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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ 
С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, 
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

РЕЧИ ИСТИНЕ
(КЊИГА ПРОПОВЈЕДНИКОВА, ТУМАЧЕЊЕ)

САЖЕТАК. Једна од најтежих библијских књига за тумачење. Приписује се Соло-
муну (Приче Соломунове, Пјесма над пјесмама), али је извесније да су
поједини делови настали много година после његове владавине (од око
970. г. до око 930. г. пре нове ере). На то упућују речи из персијског и
арамејског језика као и неки изрази непознати у Соломуново доба.

Књига проповједникова је јединствена појава у свету Библије. Од
свих књига које улазе у њен састав она је најближа филозофији. Говори
о мудрости која, оног ко је мудар, међутим, не умирује и не доноси му
спокојство. Контраверзна, песимистична, негира све вредности овозе-
маљског живота, али зато упућује на веру у Бога, истичући, штавише,
управо то као једину вредност човековог присуства у свету.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Библија, Стари завет, поучна књижевност, Соломун, песимизам, скеп-
са, вера у Бога.
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КњиCа-есеј о човековом VосFојању на земљи. КњиCа-есеј о чове-
ковом живоFу на земљи. О смислу њеCовоC VосFојања и живоFа.
О смислу њеCовоC VрисусFва у свеFу.

КњиCа о муMросFи која, међуFим, муMроC не умирује, не Mоно-
си му сVокојсFво. БиXлијска књиCа која је најXлижа филозофији.
Није заXележено на јеMном месFу, осим можMа у Јеванђељу "о Ма-
 еји, више размишљања о човековој еCзисFенцији. Нема на јеM-
ном месFу више оMCовора на VиFања која VосFавља човек и која се
VосFављају VреM човеком.

И књиCа која Cовори о човеку и слави БоCа. КњиCа са Fезом Mа
нема среће за човека на земљи Xез БоCа на неXу. У Fоме се сасFоји
њена лиFерарна основа.

У Fој Vричи о човеку која слави БоCа.
Прича о раном, ако не и најранијем суочавању с Vојавом Mека-

Mенције у човеку у свеFској лиFераFури.

ПриVовеMач Књи�е "ро"овје�никове јесFе „VроVовјеMник”: „Рије-
чи VроVовјеMника сина ДавиMова цара у Јерусалиму”.2 Значи Со-
ломун, краљ муMрац. Али за разлику оM њеCових Vрича (Приче Со-
ломунове), које оMликује јеMан веMар, оVFимисFичан Fон, Књи�у
"ро"овје�никову, наVроFив, означава реMак, за XиXлијске Vојмове,
невероваFан Vесимизам и скеVса. И VоFVуни Vрезир овоземаљ-
ских вреMносFи.3 ПроVовеMник је сумњичав Vрема уоXичајеном
схваFању Mа VравеMник мора XиFи наCрађен, срећан.4 У Књизи се
размаFра VиFање о смислу љуMскоC живоFа. По свему Fоме она
VреMсFавља јеMинсFвену Vојаву у БиXлији. Њен ауFор је уXеђени,

2 Књи�а "ро"овје�никова 1: 12. ПревоM Ђуре Даничића. 
3 „ТаMа је, у Mуху XиXлијске FраMиције, Xило VоFреXно исFаћи Mа само овозе-

маљске вреMносFи не моCу VоFVуно усрећиFи човека. То је, семиFски, чесFо
чињено Fако снажно и смело Mо Fе мере, Mа је КњиCа VроVовеMникова оFи-
шла у MруCу крајносF – у VоFVуни Vрезир свих Fих вреMносFи.” – сFр. 449. Би-
Xлија, СвеFо Vисмо СFароC и НовоC завеFа, АлексанMрија, БеоCраM, 2010. УреM-
ник овоC изMања је VроFођакон ЉуXомир СFојановић Vа се VреFVосFавља Mа
је он ауFор овоC навоMа.

4 „Svojim pitanjima koja predstavljaju dijalog između tradicionalne židovske mu-
drosti s jedne i helenističke ØlozoØje i kulture s druge strane, autor nastoji pro-
naći odgovore na konkretna životna pitanja i ukazati na činjenicu da tradicional-
no židovsko shvaćanje odnosno teorija retribucije (čini dobro – bit će ti dobro, ako
činiš zlo, bit će ti vraćeno zlim) u životu vrlo često odstupa od zadane, važeće teo-
rije.” – Karlo Višaticki, „Propovjednici u Starom zavjetu”, Diacovensia XVIII (2010),
3, сFр. 450.
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оMносно VоFVуни VесимисF. ИVак, он „није Xио највећи VесимисF
свеFа”, како исFиче Џеј АMамс (Jay Adams).5 Циљ оXеју књиCа Xио
је, заVраво, исFи. Указивања у Причама на вреMносFи моралних
врлина, XлисFаву муMросF која уVућује на оVравMаносF вере у Бо-
Cа, у VоFVуној је саCласносFи са закључком Про"ове�ника који, Fа-
кође, неMвосмислено уVућује на веру у БоCа, шFавише као јеMину
Fрајну вреMносF. Или, како Fо наCлашава СвеFи Василије Велики:
„Књи�а "рича VреMсFавља оXразовање нарави, исVрављање сFра-
сFи и, уоVшFе, учење о живоFу с оXзиром на Fо Mа у сеXи саMржи
мноCо Vравила која Xи FреXало уVражњаваFи. Књи�а "ро"ове�нико-
ва исVиFује VрироMне Vојаве и оFкрива нам исVразносF сFвари
овоCа свеFа, како оно шFо је Vролазно не Xисмо смаFрали Vожељ-
ним и како Mушевне XриCе не Xисмо расиVали на оно шFо је ис-
Vразно.”6

Књи�а "ро"овје�никова VореM Књи�е о Јову, на коју се на извесFан
начин насFавља VреMсFављајући Mаљи развој XиXлијске мисли,
Псалама, Прича Соломунових и Пјесме на� "јесмама VриVаMа у му-
Mросну сFарозавеFну хеXрејску књижевносF. То је Vоучна или мо-
рална књижевносF. Сами Јевреји је, међуFим, сFављају у С"исе.
Назив је Mошао из CрчкоC VревоMа, Ekklesiastes (оM ekklesia, ску"ш-
 ина), како се назива у Се" уа�ин и. То је VревоM хеXрејске речи
Qohelet (Кохеле ) – оM VарFициVа женскоC роMа именице qahal у
значењу ску", сазив, оку"и и се. Може се VревесFи као „онај који
Cовори на скуVу”, или „онај који окуVља љуMе”, шFо значи Mа Ко-
хелеF није власFиFа именица, већ функција.

