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У основи свако: жиLија је Dрича о човеку који насLоји 9а се сје9и-
ни с Бо:ом (сје9ини у Бо:у); или Jар, 9о краја живоLа, осLане на
Божјем DуLу, уDркос свим мно:оJројним Lешкоћама, DреDрека-
ма које :а онемо:ућавају и сDуLавају у Lој ње:овој жељи, о9носно
намери.

Такво је и ово краLко Тео9осијево жиLије о Св. ПеLру Кориш-
ком.

О човеку који је усDео на Lом свом DуLу 9о Бо:а. То је Lежак DуL,
само реLки усDевају на њему. Како? О9рицањем, Dорицањем, не-
:ирањем сеJе као човека.3

И заLо на DиLање ко је ПеLар Коришки можемо са си:урношћу
о9:овориLи – ПеLар је онај који није.

Да Jи DосLао, Jио Lо шLо је насLојао, желео 9а Jу9е; 9а Jи Jио, он
није Jио.

Ње:ов Dо9ви: је уLолико већи шLо је DоLицао о9 човека незнаL-
но: Dорекла, који је Jио из оJично: свеLа/наро9а. Човек Dо9виж-
ник из сусе9сLва. Зна се :9е се ро9ио и :9е је живео, 9ок се није
о9војио о9 свеLа. Зна се и месLо :9е се Dо9визавао.4 ГоLово 9а је
Jио је9ан о9 нас.

Је9ан о9 нас, који се Lолико усамио 9а се о9меLнуо, Dрисвојио
DаLњу и сLра9ање, DосвеLивши се само је9ном је9ином циљу, љу-
Jави Dрема Бо:у, и Lо Lолико 9а је у њој и несLао. Онај који се у це-
лом свом живоLу Jринуо само о Lоме како ће 9осDеLи 9о Бо:а,
који је све Dо9ре9ио Бо:у, који је само Бо:а желео, само за Бо:ом
чезнуо. Он је, из:уJивши свој лик, сLао Dре9 лице Божије; из:у-
Jивши сеJе, нашао Ње:а. 

ДА САМО РАСПУКЛИ КАМЕН У ГОРИ НАЂЕМ

Да Jи 9осDео 9о Бо:а морао је 9а се о9рекне човека у сеJи. А Lо, на-
равно, није нимало лако и је9носLавно.

3 ,,Ни у је9ном нашем сLаром 9елу није с Lолико сна:е и уверљивосLи Dрика-
зана 9рама сре9њовековно: човека расDеLо: између љу9ско: и Jожанско:,
између ’:решних’ DоLреJа Lела и високо: верско: и9еализма, који је
осLварљив само Dо цену умрLвљења Lелесно: у сеJи, ауLо9есLрукцијом”
(ДереLић, 1983, сLр. 85).

4 То је исDосница названа ње:овим именом. Оно шLо се не зна јесLе 9а ли још
увек DосLоји, или је Dак несLала, као и мно:е цркве и Dравославни сDомени-
ци на Косову и МеLохији о9 краја Dрошло: века наовамо.
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Он је Jрзо Dревазишао ро9иLељска очекивања. Бла:оверни и
Jла:очасLиви хришћани, рано су :а 9али 9а учи свеLе књи:е. Али
он не само шLо је учио Lе књи:е, не:о се сLао уDрављаLи Dрема
њима. Све више се о9вајао о9 и:ре и о9 својих вршњака, а Lо је већ
изазвало њихово не:о9овање и осу9у. ОJележен као неDо9оJан:
,,Бруко Dоро9ице и срамоLо, наша, зашLо са 9рушLвом ра9оваLи
се не изађеш, не:о сва:9а ћуLиш и Jез:ласан као 9а си у жалосLи
за киме хо9иш? ШLа се Lо с LоJом на наше очи 9ешава, коју DоLај-
ну мисао у срцу своме носиш и не :овориш нам о Lоме?” (Тео9о-
сије, 1988, сLр. 267). То је Dрви ње:ов несDоразум са свеLом око
сеJе. Није о9:оворио на DиLање (,,као 9еLе JезлоJно”), умесLо
Lо:а се само насмешио, знајући оно шLо они нису знали. И насLа-
вио Dо своме. ЗаDраво, још се више Dовлачио у сеJе, али и чешће
о9лазио у цркву, још више учећи и DосLећи, DриLом не захLа-
вајући нишLа о9 ро9иLеља. Већ је имао визију �ру@о@ ро9иLеља и
9ру:ачије: DуLа о9 оно: који су му ро9иLељи наменили.

