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ИВАН ЏЕ ПА РО СКИ

МА НА СТИ РИ СВЕ ТЕ ГО РЕ

ВЕ ЛИ КА ЛА ВРА
ПРО СТОР И ВРЕ МЕ

Ми та ко ре ћи по сто ји мо
ви ше у про сто ру 
а ма ње у вре ме ну.

Али, ме ђу зи ди на ма 
Ве ли ке Ла вре 
ни ка да ни је та ко. 

Та мо и про стор 
и вре ме 
ти хо тра ју.

Та мо је и тра ја ње 
оту да 
про стор и вре ме.

Та мо сва ко Ја 
је ма те ри ја 
и ме мо ри ја 

ко ја из ла зи из со ба 
са да шњо сти и иде 
ка ода ја ма про шло сти.
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ХРАМ И КИ ПА РИС

Ка да се ки па рис за са ди 
у дво ри ште ма на стир ско 
то је као да се гра ди 
но се ћи стуб са бор не цр кве.

Ка да се ки па рис за са ди 
у дво ри ште ма на стир ско 
то је као да се за ки ти сто жер
у сре ди шту не бе ских се ла.

Ка да се ки па рис за са ди 
у дво ри ште ма на стир ско 
то је као да се под у пре не бо
да не при ти сне зе мљу.

Ка да се ки па рис за са ди 
у дво ри ште ма на стир ско 
то је као да се спа са ва свет
од сво је мо гу ће крат ко веч но сти.

А ка да је пре ви ше од хи ља ду го ди на 
Ки па рис за са ђен у дво ри шту 
Ве ли ке Ла вре до дир нуо сво јом ру ком 
Св. Ата на сиј, он му је од ре дио и суд би ну:

Ве ко ви ма да се из ди же и 
до да на да на шњег да ти ху је 
пред ка пи јом хра ма ко ји је 
и да нас пр ви ме ђу пр ви ма.

Ка да се ки па рис за са ди 
у дво ри ште ма на стир ско 
то је као да се са ња
ра ђа ње Бож јег си на.
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ВА ТО ПЕД
ЦАР СКИ ГО ВОР МА НА СТИ РА

„Ако ме ни је осно вао 
им пе ра тор Кон стан тин Ве ли ки, 
и ако ме ни је об но вио ка сни је 
им пе ра тор Те о до сиј Ве ли ки, 
та да ни је мо гу ће 
да име ни сам до био 
због чуд ног спа се ња 
де те та по име ну Ар ка диј, 
им пе ра то ра Те о до си ја 
нај во ље ни јег син чи ћа.”

Та ко је ма на стир по у ча вао 
цр кве не ха ги о гра фи је да је
Бо го ро ди ца спа си ла де те, 
а за пи са ли су они још и да:

„По сле јед ног стра вич ног 
бро до ло ма на ђе но је 
у ку пи ни де те 
(ва то пaедион) 
крај оба ле на ме сту 
на ко ме се са да из ди же 
ма на стир ко ји оту да 
и до би име сво је.”

Ма на стир Ва то пед, 
цар ском сла вом овен чан, 
по но сно се се ћа и да нас 
ле ген ди сво је 
цар ске и све тач ке исто ри је, 
иа ко би по е та Ка ва фи 
ода брао јед ну дру гу, 
не то ли ко слав ну исто ри ју 
ве за ну за име ма на сти ра. 
Он би мир но из ра зио у сти хо ви ма да 
име не зна чи у ку пи на ма де те 
не го са свим не при влач но 
и не у зви ше но из ве де но 
жбу ње у по љу (ва то пе ди он). 
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Ова од ту ма ча 
за ми шље на а од Ка ва фи ја 
ни ка да не на пи са на пе сма 
не мо же да му оду зме 
по нос и сла ву 
цар ском ма на сти ру.
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ХИ ЛАН ДАР
ВО ДА И БРА ЗДА

Кад пи јеш во ду из бу на ра 
у Хи лан да ру је као да 
пи јеш ви но из ње го вих 
ста рих ви нар ских по дру ма. 

Кад пи јеш во ду из бу на ра 
у Хи лан да ру је као да 
на пи јаш се му дро шћу 
Све тог Си ме о на и Све тог Са ве. 

Кад пи јеш во ду из бу на ра 
у Хи лан да ру је као да 
га сиш жеђ за јед но са 
зо гра фи ма ко ји су та мо жи во пи са ли. 

Кад пи јеш во ду из бу на ра 
у Хи лан да ру је као да 
по на вљаш по стри же ње 
мо на ха Ки ри ла Пеј чи но ви ћа. 

Кад пи јеш во ду из бу на ра 
у Хи лан да ру је као да 
пи јеш ви но чу до твор не ло зе 
Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог. 

Кад пи јеш во ду из бу на ра 
у Хи лан да ру је као да 
ко паш бра зде ко је ће ти по том 
бри жно ду шу за ли ва ти.

Пре вео с ма ке дон ског 
Рај ко Лу кач 