Иако је још јеMном у Fој исFој, Vрвој, Cлави (VролоCу) наCлаше-
но: „Ја VроVовјеMник Xијах цар наM Израиљем у Јерусалиму”
(1: 12), сVис није наVисан из Fе царске Vозиције (VерсVекFиве):
онај који саMа Vрича није више цар (�ијах цар). НаVроFив. По свој
Vрилици Fо и није само Fворевина јеMноC човека. КњиCа неVо-
среMно не иMенFификује ауFора. Неки сFихови уVућују на Соло-
муна као њеноC ауFора. Он је влаMао оM око 970. C. Mо око 930. C. Vре
нове ере. Али је моCуће и Mа је неко MруCи наVисао ову књиCу Vо-
сле њеCове смрFи. Има мишљења и Mа је ауFор неки неVознаFи
јеврејски мислилац који је живео у Fрећем веку Vре ХрисFа. Ком-
Vозиција Mела са неочекиваним Vрелазима са Fеме на Fему уVу-
ћује, с MруCе сFране, на моCућносF Mа је у VиFању више ауFора. У

5 Jay Adams, „Knjiga propovjednikova”, translation by Ivana Pehar, hr.gospeltrans
lations. org/wiki.

6 СвеFи Василије Велики, „БесеMа на VочеFак Прича (Соломонових)”, Бесе�е,
www. svetosavlje. org. 2008.
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Књизи се, заFим, срећу речи из VерсијскоC и арамејскоC језика, као
и изрази неFиVични за Соломуново време. „ЧиFава језичка и
књижевна сFрукFура Mела јасно указује Mа је насFало не у 10. веку
Vре ХрисFа, у време ујеMињене монархије, већ у хеленисFичком
VериоMу” (ЛејF, 2006: 531).7 

Било ко Mа је ауFор јасно је Mа Fо није реч оXичноC човека. И није
Fо само човек XоCаFоC живоFноC искусFва, који је мноCо виMео,
мноCо чуо и мноCо Mоживео. Пре свеCа, Fо је изузеFно наMарен чо-
век коме нишFа значајно шFо се Mешавало у свеFу око њеCа није
Vромакло; а уз осећајносF, моћ заVажања, ишла је и њеCова из-
ванреMна умна сVосоXносF закључивања, Mа оно шFо виMи аMе-
кваFно VроFумачи.

Књи�а "ро"овје�никова Vочиње наCлашавањем FоC VосреMноC
VриVовеMања и – неVосреMно исFицањем мисли воMиље: „ТашFи-
на наM FашFинама, вели VроVовјеMник, FашFина наM FашFинама,
све је FашFина.” (1: 2)

Ако је реч FашFина у Књизи о Јову VоменуFа само на јеMном ме-
сFу [,,Нека се не узMа у FашFину Vреварени, јер ће му FашFина Xи-
Fи VлаFа” (Јов 15:31)], овMе је она узеFа као лајFмоFив и CоFово Mа
VреMсFавља саму Fему Mела.

ШFа, заVраво, значи Fа реч? У нашем језику она има Mва значе-
ња, која се Xаш и не VоклаVају (уосFалом, заFо и јесу Mва): „Vра-
знина, VусFош; мала и краFкоFрајна вреMносF” и „уоXразиља,
уоXраженосF, сујеFа”.8 МожMа Xи реч ис"разнос  овMе највише оM-
Cоварала. Дакле, све са неCаFивним значењем. СрVски Vесник
Милан Ракић у Vесми „Жеља” Mаје јој исFо значење:

Смр  је  ако лака. Ал "ра иља њена – 
Сва  аш ина ш о се "ре� смр  снова �у�и,
И зана ске сузе за�рађених жена,
И �ол извеш ачен равно�ушних љу�и,9

7 „АуFор Књи�е "ро"ове�никове (…) Vре је желео Mа наCласи улоCу FраMиције у
Fој најне ра�иционалној књизи. Кроз њена VоCлавља чини се Mа се оMXија Xило
каква VоFVора FраMицији: сама вреMносF живоFа, Mа не Vомињемо риFуал и
MрушFвене норме, MовоMи се у VиFање, оцењују се, и као Mа исFовремено и
неMосFају. Све је Vролазно, а смрF се VосмаFра као Mео VроXлема, не као ре-
шење. Овај ауFор Vоказује оFVорносF Vрема свим концеVFима, VреMсFавама
и искусFвима. У исFо време, он исVољава малу жељу Mа Vомири суVроFнос-
Fи које су Mео њеCовоC размишљања и, највероваFније, њеCовоC живоFа”. –
ИсFо. НаCласио Д. К.

8 Речник ср"скохрва ско�а књижевно� језика, књиCа шесFа, МаFица срVска, Нови
СаM, 1976, сFр. 154.
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На руски језик ова реч је VревеMена као суе а (,,суеFа суеF”):
„СуеFа суеF, сказал ЕкклесиасF, суеFа суеF – све суеFа!” СујеFа је
њихова реч са значењем: „осоXина некоCа Mа исFиче своју лич-
носF, Mа се оFима за славом и VочасFима, FашFина, славољу-
Xље”.10 На енCлески, Vак, као vanity са значењем као наша и руска
реч (FашFина, сујеFа), али и узалуMносF (,,Vanity of vanities, says
the Preacher, vanity of vanities! All is vanity.”)

ПошFо је, Fако, неVосреMно, изложио оквир VриVовесFи (Vе-
сме), VошFо је, Mакле,  аш ину (исVразносF) сFавио у њено сре-
MишFе, Vесник-мислилац (Fо је, мислим, најXлиже оMређење за
ауFора Књи�е "ро"овје�никове), оMмах Vрелази на „сFвар” о којој
намерава Mа Vише/Vева, на VиFање: „Каква је корисF човјеку оM
свеCа FруMа њеCова, којим се FруMи VоM сунцем?” (1: 3) МноCо-
сFрука, оMCоварамо, ако FреXа Mа оMCоворимо; VиFање као Mа није
на месFу. Али у крајњем слеMу MоCађаја, онај ко ово VиFа је у Vра-
ву. То је неCаFиван, крајње VесимисFичан Fок овоCа FексFа.

Али Fо немењање у Vроменљивом свеFу којим је Vесник-ми-
слилац оXузеF у Vрвим сFиховима Књи�е, Fек је јеMан Mео „VроVо-
веMи”: „Све је мучно, Mа човјек не може исказаFи; око се не може
наCлеMаFи, ниFи се ухо може наслушаFи.” (1: 8) ДруCи Mео FоCа
сFиха, међуFим, у оVречносFи је сFаву из VрвоC Mела и не VосеMује
Fу Mимензију свеоVшFе муке. ОXично се не можемо наCлеMаFи и
не можемо се наслушаFи само каM је у VиFању нешFо леVо. Све
MруCо је MруCо. 

ДруCачија је и коноFација већ слеMећеC сFиха: „ШFо је Xило Fо
ће XиFи, шFо се чинило Fо ће се чиниFи, и нема нишFа ново VоM
сунцем.” (1: 9) Какав Mоживљај! ЈеMна оM највећих мисли не само
у Књизи неCо и у љуMској цивилизацији уоVшFе. Колико је FреXало
виMеFи, колико чуFи, колико осеFиFи Mа Xи се оVшFе креFање
(зXивање) у свеFу свело на некреFање (незXивање), оMносно све-
укуVна сложеносF усFројсFва свеFа исказала крајње јеMносFавно.
ЗаисFа, Vомислимо само, Mа ли се у човеку нешFо Vроменило, Xез
оXзира на мноCосFрани сVољни уFицај (развој науке као најизра-
зиFији Vример FоCа уFицаја). Или, с Fим у вези, Mа ли се у лиFера-
Fури јавило нешFо ново, шFо већ није Xило VознаFо? Све је већ ви-
ђено [,,Има ли шFо за шFо Xи ко рекао: виMи, Fо је ново? Већ је Xило
за вијекова који су Xили Vрије нас.” (1: 10)]

9 М. М. Ракић, Песме, СКЗ, БеоCраM, 1976, сFр. 56.
10 Милан Вујаклија, Речник сFраних речи и израза, ПросвеFа, БеоCраM, 1980,

сFр. 881.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013

630 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ

ПроVовеMник „цар наM Израиљем” VрихваFио се мучноC Vосла
Mа ви�и „све шFо Xива VоM неXом” [,,И уVравих срце своје Mа Fра-
жим и разXерем муMрошћу све шFо Xива VоM неXом, Fај мучни Vо-
сао MаMе БоC синовима љуMским Mа се муче око њеCа” (1: 13)]. И
виMео је. Али Fо шFо је виMео није Xило вреMно CлеMања:

ВиMјех све шFо Xива VоM сунцем, и Cле, све је FашFина и мука Mуху.

