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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ГОР ДА НА ЂИ ЛАС

ЈЕ ФИ МИ ЈА, НАЈ МИ ЛИ ЈА

Од ка да знам за по е зи ју, при вла чи ла ме је мо на хи ња Је фи ми ја 
нео бич ном сна гом сво је По хва ле Све том кне зу Ла за ру. Пре пи си ва ла 
сам је у све ске у ко је сам уно си ла ути ске о про чи та ним књи га ма, 
пе сма ма, есе ји ма. Увек на пр вом ме сту. Без раз у ме ва ња ко је за њену 
по е зи ју имам да нас, али с уве ре њем да смо по ве за не не ви дљи вим 
ни ти ма. Ње на суд би на, од кћер ке вла сте ли на Во јих не, до де спо ти
це, су пру ге Угље ше Мр њав че ви ћа, до мо на хи ње, бу ди ла је сто ти не 
до ма шта них при зо ра. По ре ди ла сам је са дру гим пе сни ки ња ма, 
вра ћа ла се ње ним сти хо ви ма, има ла ве ру да мо гу и са ма да се 
опро бам у пи са њу, ма ко ли ко по ку ша ва ла да овај по рив су зби јем. 

По не кад су ре чи ко је за пи су је мо је ди ни на чин да се из ра зи мо, 
је ди на мо гућ ност, по себ но ка да осе ћа мо да не ма ни ког ко би нас 
мо гао чу ти или раз у ме ти. Из ве сно је да се, док пи ше мо, тру ди мо 
да их би ра мо на на чин ко ји до во ди до раз ре ше ња, а од њи хо ве 
сна ге ле по те за ви си и умет нич ки до мет. А ка да те ре чи, сло во по 
сло во, ни же мо сре бр ном по зла ће ном жи цом на цр ве ном атла су, 
он да њи хо во зна че ње по при ма дру гу, ви шу ди мен зи ју. Упра во то 
са зна ње, ста ро ви ше од шест ве ко ва, учвр шћу је нас у ве ри да нам је 
та ви ша ди мен зи ја по не кад и је ди на нит у ко ју се мо же мо по у зда ти. 

Је фи ми ја ре чи сво је По хва ле Све том кне зу Ла за ру не пи ше, 
већ их ве зе, по сле Ко сов ске бит ке. По хва ла је са чу ва на до да нас. 
Са др жи 26 ре до ва ве зе них све ча ним сло ви ма, са по 37 зна ко ва. 

Жи ви мо у оскуд ним вре ме ни ма, ка да се и број сло ва сма њу је 
а за ме њу ју их ра чу нар ски сим бо ли и апли ка ци је, ка да су нај ве ће 
људ ске вред но сти по ста ле не ва жне – за ме ње не су јеф ти ним сен за
ци ја ма. Је фи ми ја нас под се ћа да је про па дљи ва ви со та зе маљ ског 
го спод ства, да чи не ћи де ла у ко ји ма је са др жа на по тре ба и ви ших, 
ду хов них раз ло га, учи мо да слу ша мо сво ја ср ца, и да, као кнез Ла зар, 
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ре а гу је мо и пре но што она по ста ну не ис тр пљи ва. Ти ме се осва ја 
сло бо да пред Го спо дом, а она је сво ју сло бо ду осво ји ла пра вом да 
се обра ти Све том кне зу Ла за ру за по моћ, ње му као по сред ни ку 
из ме ђу ње и све та ко ји је оста вио за со бом и оних за ко је се мо ли, 
па и за се бе. А кнез Ла зар је као му че ник имао сме ло сти пре ма 
Го спо ду, сте као је пра во да му се обра ти.

