна? И да ли казна уопште постоји? 
Или је сам живот казна? Када нам Бог узима нешто 
што не можемо схватити, он нас не кажњава, већ нам 
отвара руке да примимо нешто још боље.150 Зато верни 
када страдају, окрену се још преданије Елохиму, а 
безбожници се љуте и подижу оптужницу против Њега 
у свом срцу. Када сам коначно схватила да нас Божја 
воља никада неће одвести негде где нас Божја милост 
неће заштити,151 спознала сам мир и тишину, дубоку 
попут океана.

Живот је тако слојевит, јер је саткан од бројних 
правила, а истовремено тако једноставан, јер ни једно 
од тих правила не важи у потпуности.

Петар, Јаков, Андреј и друга браћа наметали су 
обраћеницима законе нашег племена, не схватајући да 
наше истине нису вредније од истина наших предака,152 

и да свако ко је уверен да поседује истину представља 
опасност за друге људе.153 И шта је то уопште истина? 
149  Конфучије, Књига XV, О племенитом човеку
150  Непознати аутор
151  Непознати аутор
152  Емил М. Сиоран
153  Хуго Прат
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Истина је недокучива људском роду. Остаје само вера, 
нада и љубав, од којих је највећа љубав. Петар се три 
пута одрекао Учитеља, Павле је гонио следбенике 
нове науке пре него што је постао један од њих, а ја 
сам живела у прљавом разврату, али нас је све спасла 
љубав.

Симон Петар и Јаков Праведни су сматрали да 
Јеврејин када прими ново учење треба да остане 
Јеврејин, а Павлу је то било небитно јер је проповедао 
паганима и јео са њима за истом трпезом, не марећи 
за обредну чистоту. Ученици који су били уз Петра и 
Јакова, ширили су нови наук међу браћом по крви, док 
су Павла и Варнаву послали да проповедају паганима 
и скупљају помоћ за сиромахе у Јерусалиму. Већина 
браће је слутила пропаст њиховог подухвата, говорећи 
да је омасовљење нове науке почетак њеног краја.

Ученици ме никада нису прихватили као себи 
равну. Заправо, дубоко су ме презирали због моје 
прошлости. Говорили су да једна жена не може бити 
достојна да прими Реч истине, иако је достојна да 
прими семе живота у своју утробу. Највећа од свих 
мајки је била достојна да роди Сина, али то у очима 
мужева није било довољно за опроштај Евиним кће-
рима. Ученици су мислили да они треба да суде о 
величини туђег греха и Божјој милости.

Кад нас је Он напустио никоме од браће није било 
јасно како сам ја, најнедостојнија од свих, доживела 
милост познања и зашто се Учитељ јавио прво мени, 
а не некоме од њих који су били угаони камен нове 
науке. Искрено, ни ја нисам знала одакле толика 
милост према мени проказаној и одбаченој, каквом 
су ме други сматрали. Мудраци су говорили: да бисмо 
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добили нешто што никада нисмо имали, морамо учи-
нити нешто што никада нисмо учинили.154 Никада 
нисам била свесна својих дела, јер сам се управљала 
срцем, а то ме је увек скупо коштало.

Пратила сам Учитеља диљем Галилеје, Самарије 
и Јудеје. Газила сам пустињску прашину и врели 
камен у малобројној скупини жедних Речи. Зато су 
ме касније неки од ученика молили да им пренесем 
Равијеве поуке које сам чула на путовањима, да би их 
окаменили у слово.

Заједно са Мајком гледала сам последње муке 
Сина и његово полагање у гробницу Јосифа из Арима-
теје. Када смо у зору хтеле уљем да помажемо Тело, 
анђеоски глас нам је рекао да не тражимо Живога међу 
мртвима, и да пренесемо Његовим ученицима радосну 
вест. Глас се ширио на путу за Емаус, претварајући 
се у чудо које су апостоли примили са неверицом. 
Касније су рекли за Тому да је био маловеран када 
је ставио руку у Равијева ребра, али су испочетка и 
други сумњали. Њихова неверица је била мој плач.