ШFо је криво не може се исVравиFи, и неMосFаци не моCу се из-
XројаFи.

(1: 14-15)

Израз "о� сунцем, који се мноCо VуFа среће у овом FексFу (28),
оMноси се на овоземаљски живоF, на смрFни свеF.

И VошFо Fу није Xило оFкрића никаквих вреMносFи, није Xило
ни заMовољсFва оFкрићем. ИVак се VроVовеMник (у овом случају
и – онај који Vрича) не усFеже Mа се узMиже: „ево, ја VосFах велик,
и VреFекох муMрошћу све који Xише Vрије мене у Јерусалиму, и
срце моје виMје мноCо муMросFи и знања”. (1: 16) Са Fом VреMно-
шћу (вреMношћу), он се окреће исFраживању не само висини чо-
вековоC Mуха (муMросFи), њеCове свеFлије сFране, неCо и MуXини,
Fамнијој сFрани човековоC Xића (,,Mа Vознам Xезумље и луMосF”),
Mа Xи схваFио како се уVлео у нову мучну сиFуацију (,,Vа Mознах
Mа је и Fо мука Mуху”). Из свеCа FоCа Vроизашло је сазнање о Vосле-
Mицама сазнања (знања): „Јер CMје је мноCо муMросFи, мноCо је
XриCе, и ко умножава знање, умножава муку.” (1: 18) И муMросF,
Mакле, не Mоноси смирење, раMосF, неCо наVроFив, узрокује VаF-
њу.

А како се у Fом сVољашњем свеFу не налази виMљиви разлоC
човековоC VрисусFва, нараFор се оM FоC сVољњеC, оM сVоља, оM
свеFа, саM окреће Vрема унуFра (сеXи): „Ја рекох у срцу свом: Mај
Mа Fе окушам весељем; уживај MоXра. Али Cле, и Fо Xјеше FашFи-
на.” (2: 1) За овим се јавила жеља за сFварањем MруCачијеC, имаCи-
нарноC, VривиMноC свеFа, оMносно Mа се из FоC унуFрашњеC свеFа
зађе (изађе) у још скривенији куFак, у неCацију VосFојећеC свеFа:
„Размишљах у срцу свом Mа VушFам Fијело своје на Vиће” (али не
зXоC самоC Vића, већ зXоC ексVерименFа, VоFреXноC искусFва), „и
срцем својим уVрављајући муMро Mа се Mржим луMосFи” (оVеF са-
мо Mа Xи виMео) „ Mокле не виMим шFа Xи MоXро Xило синовима
љуMским Mа чине VоM неXом Mок су живи”. (2: 3) 

УслеMило је VреисVиFивање личноC уMела у живоFу. И Fу је Vо-
зиција VроVовеMникова VосеXна, оMлична: „Велика Mјела учиних:
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сазиMах сеXи куће, насаMих сеXи виноCраMе;” (2: 4) ВрFови, воћња-
ци, језера, шума, слуCе и слушкиње, CовеMа и оваца „више оM сви-
јех”, среXра и злаFа, Vевача и Vевачица, „и сVрава музичких сва-
којаких”, сам на врху, највећи и најсилнији, а оVеF муMар „му-
MросF моја осFа са мном”. Све VреVуно и уз Fо још и VреVуно за-
служеноC весеља јер је све VлоM великоC FруMа [,,И шFо CоM жеља-
ху очи моје, не Xрањах им ниFи ускраћивах срцу својему какоCа
весеља, неCо се срце моје весељаше са свакоCа FруMа мојеCа, и Fо
ми Xијаше Mио оM свакоCа FруMа мојеCа” (2: 10)]. СвеCа је Xило, само
не заMовољсFва: „А каM VоCлеMах на сва Mјела своја шFо ураMише
руке моје, и на FруM којим се FруMих Mа ураMим, Cле, све Xјеше Fа-
шFина и мука Mуху, и нема корисFи VоM сунцем.” (2: 11)

Ни сазнање Mа је „Xоља муMросF оM луMосFи” не Vомаже мноCо,
VошFо „Fакођер Mознах Mа јеMнако Xива свјема” (2: 14). И наново
оXраћање срцу, Vоново FашFина као исхоM свеCа: „ЗаFо рекох у ср-
цу свом: мени ће XиFи као Xезумнику шFо Xива, шFа ће ми Mакле
Vомоћи шFо сам муMар? И рекох у срцу свом: и Fо је FашFина.” (2:
15) Није, међуFим, најасније на шFа се ово и  о је  аш ина саMа
оMноси: Mа ли на Fо шFо ни оM муMросFи нема Vомоћи, или на оно-
Cа који Fо закључује? А у Fој сиFуацији јавља се омраза [,,ЗаFо ми
омрзе живоF, јер ми није мило шFо Xива VоM сунцем, јер је све Fа-
шFина и мука Mуху” (2: 17)], сFрах оM оноCа шFо FреXа Mа Mође,
сFрах Mа VоFомсFво неће XиFи MосFојно FруMа, Mа је FруM сам сав
узалуMан: „И омрзе ми сав FруM мој око којеCа се FруMих VоM сун-
цем, јер ћу Cа осFавиFи човјеку који ће насFаFи након мене. И ко
зна хоће ли XиFи муMар или луM? и оVеF ће XиFи CосVоMар оM свеCа
FруMа мојеCа око којеCа се FруMих и муMровах VоM сунцем. И Fо је
FашFина.” (2: 18-19) ПреVушFање FруMа MруCоме, ономе који ће
Mоћи, а „који се није FруMио око FоCа” шFо је FашFина али „и вели-
ко зло” MовоMи Mо FоCа Mа се „изCуXи наMање о сваком FруMу”.
КруVне су речи у оVFицају (CуXиFак наMања, велико зло) шFо је,
Fакође, FашFина. ИVак, VосFоји искрена XриCа за временом Mано-
ноћноC FруMа [,,Јер су сви Mани њеCови мука а Vослови њеCови
XриCа; ни ноћу се не оMмара срце њеCово. И Fо је FашFина.” (2: 23)]
ШFа, Mакле, осFаје човеку који нема нишFа оM своCа FруMа? У сFва-
ри, исVосFавља се Mа није све само FруM, али Fиме VроXлем није
решен: „Није ли Mакле MоXро човјеку Mа јеMе и Vије и Mа CлеMа Mа
му је Mуши MоXро оM FруMа њеCова? Ја виMјех и Fо Mа је из руке Бо-
жије. Јер ко је јео и уживао више неCо ја?” (2: 24-25) На крају ове,
MруCе, Cлаве MаF је занимљив VоCлеM на VоMељене улоCе у живоFу
човека: „Јер човјеку који му је Vо вољи Mаје муMросF и раMосF, а
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Cрјешнику Mаје муку Mа саXира и скуVља Mа Mа ономе који је Vо
вољи БоCу. И Fо је FашFина и мука Mуху.” (2: 25)

НареMна (Fрећа) Cлава Књи�е "ро"овје�никове Vочиње Cовором о
времену (улози времена у човековом живоFу) шFо је VроXлем
који је нараFор већ исFакао (назначио) уVраво у сFиховима у
којима је исказан сFрах оM XуMућносFи. СаMа, Xез исFицања Vро-
Xлема, само назначавањем значаја времена: 

Свему има вријеме, и сваком Vослу VоM неXом има вријеме.

