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ВИДЕТИ

Веће је
видети своје грехе,
него васкрсавати
мртве

Веће је
себе умањивати,
да би Христос
у нама узрастао

Веће је
свако створење
бољим од себе
видети, да би
смирено о себи
мислили

Веће је
последњи од свих
бити, да би нас
Господ узвисио
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Веће је
и највеће, Господа
у мноштву препознати,
да Он узраста,
а ми да се
умањујемо
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РАДОСТ И МУЛА

У Добоју
наша радост,
у Црној Гори
мула и талибан,
прво осана,
потом испљуван

А скоро исте
речи говорио,
о миру, љубави,
о Цркви,
ал’ свако чује
својим ухом,
па тако и
збори духом

Још је Достојевски
Великим инквизитором
рекао, не треба нама
поново Христос,
већ онај који ће нас
хлебом нахранити
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Ал’ Црква света
Христом живи,
због тога смо ми
свету криви,
јер ми
крст и Небески
хлеб нудећи
живот је не овај,
већ будући

Ал’ свет иде
како је писано,
ни јота неће
измењена бити,
зато наш Патријарх
Христом збори,
и овде у Србији
и у Црној Гори,
и на све
стране света,
да смрт од кога
буде отета
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ТРЕЖЊЕЊЕ

Људи, шта то би,
да се пијан трезниш
и некако, али
трежњење на суво,
не иде никако

Шта чујеш,
шта видиш,
не верујеш,
све ти се чини
да претерујеш

И очи би протрљао,
а уши би требало,
откад нас је ово
вребало

А ево, све дође
као лопов у ноћи,
изненада, ниоткуда,
неверица свуда
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И да се осмехнеш,
покушао би,
а пре ћеш
главом завртети,
па би се и по глави
пљеснуо, не би ли
себи дошао

Е наивко,
е немудрих слико,
у шта те године
прођоше,
отрезни се,
већ је време,
јер како чујемо,
стижу и нове
животне дилеме
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SERBIEN LAGER

Болесни напред,
здрави стоп
у градовима
селима и свуда
е чуда, е чуда 
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АНКО

Ускоро невакцинисани,
ни до тоалета
неће моћи,
Анкови ће ту бити,
чак и преко ноћи

Ветеринари и гробари,
од данас су сви
инспектори и
контролори,
а правило рада
ће им бити:
Невакцинисани,
нећете се скрити

Анкови за сада кажу:
Само кафићи,
ал’ сутра…
е моји заморчићи,
из својих кућа,
да л’ ћемо изићи?
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ЈОАНИКИЈЕ

Јоаникија нашег у бетонску
тамницу вргоше,
у којој он се ни исправити не може, али 
ипак усправан оста
пред онима који га затвараше,
гроб себи вечни копајући

Световасилијевска литија
њима смета,
која Свеца Острошког слави,
да Црној Гори слободу јави,
њој Јоаникије са својим народом,
смерним кораком дошета,
слободи - не од овога света

Мало је сада читава Црна Гора
Јоаникију затвор да буде,
он се овим уписа у људе,
а нељуди имена немају,
већ се могу заједно Пилати звати,
јер ни руке не стигоше опрати
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Даће Бог и Василије Свети,
да се брат Јоаникије
опет своме народу и слободи врати,
не, ми Срби нећемо стати,
некрсте на то позивати,
да мир и достојанство
испуне Црну Гору,
као кад је митроносне главе
Крстом осењиваше
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ЛАЖА

Здрави су претња
болеснима,
ма и свима,
па људи моји,
где то постоји

Има у данашњем
лажа свету,
где све дође
у пакету,
на коме пише,
лаж истину брише

Наша је истина
лаж,
и у томе је
њена драж,
да ништа исто
бити неће,
све старо и вредно
у смеће, обредно
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Своје царство лажи
градимо,
ко је за,
на горње место
га посадимо,
и тако редом
до лажног месије,
својом чредом

Све наше
негдашње лажи
знајте, само су
сенке биле,
да би се сада,
у нашем царству,
Лаже оствариле
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Уз пе смо тво ра штво 
епи ско па Фо ти ја