Сумњао је и прокуратор Пилат који није стигао 
да опере крваве руке, пре него што је скончао у 
прогонству. Док сам стајала пред Тиберијем и док је 
из мог срца куљао бес, а са мојих усана се изливале 
отровне речи оптужнице против бившег намесника 
Јудеје, јаје које сам хтела да дарујем императору, 
поцрвенело је у мојој руци од срамоте. Сви су тада 
поверовали, а ја сам посумњала да сам достојна 
апостолског звања, јер је моју душу преплавила горка 
срџба према човеку који није разумео своју погибељ. 
Било ми је жао прокуратора који није доживео милост 

154  Непознати аутор
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познања и који се, чак, није ни сећао своје осуде. 
Било ми је жао слепога који је цео живот провео у 
магновењу отровне сумње.

Сретала сам људе који су говорили да нема Бога. 
Било је тешко и мучно разговарати са њима. Када 
би ме неко упитао да ли Бог постоји, одговарала сам 
другим питањем: ако нема Бога, чега онда има? Има 
ли нас? Има ли смисла? Говорила сам им да је највећи 
доказ Божјег постојања сам човек – творевина која 
сумња и пита се да ли постоји Творац.

Богоборци нису схватали разлику између Бога 
и људске немоћи да се Он спозна. Говорила сам им 
да Бог није у доказима, већ у трагању. Учила сам их 
да се Творац открива сваког трена, на сваком месту, 
али да тражитељу требају очи да види и уши да чује. 
Спознати Бога и живети – то је једно исто, јер Бог је 
живот.155

Учени филозофи и надмени зналци, који су веру 
у Бога заменили поверењем у науку, величали су 
природу, не схватајући да је то само друго име за 
Бога. Говорила сам им да узрок није иста категорија 
мишљења као простор и време.156

Неки од браће који су тврдили да Бога нема, дубоко 
су веровали у Божје непостојање. Али, није ли то била 
само посувраћена вера, без иједног доказа? Није ли 
то било тек голо веровање да Бога нема, насупрот 
веровању да Бога има. Једна вера наместо друге вере. 
Друга браћа су се бунили против Бога, не поричући 
његово постојање, већ му пркосећи у својој гордости. 
Оних трећих, без икакве примисли о Богу, није било 

155  Лав Николајевич Толстој, Трагање за Богом
156  Лав Николајевич Толстој, Трагање за Богом
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од постанка света. Четвртих, који вероваху, било је тек 
незнатно више. Ипак, најлакше је било преварити оне 
који вероваху у Бога, али не и у ђавола, јер такви су 
мислили: нема сотоне, нема греха, све је дозвољено, 
па је и Свевишњи сувишан. Док Богу можемо служити 
само ако у њега верујемо, дотле ђаво нема потребе да 
верујемо у њега да бисмо му служили.157

Они који су били жедни крваве правде, видели 
су у новој науци могућност преображаја заједнице, 
не видећи да им се нуди далеко дубљи и снажнији 
преображај душе. Други су ми говорили да би радо 
пришли новој науци, када би могли да живе по њеним 
правилима сваки дан у години, а не неколико часова 
седмично на агапама.158 Њима је сметало одсуство нове 
вере из свакодневног живота и односа према другим 
људима. Веровали су у Бога, али нису поштовали 
његове недостојне заступнике на земљи. Нисам знала 
шта да им одговорим, јер су, на неки начин, били у 
праву. Заиста, било ми је тешко да објасним зашто 
новој науци не приступају сви честити и поштени 
људи који су стајали по страни, док у исто време међу 
новообраћенима има доста злих, покварених особа. 
Касније сам чула од Павла да је црква болница за 
болесне, а не прихватилиште за савршене, и тада ми 
је било лакше и јасније.

Семе је падало на трње и камење, и нисам знала 
како да узорем оно мало плодне земље која се пружала 
преда мном. Најтежи су ми били они којима, сем 
пустоши, нисам ништа видела у срцима. Биле су то 

157  Андре Жид, Ковачи лажног новца
158  Махатма Ганди: „Ја бих постао хришћанин кад би хриршћани 
      били хришћани сва двадесет и четири часа дневно.“
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тихе, уплашене животиње које нису имале храбрости 
да одбаце веровање, али уместо вере у души им је била 
само празнина. Славили су Елохима, али нису знали 
зашто, примали су учење у свој ум, али не и у своје 
срце. Величали су Адонаја да би га умилостивили и 
постигли какву ситну корист за себе. То, заправо, и 
није била вера, него пука рачуница. За њих је Учитељ 
говорио да су као окречени гробови. Ипак, најрадије 
сам мане других људи тражила у себи.