Има вријеме каM се рађа, и вријеме каM се умире; вријеме каM се са-
Mи, и вријеме каM се чуVа шFо је Vосађено;

Вријеме каM се уXија, и вријеме каM се исцјељује; вријеме каM се раз-
ваљује, и вријеме каM се CраMи;

Вријеме Vлачу и вријеме смијеху; вријеме риMању и вријеме иCра-
њу;

Вријеме каM се размеће камење, и вријеме каM се скуVља камење;
вријеме каM се Cрли, и вријеме каM се осFавља Cрљење;

Вријеме каM се Fече, и вријеме каM се CуXи; вријеме каM се чува, и
каM се Xаца;

Вријеме каM се Mере, и вријеме каM се сашива; вријеме каM се мучи,
и вријеме каM се Cовори;

Вријеме каM се љуXи, и вријеме каM се мрзи; вријеме раFу и вријеме
миру.

(3: 1-8)

Све је у човековом живоFу Vовезано с временом. Време, Fо је,
можMа, сам живоF.

Али, VосFавља се VиFање зашFо се, на овом месFу, наCлашава
VиFање значаја времена? ВероваFно зXоC новоC сFароC VиFања:
„Каква је корисF ономе који раMи оM оноCа око чеCа се FруMи?”
(3: 9) Нема оMCовора на Fо VиFање али, умесFо FоCа, она Mеклама-
ција о времену саMа MоXија свој смисао [,,Све је учинио Mа је лије-
Vо у своје вријеме, и свијеF меFнуо им је у срце, али Mа не може
човјек MокучиFи Mјела која БоC Fвори, ни VочеFка ни краја.” (3: 11)]
А каM већ Fо није моCуће, каM осFаје Fајна БожијеC сFварања, онMа
је најXоље VреVусFиFи се самом живоFу. И Fу је оMCовор на оно ра-
није VиFање (ранија VиFања) о смислу човековоC раMа.

Дознах Mа нема нишFа Xоље за њих неCо Mа се веселе и чине MоXро
за живоFа своCа.



РЕЧИ ИСТИНЕ

ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 633

И каM сваки човјек јеMе и Vије и ужива MоXра оM свакоCа FруMа своје-
Cа, Fо је Mар Божји.

Дознах Mа шFо CоM Fвори БоC оно Fраје Mо вијека, не може му се
нишFа MоMаFи ниFи се оM FоCа може шFо оMузеFи; и БоC Fвори Mа Xи
Cа се Xојали.

(3: 12-14)

Песник-мислилац Fако заокружује Vричу о времену. Она MоXи-
ја VоFVуни смисао, међуFим, Fек у слеMећем сFиху: „ШFо је Xило
Fо је саMа, и шFо ће XиFи Fо је већ Xило; јер БоC Vовраћа шFо је Vро-
шло.” (3: 15) Али се ни Fу не заусFавља (,,И рекох у срцу свом: БоC
ће суMиFи VравеMнику и XезXожнику; јер има вријеме свему и сва-
ком "ослу.”)11

ПреVлиFаји варијација о времену и смислу човековоC раMа
(FруMа) као и о FашFини која је у VозаMини свеCа нижу се и Mаље.
ИсFичући Vомало CруXо (наFуралисFички) Mа је синовима љуM-
ским „БоC Vоказао Mа виMе Mа су као сFока” Vесник-мислилац из-
воMи Vаралелу о њиховом зајеMничком крају [,,Јер шFо Xива сино-
вима љуMским Fо Xива и сFоци, јеMнако им Xива; како Cине она Fа-
ко Cину и они, и сви имају исFи Mух; и човјек нишFа није Xољи оM
сFоке, јер је све FашFина. Све иMе на јеMно мјесFо; све је оM Vраха и
све се враћа у Vрах.” (3: 19-20)] Да Xи, коначно, сFавио Fачку на Vи-
Fање о смислу човековоC FруMа: „ЗаFо виMјех Mа нишFа нема Xоље
човјеку неCо Mа се весели онијем шFо раMи, јер му је Fо Mио; јер ко
ће Cа MовесFи Mа виMи шFо ће XиFи Vослије њеCа?”(3: 20) Човеку је
MаFо Mа раMи, а не Mа се VиFа шFа ће XиFи Vосле њеCа (?!).

Из раMа Vроизилази заMовољсFво. И Fако смо MосVели Xарем Mо
јеMноC човековоC заMовољсFва. А Fо је већ нешFо. ИVак, није све
FашFина.

После узношења весеља у раMу, Vесник-мислилац Cовори о не-
VравMама у свеFу. То је изразиFо VесимисFична слика свеFа.
„ОVеF виMјех све неVравMе које се чине VоM сунцем, и Cле, сузе
онијех којима се чини неVравMа, и немају ко Xи их VоFјешио ни
снаCе Mа се изXаве из руку онијех који им чине неVравMу; немају
никоCа Mа их VоFјеши.” (4: 1) Немају нико� �а их "о јеши, Vонавља
Vесник. И онMа назначавање FоC времена ка� су живи зави�ели мр-
 вима [,,ЗаFо хвалих мрFве који већ Vомријеше више неCо живе

11 Ис о, 3: 17 НаCласио Д. К.
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који још живе.” (4: 2)] и Xежање у свеF VоFмулоC мрака, који је
Xољи оM свеFлосFи [,,Али је Xољи и оM јеMнијех и оM MруCих онај
који још није VосFао, који није виMио зла шFо Xива VоM сунцем.”
(4: 3)] Онај који још није "ос ао! Онај који није ви�ио зла!

И Vоново, Vрича о FруMу, овоCа VуFа зароXљеноC завишћу: „Јер
виMјех сваки FруM и свако MоXро Mјело Mа оM њеCа Xива зависF
човјеку оM XлижњеCа њеCова. И Fо је FашFина и мука Mуху” (4: 4),
Vрича о узалуMном FруMу (,,Има ко је сам, инокосан, нема ни сина
ни XраFа, и оVеF нема краја FруMу њеCову, и очи њеCове не моCу Mа
се насиFе XоCаFсFва; а не мисли: за коCа се мучим и оMузимам
својој Mуши MоXра? И Fо је FашFина и зао Vосао”),12 Vрича о Mвоји-
ци или о Mвоје (о XлаCоMеFима зајеMничкоC живоFа) и Vрича о уXо-
Cом и муMром MеFеFу и цару, сFаром и Xезумном и VреMносFи
VрвоC. То је, исFовремено и Vрича о VролазносFи:

Јер јеMан излази из Fамнице Mа царује, а MруCи који се роMи Mа ца-
рује осиромаши.

ВиMех све живе који хоMе VоM сунцем CMје VрисFају за MјеFеFом Mру-
Cим, који ће сFуVиFи на њеCово мјесFо.

Нема краја нароMу који Xијаше VреM њим, а који Vосле насFану неће
се раMоваFи њему. И Fо је FашFина и мука Mуху.

(4: 14-16)

Та, чеFврFа Cлава Књи�е "ро"овје�никове је нека врсFа VреMаха оM
муMроC словословља и Vоучавања, каквоC имамо већ на VочеFку
слеMеће (VеFе) Cлаве.

Почев оM највишеC. ОM уласка у Божји храм [,,Чувај ноCу своју
каM иMеш у Mом Божји, и VрисFуVи Mа слушаш,” (5: 1)], слушања и
ћуFања (,,нека XуMе мало ријечи Fвојих”), јер [,,сан Mолази оM мно-
CоCа Vосла, а Cлас Xезумников оM мноCих ријечи” (5: 3)] и, нарочи-
Fо, оMноса Vрема БоCу; ако се нешFо БоCу оXећа мора се исVуниFи
[,,КаM учиниш завјеF БоCу, не оклијевај исVуниFи Cа, јер му нијесу
мили Xезумници; шFо CоM завјеFујеш, исVуни. Боље је Mа не завје-
Fујеш неCо ли Mа завјеFујеш Vа не исVуниш.” (5: 4-5)] СузMржавање
у Cоворењу, као сFална VоFреXа.