Хри шћан ска кул ту ра је од са мих сво јих 
за че та ка има ла сна жан ре флекс за по е зи ју, 
то јест за оно што би смо, по слу жив ши се 
јед ним из ра зом Ни ки фо ра Ца ри град ског, 
мо гли на зва ти „ме ло ди јом те о ло ги је“. По чев 
од је ван ђељ ског при ка за Тај не Ве че ре, у ком 
чи та мо ка ко Хри стос са апо сто ли ма „по је 
хва лу“ Бо гу, пре ко ли тур гиј ских и бо го слу-
жбе них тек сто ва, па све до Ро ма на Ме ло да 
Слат ко пој ца, за ко га је чу ве ни Карл Крум ба-
хер ре као да је „нај ве ћи цр кве ни пе сник свих 
вре ме на“ – по е зи ја пред ста вља не за о би ла зни 
део хри шћан ског пре да ња, ме ди јум кроз ко ји 
се из ра жа ва ју те мељ не исти не хри шћан ске 
ве ре. Ни је био ре дак слу чај да се упра во у 
сти хо ви ма са оп шта ва ју нај ду бље те о ло шке 
ре а ли је: Гри го ри је Бо го слов у IV ве ку пи-
ше сво је чу ве не Епове, у ко ји ма из о бра жа ва 
тај ну Све те Тро ји це, док Си ме он Но ви Бо-
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го слов у сво јим Химнамабожанственељу
бави по ет ски са оп шта ва сво је не по но вљи во 
хри шћан ско ис ку ство – ис ку ство по ка ја ња, 
ис ку ство под ви га сми ре ња и ев ха ри стиј ске 
тре зве но сти, од но сно свој су срет са Бо гом 
ко ји је, ре чи ма Ру дол фа Ота, сваг да про пра-
ћен „тре пет ним та јан ством и уди вље њем“.

Као на след ни ца ви зан тиј ске кул ту ре у 
мно гим ње ним ру кав ци ма, ста ра срп ска 
књи жев ност ре ци пи ра ла је и глав не обра-
сце ви зан тиј ске по е зи је. Пи са на у кла сич ном 
сред њо ве ков ном кљу чу, она је ма хом би ла 
бо го слу жбе не са др жи не. Та ко је би ва ло од 
по е зи је Све тог Са ве, ар хи е пи ско па Да ни ла, 
Мар ка Пећ ког, мо на хи ње Је фи ми је, Си лу а на 
и дру гих, па све до зна ме ни тог са ста ва Сло
вољубве де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, у ко-
јем пе сник, ево ци ра ју ћи је ван ђељ ске и псал-
мич ке са др жа је, по зи ва мла ди ће и де вој ке 
на чу ва ње тре зве но сти и це ло му дре но сти, 
ка ко би се ана го шки ус пе ли ка вр хун ској, 
бо жан стве ној љу ба ви.
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Не што од овом при ли ком са мо  син те тич-
ки ски ци ра них сен зи би ли те та на ла зи мо и 
у пе смо тво ра штву епи ско па Фо ти ја ко ји 
пе смо љуп це и бо го тра жи те ље да ри ва сво-
јом но вом, че твр том збир ком по е зи је. У њој 
се  већ при пр вом чи та њу кроз при зму хри-
шћан ског до жи вља ја све та пре та па ју сред-
њо ве ков ни иде а ли са ис ку ством мо дер но сти 
ко ја се жи го ше у ње ним ра зним ма ни фе ста-
ци ја ма и ко јој се у сми слу ко рек ти ва из но ва 
ис по ста вља хри шћан ски обра зац жи вље ња. 

По сто је ма кар два те мељ на мо ти ва ко ја се 
мо гу ра за бра ти у по е зи ји епи ско па Фо ти ја. 
Нај пре је то пе снич ки при каз опи та ду хов-
ног жи во та, са свим ње го вим уну тра шњим 
ам пли ту да ма, а он да и при каз ду хов не си-
ту а ци је вре ме на у ко јој пе сник-бо го тра-
жи тељ оби та ва и са ко јом се но си. На лик 
сво јим ве ли ким узо ри ма из сред њег ве ка, 
вла ди ка Фо ти је сти хов но из о бра жа ва ле-
стви цу ду хов ног ус пи ња ња, чи ји је основ ни 
циљ за јед ни ча ре ње са Бо гом. Оно се за до-
би ја кроз под виг смирења. Чу до сми ре ња, 
као ме сто ке но зе, од но сно од ба ци ва ња свог 
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фан та зма го рич ног Ја, ис по ста вља се као 
вр ху нац ду хов ног жи во та: 

Ве ће је
ви де ти сво је гре хе,
не го вас кр са ва ти

мр тве.

По пут зна ме ни тог Словаоуму на шег Све-
тог Са ве, у ко јем уте ме љи тељ Срп ске цр кве 
и ду хов но сти по зи ва свој на род на „не бе ско 
гле да ње“, вла ди ка Фо ти је по зи ва и се бе и 
свој на род на иде ал ду хов не „тре зве но сти“: 
„Е, не му дрих сли ко... отре зни се“. Тај пут, 
у ко јем се чи та лац на је дан без ма ло ње го-
шев ски на чин при зи ва на из ме шта ње из пер-
спек ти ве об у зе то сти твар ним и про па дљи-
вим све том, пред ста вља по зив на окре та ње 
ка оно стра ном, а све ка ко би се мо гло „у 
мно штву Го спо да пре по зна ти“.