Да ли је од го во ра би ло, да ли је до би ла би ло ка кав знак или 
га је ослу шки ва ла у шу мо ви ма ве тра у кро шња ма ко је су ис пу
ња ва ле ма на стир ски ко нак, у кри ли ма пти ца ко је су сло бод но 
ле те ле из ван бе де ма ко ји ма је ма на стир био окру жен – си гур но су 
оне зна ле све тај не пу те ве, као и на ме ре ве чи тих осва ја ча. Учи ла се 
да рас по зна је њи хов је зик и да га ту ма чи. Али од го во ра ни је би ло, 
као што се чи ни да од го во ра не ма ни да нас. У Мо ље њу Го спо ду 
Ису су Хри сту за при но ше ње за ве се за цар ске две ри Глав не ма на
стир ске цр кве по све ће не Ва ве де њу Пре све те Бо го ро ди це, за ве се 
од те шког цр ве ног сви ле ног атла са с из ве зе ним ли ком Ису са Хри
ста, сто ји: „јер пре су да твог, Го спо де, осу ђе на сам са ве шћу мо јом .ˮ 
На ша са вест је наш од го вор. Је ди ни од го вор ње не са ве сти је тра
ја ње у ве зу, у по е зи ји, у за бо ра ву на но ћи про ве де не уз све ћу, утр
ну ле пр сте, на су зе ко је су ту, али се су ше да не би оште ти ле дра
го це ну тка ни ну. Она тај од го вор та да ни је мо гла зна ти, али га зна мо 
ми, по то њи, јер нам осве тља ва по сто ја ње и да ру је ду хов ност.

Или је за тво ри ла сво је све тов не очи и све тов ни вид, ка ко би 
ду хов ним би ћем про на шла од го вор на не из ве сност са да шњег тре
нут ка, у ми ну лим хе ро ји ма и му че нич ким де ли ма кне за Ла за ра, 
за ко је је зна ла да су за лог за бу дућ ност и за од го вор ност пред 
Бо гом. Ме ра са ко јом спа ја ду хов на и те ле сна ис ку ше ња и да нас 
има исту сна гу ко ју је има ла док ју је ве зла. Сна гу да свом из ра зу 
да по треб ну ме ру са мо све сти, не са мо људ ске, жен ске и књи жев
не, и да за др жи умет нич ки из раз ко ји се као по нор ни ца про те же 
у ве ко ви ма ко ји су сле ди ли.

Да ли је Је фи ми ја зна ла да ће сво јим ве зом, ко јим је утка ла 
не ке од нај леп ших сти хо ва срп ске књи жев но сти, по ста ти, као све ћа 
у там ној но ћи, на ша во ди ља, до каз на шег кон ти ну и те та, уто чи ште, 
из вор са чи стом и не по му ће ном во дом?

Је сте, чим је по се гла за ре чи ма; си гур но је сте, кад те ре чи 
ве зе на тка ни ни, оста вља ју ћи за пис у на шем ко лек тив ном пам ће
њу, на ла зе ћи на чи не да се ве ром и на дом, уоб ли че ни ма у пе снич
ки из раз, до сег не тач ка у ко јој ње на, а са мим тим и на ша мо ли тва 
пре ла зи на дру гу стра ну, ко ја ви ше ни је и не мо же би ти на ша, 
по ста ју ћи не из ре ци ва и све мо гу ћа Бож ја про ми сао. 

Знам да се сва ки мој по ку шај да об ја сним ка ко и за што ми је 
су срет са ње ном По хва лом Све том кне зу Ла за ру, а по том и ње ном 
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суд би ном, то ли ко зна чио. И ко ли ко зна чи да нас. Слич но је осе ћа
њу да сте пре го ре ли у пре ве ли кој же љи за не чим. 

Је фи ми ја оста је за у век за го нет на и из мак ну та и не до ку чи ва. 
И за у век при сут на. Оста је и као јед на од нај не жни јих, нај по бо
жни јих и нај ми ли јих лич но сти из исто ри је срп ског на ро да.*

* Бе се да из го во ре на на 32. Је фи ми ји ним да ни ма у Тр сте ни ку, при ли ком 
при ма ња На гра де Је фи ми јин вез за књи гу по е зи је Сва ки да шњи хлеб, 13. ју на 
2019. го ди не.