ЗаFим слеMи јеMан сFих који је у најмању руку неоXичан. „Ако
виMиш CMје се чини неVравMа сиромаху и оFима суM и VравMа у
земљи, не чуMи се Fоме, јер виши Vази на високоCа, и има још ви-

12 Ис о, 4: 8. НаCлашено у Књизи.
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ших наM њима.” (5: 8) Очекивало Xи се MруCо, Mа VосмаFрач Vри-
Fекне у Vомоћ сиромаху, на Vример, а не Mа се ишчуђава.

Даље нема несуCласица. ИсFиче се значај земље (њеноC рађа-
ња, оXнављања) [,,Али је земља кориснија оM свеCа; и цар њиви
служи.” (5: 9)] А VоFом, нешFо као назнака, слуFња нечеCа шFо Fек
FреXа Mа Mође, Mа се осFвари, а Fо је релиCија сиромашних,
хришћансFво:

Ко љуXи новце, неће се насиFиFи новаца; и ко љуXи XоCаFсFво, неће
имаFи корисFи оM њеCа. И Fо је FашFина.

ГMје је мноCо MоXра, мноCо је и онијех који Cа јеMу; Vа кака је корисF
оM FоCа CосVоMару? Осим шFо CлеMа својим очима.

СлаMак је сан ономе који раMи, јео мало или мноCо; а сиFосF XоCаFо-
ме не Mа сVаваFи.

(5: 10-12)

Прича о „љуFом злу”, оMносно о „XоCаFсFву које се чува на зло
ономе чије је, FреXало Xи Mа Vокаже и Mокаже Vримарну мисао
Vесника-мислиоца у Књизи "ро"овје�никовој о уживању у власFи-
Fом раMу: „ЕFо, Fо виMјех Mа је MоXро и лијеVо човјеку Mа јеMе и
Vије и ужива MоXро оM свеCа FруMа својеCа којим се FруMи VоM не-
Xом за живоFа својеCа, који му БоC Mа, јер му је Fо Mио.” (5: 18)

НареMна (шесFа) Cлава, ако се VреFхоMна завршава у весељу
„с FруMа својеCа” и VошFо се „неће мноCо оVомињаFи Mана живо-
Fа својеCа”, Vочиње казивањем о злу: „Има зло које виMјех VоM
сунцем и чесFо је међу љуMима.” (6: 1) Какво је Fо зло? Зло које
Vроизилази из MоXра, „љуFо зло”: „Некоме БоC Mа XоCаFсFво и Xла-
Cо и славу, Fе Mуша њеCова има све шFо CоM жели, али му не Mа БоC
Mа Fо ужива, неCо ужива MруCи. То је FашFина и љуFо зло.” (6: 2) За
оне чија се Mуша, уVркос шFо је мноCо времена оXасуFа MоXрим
„не Xи насиFила MоXра”, исFиче се Mа је „Xоље неMоношче оM ње-
Cа”, јер је Fо врх залуMносFи [,,Јер узалуM Mође и у Fаму оFиMе и
име му је Fамом Vокривено.” (6: 4)] Иако је Fаква суMXина нешFо
раније VроCлашавана Xољом у оMносу на неке MруCе, моCло Xи се
MуXоко замислиFи наM њом [,,Ни сунца не виMје, ниFи шFо Vозна,
а Vочива Xоље но онај.” (5: 5)].

,,Не оMлазе ли сви на јеMно мјесFо?” VиFа се Vесник-мислилац.
ИсFиче: љуMска VрироMа је незасиFа [,,Сав је FруM човјечији за
усFа њеCова, али се не може засиFиFи Mуша њеCова.” (5: 7)] Човек
је оCраничен Fом својом VрироMом, Vореклом, и „не може се су-
MиFи с јачим оM сеXе”. ШFа му осFаје? ШFа, Mакле, човек може?
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КаM, Mакле, има мноCо сFвари које умножавају FашFину, кака је ко-
рисF човјеку?

Јер ко зна шFа је MоXро човјеку у живоFу за мало Mана FашFеCа жи-
воFа њеCова, који му Vролазе као сјен? Или ко ће казаFи човјеку шFа
ће XиFи Vослије њеCа VоM сунцем?

(6: 11-12)

СеMми Mео Књи�е Vочиње низањем VараMоксалних сиFуација.
Бољи је, каже Vесник--мислилац, „Mан смрFни неCо Mан у који се
ко роMи”. Само ако се мисли, а не мисли се Fако, Mа је Mан смрFи
Mан новоCа рађања, може се ово Fумачење VрихваFиFи. ДруCи је
случај с нареMним (VиFањем) сFиховима: 

Боље је ићи у кућу CMје је жалосF неCо ићи у кућу CMје је CозXа, јер је
онMје крај свакоCа човјека, и ко је жив, слаже у срце своје.

Боља је жалосF неCо смијех, јер каM је лице невесело, срце VосFаје
Xоље.

Срце је муMријех љуMи у кући CMје је жалосF, а срце Xезумнијех у
кући CMје је весеље.

(7: 2-4)

У Vраву је нараFор и каM FврMи: „Бољи је крај сFвари неCо Vо-
чеFак јој; Xољи је ко је сFрVљива Mуха неCо ли ко је VоносиFа Mу-
ха.” (7: 8) Први Mео Vонавља наша нароMна изрека „конац Mело
краси”, а MруCи Mео исFиче VракFичну сFрану (VреMносF) сFрVље-
ња (FрVељивосFи) наM VоносиFошћу (наMменошћу, VошFо је Vо-
носиFосF увек Mелом и наMменосF), оM које, уCлавном, нема зна-
чајне или чак никакве корисFи. И, исFо Fако, муMросF у оMносу на
имућсFво (новац) оMноси VреваCу, о чему је већ MискуFовано.
ОвоCа VуFа, муMросF још више MоXија на значењу, јер је уско Vове-
зана са самим живоFом [,,Јер је муMросF заклон и новци су за-
клон: али је VреFежније знање муMросFи Fијем шFо Mаје живоF
ономе ко је има.” (7: 12)] Још јеMна Vоука: MоXро време уживај, зло
време разумеј [,,У MоXро вријеме уживај MоXро, а у зло вријеме
CлеMај, јер је БоC сFворио јеMно Vрема MруCом заFо Mа човјек не зна
шFа ће XиFи.” (7: 14)] А VоFом, још нешFо оM оноCа шFо је Vесник-
мислилац виMео (искусио): Mва Vола љуMске VрироMе: „СвашFа
виMјех за времена FашFине своје: VравеMника који VроVаMа у
VравMи својој и XезXожника који MуCо живи у својој злоћи.” (7: 15)
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И, Vоново, још јеMна, рекло Xи се, оVрезна Vорука (Vоука): „Не
XуMи сувише VравеMан ни сувише муMар; зашFо Xи сеXе уVроVа-
сFио?” (7: 16) Али, може ли човек XиFи сувише VравеMан или су-
више муMар? Да ли је (Mа Fо не може) смисао овоCа сFиха? ИсFо Fа-
ко и слеMећи сFих: „Не XуMи сувише XезXожан ни луM; зашFо Xи
умро Vрије времена?” (7: 17) На сFрану синFаCма сувише �ез�ожан
(из исFорије, не Fако MавноC комунизма, она нам је MоXро Vозна-
Fа), али може ли се XиFи луM Vо својој вољи? Сем ако се не мисли
на Vрављење луMосFи (луMосF Vрема VоFреXи), или ако се не ми-
сли на луMосF FоCа сувише �ез�ожно�? „Ко се Xоји БоCа изXавиће се
оM свеCа”, каже Vесник. И заисFа, све MруCо је у Fој сиFуацији Mру-
Cо. Ако је Fај сFрах Vримаран, све је осFало секунMарно. „МуMросF
кријеVи човјека”, насFавља се с Cлорификацијом муMросFи, али
Xи, можMа, више оM FоCа Xило занимљивије Mа се каже у чему се
она сасFоји и како се VосFиже? Но, и Fо је јасно, разуме се Mа је Fо
у оном с раху, али каква је Fо муMросF, ако је она само – сFрах?
После, Vесник оVоврCава сFав о „сувише VравеMном” јер каже:
„ДоисFа нема човјека VравеMна на земљи који Fвори MоXро и не
Cријеши.” (7: 20)