Молила сам се за браћу и сестре који су ме избе-
гавали, јер су се осећали огољено преда мном. Моја 
безусловна борба за покајање и милосрђе чинила је 
да се људи из мог окружења осећају посрамљено и 
проказано. Човек је једино створење које одбија да буде 
оно што јесте.159 Већина људи је глумила свој живот, 
уместо да га живи. Када бих такве разобличила, беспо-
требно сам стварала непријатеље. Тако сам наставила 
да самујем.

Дубоко сам презирала слабост карактера код 
већине људи које сам сретала. Карактер је судбина 
човека.160 Док сам била млада и надобудна, људски 
род сам делила на вукове и овце, а тек много година 
касније, када сам упознала Пастира, схватила сам 
да постоје вукови који не прихватају да буду вукови 
и овце које се својевољним смирењем покоравају 
лажним вуковима. Чим сам научила да препознајем 
посвећенике, танка линија између вукова и оваца се 
наједном избрисала, јер сам их видела са обе стране 
лимеса.

159  Албер Ками, Побуњени човек
160  Хераклит
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Нису лоша времена, него човек.161 На мом путу је 
најтеже било срести благу душу којој бих пренела 
Реч. За све године лутања и трагања, срела сам тек 
неколико истинских ревнитеља. Многи су ме питали 
како могу да носим тешко апостолско бреме на 
својим нејаким женским плећима. Говорила сам им: 
није тешко бити проноситељ Речи, нити је тешко бити 
жена у свету мушкараца – тешко је бити човек. Зато, 
откад сам срела Њега, ништа друго нисам радила, 
осим што сам будила човека у себи. Велики човек 
поставља строге захтеве себи, мали их човек поставља 
другима.162 Већина то није схватала, па је поправљала 
друге људе око себе, док је у њима самима спавала 
звер. Мислили су да нови човек треба да устане из 
пепела старих заблуда, а ја никада нисам веровала да 
ватра доноси напредак.

Људи могу величати истину; истина не може вели-
чати људе.163 Било је тешко и мучно једну истину 
објашњавати мноштву људи на безброј различитих 
начина. Осећала сам да губим нит суштине у свим 
тим поједностављењима и прилагођавањима. Истина 
се губила у изразу, суштина у обреду, а Реч у слову. 
Ипак, помагала сам Јовану, најученијем од све браће, 
да запише Реч, јер шта ће остати после нас осим голог 
слова? Кад сахране човека, на његов надгробни белег 
уклешу тек неколико слова и бројева и то је све, јер 
та слова и бројеви чувају сећање на умрлог дуже од 
потомства, склоног слатком забораву.

У младости сам ниподаштавала друге људе, и била 
сам слаба. И волела сам.
161  Чарлс Дарвин
162  Конфучије
163  Конфучије
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Када сам се поново родила, понижавали су ме и 
вређали, и била сам јака. И опет сам волела.

Друго нисам знала, осим да волим, јер ми је љубав 
била једини дар.

Књиге су само дебела писма пријатељима.164 Знала 
сам да ће тамо где спаљују књиге, једног дана спаљивати 
и људе.165 Књиге и људи најлакше горе. Осећала сам 
да ће ватра поново да развезује запетљане чворове 
наших искушења, јер нико није желео Бога уживо, већ 
само Бога у књизи.166

164  Жан Пол Сартр
165  Хајнрих Хајне, Almansor
166  Непознати аутор
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Повест о ненаписаном
(Appendix)

У давна времена, када су књижевници још увек 
творили судбину света, све је записивано, јер нико 
није желео Бога уживо, већ само Бога у књизи.

У шпиљи налик оној са брда Целиона у којој су 
легендарни спавачи провели три стотине и девет 
година у дубоком, каталептичном сну, у мрачној, 
влажној изби тискала се малобројна скупина нишчих 
и прокажених који су се склонили пред разоритељима 
Јерусалима.

Од Храма не беше остао „ни камен на камену“, 
а шачица верних више није знала на коју страну да 
се окрене. Јаков је био мртав, Петар, Павле и други 
ученици беху скончали у најтежим мукама, милион 
Јудеја је изгубило главу, а преостали веру. Вековима 
нису смели да изговоре Божје име, и сад га се више 
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нису ни сећали. Ненавидник изнова беше окупио под 
свој стег бесловесне, ујединио их и сабрао, навукавши 
образину борца против зла, неправде – и ђавола самог.