Окре та ње су бјек та ка оно стра ном и ње го-
во ви ђе ње оног „не ви дов ног“ – очи ма Све-
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тог кра ља Сте фа на Де чан ског по хра ње ни ма 
на пе сни ко вом „дла ну“ – не за не ма ру ју у 
сти хо ви ма вла ди ке Фо ти ја еми нент но исто-
риј ску ди мен зи ју пе снич ког ис ку ства. Док 
пе снич ки те ма ти зу је ис ку ство стра да ња, 
он ем па тич ки уни вер за ли зу је пар ти ку лар-
не при ме ре пат њи и про го на, ка ко обич них 
љу ди, љу ди-про сеч ни ка, та ко и ре пре зен та-
тив них пред став ни ка ет но са ко јем при па да: 
би ло да стил ски об ли ку је стра да ња јед ног 
од сво је епи скоп ске са бра ће пред на ле том 
не прав де, би ло да те ма ти зу је ис ку ство про
гона свог на ро да, као јед не од ње го вих те-
мељ них од ред ни ца. Ни у јед ном ни у дру-
гом слу ча ју, иа ко до бра но осе ћа сла бо сти 
чо ве ка пред на ле ти ма иза зо ва вре ме на, вла-
ди ка-пе сник не за бо ра вља ви си ну људ ског 
до сто јан ства: „Јо а ни ки ја на шег у бе тон ску 
/ там ни цу вр го ше, / у ко јој он се ни ис пра-
ви ти не мо же, али ипак ус пра ван оста / пред 
они ма ко ји га за тва ра ше“. Та чо ве ко ва „ус-
прав ност“, као оти сак Бо жи јег ли ка у ње му, 
оста је ме ра чо ве ко ве по сто ја но сти у ње го-
вом су ко бу са „по сти стин ским“ дру штвом 
у ко јем сви ску па оби та ва мо: „Сво је цар ство 
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ла жи гра ди мо, / ко је за, / на гор ње ме сто /га 
по са ди мо, / и та ко ре дом / до ла жног ме си је, 
сво јом чре дом“. 

У овим сти хо ви ма вла ди ка Фо ти је до ди-
ру је је дан од кључ них про бле ма са вре ме ног 
све та: про блем ла жног ме си је и ис ку пи те ља, 
ко ји је увек сли ка је ван ђељ ског ла жног чу-
до твор ца Си мо на. Ње му на су прот, вла ди ка 
су прот ста вља иде ал Хри ста, као пред во ди-
те ља сва ког, па и пе сни ко вог на ро да: „Да и 
ми не би, / као Ју де ји, / лу та ли по све ту / као 
по пу сти њи, / и тра жи ли дру гог, / ко ји ће у 
сво је име до ћи, већ Хри ста, / Све тлост све та 
/ да тра жи мо“. По не кад ипак, пред ла ви ном 
уну тра шње ду хов не бор бе и по ша сти ко је 
до ла зе од свет ских моћ ни ка, пе сник као да 
устук не: „Ево ме у / гр лу сте же / и ни ре чи, 
/ за то пе сма / да опе ва, / да опо је“. Упра во 
по пут ре пре зен та тив них узо ра из хри шћан-
ске ста ри не, пе сник-вла ди ка до бро зна да 
нај ве ће по но ре и нај ве ће ми стич ке уз ле те 
ни је мо гу ће пој мов но ар ти ку ли са ти; њих је 
мо гу ће са мо хим нич ки, по ет ски пре до чи-
ти, би ло у ви ду ла мен та над соп стве ном и 
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оп ште на род ном суд би ном, би ло у ви ду бла-
го ве ли ча ња бо жан ског.

По е зи ја вла ди ке Фо ти ја не па ти од не ких 
по е тич ких окре та, не под вр га ва се кру тим 
на ло зи ма вер си фи ка ци је, не ма про блем са 
жан ров ским ука лу пљи ва њи ма и пра ће њем 
те ку ћих пе снич ких трен до ва. Све му то ме 
упр кос (а мо же би ти по не што и због то га)  
она је из над све га јед но дра го це но све до-
чан ство јед ног лич ног под ви га да се у стих 
пре то чи јед но лич но ис ку ство. То је ис ку-
ство ко је по зи ва, опо ми ње и, не ма ње ва жно, 
да је ка ко то ли ко по треб ну ду хов ну уте ху.

Др Вла ди мир Ро га но вић
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