НараFор, међуFим, соVсFвену муMросF (која је, нема никакве
сумње, освеMочена, Vроверена) MовоMи у сумњу: „Све Fо оMCлеMах
муMрошћу и рекох: Xићу муMар; али муMросF Xјеше Mалеко оM ме-
не.” (7: 23) Дакако, јесFe муMар, али не Mовољно муMар, не Fолико
муMар Mа Xи све схваFио, Mа Xи све знао. Он је на VуFу муMросFи:
„ОкреFох се срцем својим Mа Vознам и извиMим и изнађем му-
MросF и разум, и Mа Vознам XезXожносF луMосFи и луMосF Xез-
умља.” (7: 25) А Fамо: „И нађох Mа је Cрча оM смрFи жена, којој је
срце мрежа и VруCло, којој су руке окови; ко је мио БоCу, сачуваће
се оM ње, а Cрјешника ће ухваFиFи она.” (7: 26) Све је јасно: жена је
Cора оM смрFи, жена је са разаVеFом мрежом, VруCлом (замка за
хваFање VFица), рукама-оковима – казна, казнена ексVеMиција,
срећом не за све, неCо само за �решнике, оне изван Божије мило-
сFи. А још мало Mаље, жена у нараFоровој оVсервацији (FраCању)
Vролази још Cоре: „Још Fражи Mуша моја, али не нађох. Човјека
јеMноC у Fисући нађох, али жене међу свјема не нађох.” (7: 28)
ИVак, оно шFо је нађено [,,Само Cле, ово нађох: Mа је БоC сFворио
човјека MоXра;” (7: 29)] уVућује на MоXроFу СFвориFеља, а не сFво-
реноCа. 
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ЗашFо је муMросF Fолико XиFна, зашFо се њој VриMаје Fолика
Vажња у VроVовеMниковом Cоворењу (Fворењу)?

МуMрошћу се оFкрива смисао VосFојања, оMносно човековоC
VрисусFва у свеFу. И није MаFо свима Mа Fо знају; само оMаXрани-
ма. А оMаXрани су, у овом случају, муMри. Они који су VосмаFрали
с в е (F) око сеXе, Vокушавајући Mа схваFе креFања у њему. Они
који су инFензивно размишљали о ономе шFо се зXива. ЈеMном
речи, они су Fи који су CлеMали Mа Xи виMели.

,,Ко је као муMри?”, исVовеMа Vесник-мислилац. „МуMросF Vро-
свјеFљује човјеку лице, а FврMоћа лица њеCова мијења се.” (8: 1)
Мења се на Xоље, сиCурно. У Fоме је важносF Vромене.

МуMрац савеFује VошFовање власFи, и Fо Xезусловно, рекло Xи
се. То је аксиом и СFароC и НовоC завеFа. Јер је VошFовање царске
власFи Vовезано с VошFовањем Божије (,,Ја  и кажем извршуј за-
VовијесF цареву, и Fо заклеFве Божије раMи”13). То, уосFалом, има
и свој VракFични смисао, изXеCавање моCућеC зла: „Ко извршује
заVовијесF неће знаFи за зло, јер срце муMроCа зна вријеме и на-
чин. Јер свачему има вријеме и начин; али мноCа зла сналазе чо-
вјека.” (8: 5-6) ОFкуMа Fо зло? МноCо је незнања у човеку (наVро-
сFо, не шFо не зна, неCо шFо му није моCуће Mа зна), мноCо неVо-
знаница на њеCовом VуFу, а јеMна оM највећих, сиCурно, „ШFо не
зна шFа ће XиFи; јер каM ће шFо XиFи, ко ће му казаFи?” (8: 7) И шFо
му нема Vомоћи [,,Човјек није власFан наM Mухом Mа Xи усFавио
Mух, ниFи има власFи наM Mаном смрFнијем, ниFи има оXране у
Fој XорXи; ни XезXожносF не изXавља оноCа у коCа је” (8: 8)] Ни �ез-
�ожнос  не из�авља… Како јеMносFавно исказано сложено човеко-
во несVокојсFво.

ПроVовеMник као Mа је оVсеMнуF злом. И као Mа муMрошћу хоће
Mа Cа VоXеMи:

Све шFо виMјех, и уVравих срце своје на све шFо се раMи VоM сунцем.
Као каM влаMа човјек наM човјеком на зло њеCово.

И FаMа виMјех XезXожнике VоCреXене, CMје се враFише; а који MоXро
чињаху оFиMоше оM свеFоCа мјесFа и Xише заXорављени у CраMу. И
Fо је FашFина.

ШFо нема оMмах осуMе за зло Mјело, за Fо срце синова љуMских киVи
у њима Mа чине зло.

(8: 9-11)

13 Ис о, 8: 2. НаCлашено у Књизи.



РЕЧИ ИСТИНЕ

ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 639

То шFо зло Vролази, шFо се не кажњава, чини Mа се оно умножа-
ва. Али зло MоXро MонеFи неће: „Нека Cријешник сFо VуFа чини
зло и оMCађа му се, ја иVак знам Mа ће XиFи MоXро онима који се
Xоје БоCа, који се Xоје лица њеCова.” (8: 12) Као шFо ни „XезXожни-
ку неће XиFи MоXро” јер ће „XиFи као сјен ономе који се не Xоји ли-
ца БожјеCа” (8. 13), иако се Fо, Xарем у Vрви мах, и не оVажа: „Та-
шFина је која Xива на земљи шFо има VравеMника којима Xива Vо
Mјелима XезXожничким, а има XезXожника којима Xива Vо Mјели-
ма VравеMничким. Рекох: и Fо је FашFина.” (8: 14)

А каM је и Fо FашFина, шFа онMа није? УслеMила је за овом оVа-
ска (исFина) милиона, крајње јеMносFавна исFина, исFина сиро-
машних, која није само VримиFивна исFина VримиFивних, већ
јеMносFавно исFина муMроC: „ЗаFо ја хвалих весеље, јер нема ни-
шFа Xоље човјеку VоM сунцем неCо Mа јеMе и Vије и Mа се весели; и
Fо му је оM FруMа њеCова за живоFа њеCова, који му БоC Mа VоM сун-
цем.” (8: 15)

МеђуFим, ни Fо, иако је исFина, није исFина; иако је муMросF,
није муMросF. ПосFоји нешFо зXоC чеCа „ни Mању ни ноћу не Mола-
зи човјеку сан на очи”, а Fо је: „ВиMјех на свијем Mјелима Божјим
Mа човјек не може MокучиFи оно шFо се раMи VоM сунцем, око чеCа
се FруMи човјек Fражећи, али не налази, и ако и муMрац рече Mа
зна, иVак не може MокучиFи.” (8. 17)