У врисци уплашене деце, самртничком ропцу 
измождених стараца и ужурбаној трци избезумљених 
жена, седела су тројица седих мудраца и писала Божју 
опоруку потомству. Умивени и чисти пред Адонајем, 
писали су о лажним пророцима и упропаститељима 
који се беху намножили у последњим временима. 
Бележили су притиснути осећајем немоћи и уплаше-
ности, јер писање је чедо очајања и заумног страха од 
непостојања, писање је освета смртне руке.167

Књига је расла, надимала се, гутала у себе пределе, 
људе и мисли. Мудрост лежи у свим временима и свим 
народима, али је треба ископати попут груменчића 
злата из мутне, набујале реке. Старци су журили да 
што пре запишу предање, да преточе Реч у слово, 
јер више нико није био сигуран да ће осванути тамо 
где је заноћио, нити да ће поживети довољно дуго да 
сведочанство истине пренесе у будућност.

Успомена на Учитеља бледела је и копнила међу 
следбеницима, јер све је мање било оних који су 
доживели милост да га чују и виде, а све више оних који 
су само препричавали туђа сећања. Књига се рађала 
као штит, као брана од навале тумачења гордих синова 
који су хтели да поправе подвиг и учење168 Утемељивача.

Мудраци су писали све одреда, како је било и како 
ће бити, од магловитог почетка до извесног краја када 
више не буде било времена.169

167  Вислава Шимборска, Радост писања
168  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
169  Сретен Угричић, Капетан из Капернаума, Бог језика и друге 
      приче
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Да је икада написана до краја, Књига би говорила 
о намеснику Јудеје којег се више нико није сећао, јер 
беше неславно завршио његов злосрећни животни пут. 
Рукопис је гутао дивље пределе земље Израиља кроз 
које је прокуратор прошао на својим путовањима у 
загрљај судбине. Напоредо су промицали и смењивали 
се сурови крајолици и рајске оазе у којима је бујао 
живот бременит значењима. Крај пута је био далеко, 
у другој причи и другој књизи, још увек ненаписаној и 
сатканој од туге.

Никада довршена Књига прождирала је сумње 
и наде римског капетана и првих преобраћеника, 
заједно са стрепњама оних који су их обраћали у нову 
науку, јер нема ништа теже него бити учитељ другима 
када си и сам ненаучен.170 Борити се за човека који је 
место сусрета Створитеља и ништитеља171 терет 
је и искушење горе од властите сумње. Мудраци су 
записивали у Књигу сукобе првих апостола по питању 
исхране, обрезања и обреда, недоумице око тога да ли 
је нова вера – вера одабраних по рођењу или призиву, 
да ли се у нову заједницу улази кушањем мајчиног 
млека или хлеба и вина са агапа.

Из замишљене Књиге рачвали су се невидљиви 
путеви којима су ступали проноситељи нове вере, 
ширећи наук међу изабранима и оним другима о 
које се нико није отимао. Путевима су ходили многи 
чувари, али је само један тачно знао куда ти путеви 
воде. Књига је била тесна за човека који је толике мисли 
170  Николај Велимировић, Мисли о добру и злу: „Лако је научити 
      животињу, лако је научити простака, али је тешко научити 
      онога, ко је ненаучен већ постао учитељ другима.“
171  Камалудин Серажудинович Гаџијев, Апологија Великог 
      инквизитора
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преточио у мудрост, да би исту ту мудрост одбацио са 
гнушањем када је доживео милост просветљења. Сви 
путеви су водили у Књигу из које је извирао само један 
пут, јер истина је увек само једна, а лаж има хиљаду 
лица. Нико то није знао боље од бившег фарисеја који 
се искрено покајао.

Ненаписане странице Књиге разбокорених по-
главља тврдиле су да је можда тек онај којег су непра-
ведно прозвали неверним, јер је посумњао, и у сумњи 
оснажио веру милиона слабих, онај који је проповедао 
у далеким земљама још даљим људима, да је можда 
тек он знао како је тешко и мучно другима преносити 
веру кроз властиту сумњу. Зато је Књига у рукама 
стараца гутала сумње заједно са веровањима, јер вера 
је од слушања.172 Писали су мудраци и о најмањим од 
ученика који су ширили благу вест међу удаљеним 
народима, о искушењима и страдањима кроз која су 
пролазили.