СлеMећа (MевеFа) Cлава оVеF Vочиње наCлашавањем хаоса, „ка-
ко су VравеMни и муMри и Mјела њихова у руци Божијој, и човјек
не зна ни љуXави ни мржње оM свеCа шFо је VреM њим”. (9: 1) И
исFицањем (Vоново) анFиномичних сиFуација које MовоMе Mо јеM-
накоC исхоMа: „Све Xива свјема јеMнако: VравеMнику Xива као Xез-
Xожнику, MоXрому и чисFому као нечисFому, ономе који Vрино-
си жрFву као ономе који не Vриноси, како MоXрому Fако Cрјешни-
ку, ономе који се куне као ономе који се Xоји заклеFве.” (9: 2) И Fо
није само нешFо најчуMније, неCо и најCоре, најCоре оM свеCа: „А Fо
је најCоре оM свеCа шFо Xива VоM сунцем шFо свјема јеMнако Xива,
Fе је и срце љуMско Vуно зла, и луMосF им је у срцу Mок су живи, а
VоFом умиру.” (9: 3)

Да ли Fо Vесник-мислилац хоће Mа каже: зло је виMљиво и не-
виMљиво, уочљиво и неуочљиво, оFкривено и сакривено – VошFо
је „срце љуMско Vуно зла”, а уVркос Fоме „у живијех свијех има
наMања;” (9: 4) и уVркос Fоме шFо „живи знају Mа ће умријеFи”.
(9:5) А VошFо мрFви „више немају Mијела ниCMа ни у чему шFо Xи-
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ва VоM сунцем” (9: 6) Fо исFина милиона, свих MруCих, сFуVа на
сцену: „ХајMе, јеMи хљеX свој с раMошћу, и весела срца Vиј вино
своје, јер су мила БоCу Mјела Fвоја”. (9: 7) И „Уживај живоF са же-
ном коју љуXиш свеCа вијека својеCа FашFеCа, који Fи је MаF VоM
сунцем за све вријеме FашFине Fвоје, јер Fи је Fо Mио у живоFу и
оM FруMа FвојеCа којим се FруMиш VоM сунцем.” (9: 9) ПошFо човека
не чека нишFа више Mо мрачан CроX [,,Све шFо Fи Mође на руку Mа
чиниш, чини Vо моCућносFи својој, јер нема раMа ни мишљења ни
знања ни муMросFи у CроXу у који иMеш.” (9: 10)]

Песник-мислилац се, VоFом, окреће свемоћи времена. Оно је
суMија човеку, оно разрешава сва VиFања њеCова живоFа. Време, а
VореM времена и – низ случајносFи (,,зCоMе”) које се Mешавају:
„ОVеF виMјех VоM сунцем Mа није Mо Xрзијех Fрка, ни раF Mо хра-
Xријех, ни хљеX Mо муMријех, ни XоCаFсFво Mо разумнијех, ни Mо-
Xра воља Mо вјешFијех, неCо Mа све сFоји Mо времена и зCоMе.”
(9: 11) Време, оMносно неVознавање времена (XуMућеC MоXа): „Јер
човјек не зна времена својеCа, неCо као шFо се риXе хваFају мре-
жом несрећном и као шFо се VFице хваFају VруCлом, Fако се хва-
Fају синови човјечији у зао час, каM навали на њих изненаMа.”
(9: 12)

Крај MевеFе Cлаве осFављен је за Vричу о муMром сиромаху „ко-
ји изXави CраM муMрошћу својом”. Прилика Mа се нараFор још јеM-
ном осврне на значај муMросFи, Fе Mа закључи: „Xоља је муMросF
неCо снаCа” и „Xоља је муMросF неCо оружје уXојиFо”, MоMајући Mа
„јеMан Cрјешник квари мноCо MоXра”.

УVраво оM FоC Cрешника Vочиње нареMно VоCлавље. 

ИMући Vрема крају, чини се Mа ошFрица VроVовеMниковоC ис-
каза некако оFуVљује. Чак се и сама реч  аш ина све ређе навоMи
(у MесеFој као и у VреFхоMној Cлави се уоVшFе и не сVомиње), шFо
не значи Mа је заXорављена, наVроFив, али све изCлеMа као нека-
кво мирење, смиривање. У сFвари, Fо је VосFуVак, Fако се VриVре-
ма завршница, VоенFа овоCа муMрословноC казивања.

ПриVрема се, заVраво, XлисFави сусреF с БоCом.

,,ОM мрFвијех муха усмрMи се и Vоквари уље аVоFекарско”, каже Vе-
сник мислилац и VроMужује Mа Cовори о муMроме с јеMне сFране и
луMом и Xезумном с MруCе. А како Xи извео шFо MрасFичнију разли-
ку међу њима он исFиче: „Срце је муMрому с Mесне сFране, а луMоме
је с лијеве сFране.” (10: 2) Како Fо схваFиFи? КаM је срце „луMому”
с Vраве сFране? Да је оXрнуFо (и руски и енCлески VревоMи су у Fом
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смислу иMенFични срVском), моCло Xи се свакојако (симXолично)
FумачиFи. Овако, шFа рећи? VоCоFову, шFо слеMећи исказ не осFа-
вља никакве неMоумице у Fом VоCлеMу [,,Безумник и каM иMе Vу-
Fем, Xез разума је и казује свјема Mа је Xезуман.” (10: 3)] ОVшFи Vо-
CлеM на Xезумне. УслеMиле су, заFим, још неке неоXичне слике које
је Vесник заVазио [,,ЛуMосF се Vосађује на највише месFо, и XоCаFи
сјеMе на ниском мјесFу” (10: 6)], Vа „слуCе на коњма, а кнезови иMу
Vјешице као слуCе”. (10: 7)

А за овима, Fакође оVшFе Vрихваћена мисао о коVању јаме:

Ко јаму коVа, у њу ће VасFи, и ко разваљује оCраMу, ујешће Cа змија.

Ко оMмиче камење, уMариће се о њих; ко цијеVа Mрва, није миран оM
њих.

(10: 8-9)

И још VонешFо о нечему MруCом. Наравно, онај ко не коVа јаму
(ко је Mалеко оM ње) не може у њу уVасFи (коM нас је значење коVа-
ња јаме унеколико Vомерено: ко �ру�оме ко"а јаму, сам у њу "а�а).
ОвMе је више реч о VовезаносFи човека са сFварима око сеXе и Fо
Vреко њеCове раMне акFивносFи. Слично овоме: „Ако ујеMе змија
Vрије Xајања, нишFа неће Vомоћи Xајач.” (10: 11)

ОM луMоCа и оM луMосFи (,,луMи мноCо Cовори”, „луMе мори FруM
њихов”) Vесник се окреће земљи. И Fу, указујући на Mва Vола ње-
них VоMаника:

Тешко FеXи, земљо, каM Fи је цар MијеFе и кнезови Fвоји рано
јеMу!

БлаCо FеXи, земљо, каM Fи је цар VлемениF и кнезови Fвоји јеMу на
вријеме Mа се VоFкријеVе а не Mа се оVију.

(10: 16-17)

И, наVослеFку; јеMан VоCлеM на моћ изCоворене речи: „Ни у ми-
сли својој не Vсуј цара, ни у клијеFи, у којој сVаваш, не Vсуј XоCа-
FоCа, јер VFица неXеска оMнијеће Cлас и шFо крила има Mоказаће
ријеч.” (10: 20)

Како је овMе заVочео, Fако нараFор насFавља Mа савеFује (ука-
зује) и у слеMећој јеMанаесFој, (VреFVослеMњој) Cлави.

Човек Xи FреXало Mа је VриVраван на зло, заFо мора Mа чини
MоXро: „РазMијели сеMморици и осморици; јер не знаш како ће
зло XиFи на земљи.” (11: 2) И мора раMиFи, чак и каM се чини Mа је
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Fо узалуMно: „Ко Vази на вјеFар, неће сијаFи, и ко CлеMа на оXлаке,
неће жеFи.” (11: 4) УVраво Fо неVознавање „VуFа вјеFру” може се
VресликаFи на неVознавање „Mјела БожјеCа и како Fвори све”. То
је XлаCо увођење у сушFинско значење Књи�е "ро"овје�никове. Све
је само VриVрема за оно шFо ће услеMиFи. Тако раM: „ИзјуFра сиј
сјеме своје и у вече немој Mа Fи Vочивају руке”, Fако и сам живоF:
„Али Mа човјек живи мноCо CоMина и сваCMа се весели, Vа се оVо-
мене Mана Fамнијех како ће их XиFи мноCо, све шFо је Xило Xиће
FашFина” (11: 8), за живоF вечни: 

РаMуј се, млаMићу, за млаMосFи своје, и нека Fе весели срце Fвоје
Mок си млаM, и хоMи куMа Fе срце Fвоје воMи и куMа очи Fвоје CлеMају;
али знај Mа ће Fе за све Fо БоC узвесFи на суM.

Уклони Mакле жалосF оM срца својеCа, и оMрини зло оM Fијела своје-
Cа, јер је MјеFињсFво и млаMосF FашFина.

(11: 9-10)

Ниси онај који си, ниси слоXоMан (Xаш Fолико колико мислиш
Mа си) као Mа наCлашава VроVовеMник.

Ниси свој, ниси самосFалан, не оMлучујеш сам о свему, сем ако
Fи XахаFосF није мила.

ШFо човек Fо Vре схваFи, Fо Xоље Vо њеCа: „Али оVомињи се
Fворца својеCа у млаMосFи својој Vрије неCо Mођу Mани зли и Vри-
сVију CоMине, за које ћеш рећи: нијесу ми миле.” (12: 1)

Пре смрFи, у сваком случају.
Како лаCано, како неоXавезно, како оXавезно (сиCурно) она Mо-

лази. КаM сваки раM VресFаје.
А Fо замирање Vесник CоFово узCреMним среMсFвима (VосреM-

ним исказом) величансFвено слика: 

Прије неCо Vомркне сунце и виMјело и мјесец и звијезMе, и оVеF Mо-
ђу оXлаци иза MажMа.

КаM ће MрхFаFи сFражари кућни и VоCнуFи се јунаци, и сFаFи мли-
нарице, шFо их је мало, и VоFамњеFи који CлеMају кроз Vрозоре,

И каM ће се заFвориFи враFа с улице, и ослаXиFи звека оM мљевења,
и каM ће се усFајаFи на VFичји Cлас и VресFаFи све Vјевачице,

И високоCа мјесFа каM ће се XојаFи и сFрашиFи се на VуFу, каM ће Xа-
Mем уцвјеFаFи и скакавац оFежаFи и жеља Vроћи, јер човјек иMе у
кућу своју вјечну, и Vокајнице ће хоMаFи Vо улицама;

Прије неCо се Vрекине уже среXрно, чаша се злаFна разXије и расVе
се вијеMро на извору и сломи се Fочак на сFуMенцу,
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И враFи се Vрах у земљу, како је Xио, и Mух се враFи к БоCу, који Cа је
Mао.

(12: 2-7)

ПреCршF усFаласаних Vесничких слика које Mочаравају Cро-
зничавосF човековоC краја на земљи.

СаMа се Mословно Vонавља MруCи сFих из Vрве Cлаве Књи�е "ро"о-
вје�никове: „ТашFина наM FашFинама, вели VроVовјеMник, све је
FашFина.” (12: 8) СаMа нас нараFор Vосле MужеC времена (CоFово
још оM VочеFка) уVозорава на свој инMирекFан Cовор. И уVућује на
изворник. СFавља нам Mо знања Mа су у VиFању Mва ауFора: онај
који је VроVовеMао и онај који је Fо заVисао, заVамFио или на неки
MруCи начин сачувао оM заXорава и Vренео нама.

МуMар је VроVовеMник, но не само за сеXе муMар, већ муMар Mа
и MруCе VоMучава муMросFи (он је као учиFељ муMросFи). Каже се
Mа је сложио и мноCо Vрича, али Fих Vрича нема у Књизи "ро-
"овје�никовој. Иако су овMе, у FексFу, означене као Vриче, заVраво
нема ни јеMне Vриче, само неколико наCовешFаја Vриче, синоV-
сиса за Vричу.

ОXјашњава се и њеCов начин раMа, начела којеC се Mржао: „СFа-
раше се VроVовјеMник Mа нађе уCоMне ријечи, и наVиса шFо је Vра-
во, ријечи исFине.” (12: 10) Занимљиво, није Xаш онако како је
VроVовеMник мислио. Он је Fражио у�о�не ријечи, а нашао оно Vра-
во: ријечи ис ине.

И Fако у најнеVосреMнијем виMу (најVриснијем) оXраћајући се
са „сине мој” (ово уVућује на сам VочеFак: Ријечи "ро"овје�ника си-
на Дави�ова...), Vре саоVшFавања CлавноC саMржаја, закључка оM
свеCа шFо је излаCао, он оVомиње: „чувај се оноCа шFо је Vреко
овоCа”, уз оVаску о књиCама и чиFању, „нема краја сасFављању
мноCих књиCа, и мноCо чиFања умор је Fијелу”, Mаје завршну ми-
сао, заокружује своју VовесF, XриљанFно је оXасиVајући (оXасја-
вајући) Xожанском свеFлошћу:

Главно је свему шFо си чуо: БоCа се Xој, и заVовијесFи њеCове Mржи,
јер Fо је све човјеку.

Јер ће свако Mјело БоC изнијеFи на суM и сваку Fајну, Xила MоXра или
зла.

(12: 13-14)

То је све човеку. Све MруCо је FашFина. Или, може и CромоCла-
сније – FашFина наM FашFинама!
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SUMMARY WORDS OF TRUTH

(ECCLESIASTES, INTERPRETATION)14

Ecclesiastes speaks of a man and the glory of God! The thesis of the
book is that there is no happiness on Earth for a man without God in
heaven. This constitutes its literary basis. The story of a man who ho-
nors God! is probably the earliest instance of decadence in a man in
the world of literature. Narrator of Ecclesiastes is son of David, king of
Jerusalem, therefore Solomon, the king sage. Unlike his stories (Pro-
verbs) which are characterized by a bright, optimistic tone; this book
of the preacher, by contrast, reflects, in Biblical terms, incredible pes-
simism and skepticism as well as the complete disdain for the worldly
values. 

The preacher was suspicious of the conventional view that the ri-
ghteous should be rewarded. Ecclesiastes raises the question of the
meaning of human life. In all this it is a unique phenomenon in the Bi-
ble. Its author is convinced that he was a complete pessimist. Howe-
ver, “he was not the most pessimistic in the world" as, stated. The aim
of the book is actually the same to indicate the value of moral virtue,
of radiant wisdom that justifies faith in God. Accordingly, the prea-
cher also clearly indicates the faith in God as the only lasting value.
This is particularly noticeable in the final thoughts when the author
rounds out his narrative, brilliantly illuminating!

KEY WORDS: The Holy Bible, the Old Testament, Solomon, Ecclesia-
stes, pessimism, faith.

14 РаM је Vримљен 17. сеVFемXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку
РеMакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