Да су мудраци успели да је напишу, Књига љубави 
би певала о отрову који понекад љубав доноси, јер 
љубав је смирење ако је од Бога, иначе је велики 
немир. Љубав је врлина, а оно што је со за сваку храну, 
то је смирење за сваку врлину...173 Књига је порађала 
љубав и разобличавала мржњу која ништи, јер мрзимо 
само оне које не познајемо и волимо само оне које 
не познајемо, а према онима који су нам блиски – 
углавном смо равнодушни. Мржња и љубав чеда су 
незнања. Књига која никад неће угледати светлост 
дана понирала је у дубине, у таму и тишину људског 
срца које воли забрањеном љубављу, и мрзи себе због 
такве љубави.
172  Рим 10, 17
173  Исаак Сирин, Подвижничке поуке



Књига у покушају сликала је страдања првих чу-
вара и проноситеља огња нове науке. Најтеже је са 
нашијенцима, јер они који виде властитим очима не 
могу да верују у ствари очигледне, док други који 
су далеко и који тек наслућују истину, у вери крепе 
своју наду и љубав. Зато је Равијев брат примио 
најтежи терет на себе: да учи браћу по крви који 
су видели очима уместо срцем, јер им је срце било 
слепо. Књига је певала о жудњи Праведника да упозна 
једног од тридесет шест праведника који никада не 
ишчезавају потпуно са лица земље и због којих свет 
опстаје, јер истински праведник никада не види себе 
као праведника. Књига је учила о самоспознаји, јер 
мудрац оно што хоће, тражи у себи; а незналица тражи 
у другима.174

Никад довршена Књига сведочила је о величини 
оне која је саму себе видела као „најмању од свих 
жена“. Њена љубав је наткрилила сваки њен грех, 
њена достојност је обесмислила сваку увреду коју је 
поднела. Мудре странице су училе о јединој храни 
која је човеку потребна, а која се деобом увећава. 
Књига без почетка и краја је настајала и нестајала у 
безусловној љубави Створитеља према творевини, 
разобличавајући отровну људску мржњу.

У почетку је била Реч, а на крају ће остати само 
слово. Књига у нестајању пролазила је кроз искушења, 
а страдања су је тек чекала на будућем путу од слова 
до Речи. Знали су мудраци да слово остаје тамо где 
Реч не може да опстане, и да никада не смеју одустати 
од будућности, јер је и Књига живела у сећању на 
будућност. Слутили су да ће једног дана мртво слово 

174  Конфучије
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изнова породити живу Реч међу људима склоним 
забораву. Агонија Речи је водила у тиранију слова, али 
Реч се није могла другачије сачувати. Пратио их је 
осећај да не пишу они, већ неко с ону страну простора 
и времена.175

Свет је створен да би ушао у књиге. Књига осуђена 
да остане заувек ненаписана, чувала је истину од 
оних који су говорили да се на Божјим заповестима 
може изградити небеско царство, али не и земаљско 
које се гради на држави оличеној у чуду, тајни и ауто-
ритету.176 

Неке књиге немају среће јер никада не буду про-
читане. Друге, пак, бивају једноставно прогутане. У 
стомацима већих књига оне се пријатно мешкоље и 
скривају од знатижељника. Треће књиге су убице које 
остављају крвави траг у свом походу. Четврте, уз све 
дужно старање, остану заувек ненаписане, јер на овом 
свету је много више ненаписаних, него написаних 
књига.

Многe књигe нису опаснe. Oпасна је само једна.177

Коначно, када су мудраци схватили да је неказана 
реч златна178 и да ниједна књига не може описати 
неописиво, оставили су је заувек нестворену. То је 
било оно неодређено доба кад се завршава ноћ и кад ђаво 
закључује своје обрачуне.

175  Христо Јанарас, Азбучник вере
176  Фјодор Михајлович Достојевски, Велики инквизитор
177  Данило Киш, Пси и књиге, Гробница за Бориса Давидовича
178  Лав Николајевич Толстој, Путь жизни
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