Оно њихово коју ?о�ајну мисао у срцу своме носиш и не @овориш
нам о �оме? означава разлаз између ње:а и њих; они јасно осећају
9а се с њим нешLо 9ешава и 9а је нечим DоLDуно оJузеL, али нису
знали шLа се Lо зJива и чиме је зесењен (за чиме хо9и!). Тај раз-
лаз ће се само увећаваLи, DоDримивши Lра:ичне 9имензије, Dо-
смаLрано из у:ла ро9иLеља, о9носно чиLаве ње:ове Dоро9ице.

Дечак о9 оца и мајке није захLевао нишLа, али је, ,,слушајући
ГосDо9а” како :овори Који љу�и оца или ма�ер већма не@о мене, није
мене �ос�ојан; и који љу�и сина или кћер већма не@о мене, није мене �о-
с�ојан, (МаLеј, 10: 37) већ мислио 9а о9е о9 њих. А ка9 (ако) о9е 9а
нађе ,,ко:а :9е служи Бо:у, 9а и он осLане с њим 9а Бо:у служи”
(Тео9осије, 1988, сLр. 267). Замена за ро9иLеље Jио Jи му неко ко
је већ на DуLу којим је он намеравао 9а крене. Дакле, сличан
њему. Неко ко ће :а разумеLи; јасно је већ 9а :а ро9иLељи нису
разумели. ИDак, није оLишао. То:а (Lакво:а) није нашао, а осLао је
и Jез оца. Јер је оLац, Dо свему како из:ле9а, неочекивано рано
умро. И Lо, чу9но, као 9а је имало везе с ње:овом мишљу о о9ла-
ску (,,И о9мах оLац ка ГосDо9у оLи9е”). Мајка :а је мајчински за-
усLављала: ,,Не осLављај маLер своју, че9о, смилуј се на у9о-
вишLво моје, сажали се на сироLсLво сесLре своје, још 9евојчице.
Ти знаш 9а Dоре9 Бо:а још само LеJе и њу за уLеху 9уши својој
имам. Не осLављај ме, молим Lе, 9а о9 Dлача смрL не окусим зJо:
LеJе, Dа ћеш о9:овараLи Dре9 Бо:ом шLо си ме уJио” (Тео9осије,
1988, сLр. 267). (Мајка је Dоре9 Бо:а имала сина и кћер, он није же-
лео 9а има нико:а 9о Бо:а!) МолJа мајчина је искрена, Lешко је
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Jило о:лушиLи се о њу (Dре9очени су му: смрL, уJисLво, :рех, о9-
:оворносL Dре9 Бо:ом). ЗаузвраL је 9оJио 9оDушLење 9а живи
како хоће. Мајка не зна 9а је Lо како хоће у суDроLносLи с оним шLо
о9 ње:а захLева; живео је како неће. У сваком случају, није мо:ао
9а занемари оJавезе (9ужносLи) сDрам њено: у�овиш�ва и се-
сLрино: сиро�с�ва. (Као 9а цео наро9 ваDи за Lим/њим!) Али,
,,Dовинујући се у сLраху”, DосLио је још више, још већма скренуо
Dажњу на сеJе и Lо не:аLивно – свеL му се Dо9смевао, на9енувши
му 9ру:о име, сухоје�ац. Уз Lо је, скривајући о9 9ру:их (само је
мајка знала) 9о9аLно мучио сеJе, носећи уза се ,,вреLишLе” (9ео
Dокајничке о9еће, о9 косLреLи или некакве 9ру:е :руJе маLе-
рије). То је још више мајку жалосLило, сLављену у DроцеDу: 

,,ЗJо: Lо:а још више маLи ње:ова на9 њим Dлакаше, :ле9ајући цвеL
ње:ове мла9осLи како се у DосLу суши. Али Jојећи се 9а не о9е,
осLављаше :а 9а живи како хоће” (Тео9осије, 1988, сLр. 268).

ОDеL Lо како хоће, а у сLвари како неће. ИDак Lо време, 9а не Jи
Jило из:уJљено, он је искорисLио за шLо Jољу DриDрему, за оно
време шLо ће Dосле усле9иLи а у коме ће се сав DосвеLиLи служе-
њу и величању Бо:а.

Мајка је на Lешким мукама. РасDеLа је, Dлаче 9а је син не осLа-
ви; Dлаче јер ви9и 9а је већ оLишао. ИDак, више о9 све:а се Jоји 9а
и Lелом не о9е, 9а :а више не ви9и, Dа о9 ње:а више нишLа и не
Lражи. Са Lим како хоће и умире. СмрL је за њу Jила велико олак-
шање.

ОсLваши сам са сесLром, сDреман о9мах 9а о9е, Dрво шLо се у
кући нашло ,,раз9ели нишLима”.5 Први корак на Божијем DуLу је
исDуњен. МеђуLим, чини се 9а је мало Dожурио, јер још увек не
зна шLа 9а чини са сесLром. На уDућено јој DиLање 9а ли хоће 9а
се у9а (у9омљавање Jи Jило Dриро9ан расLанак о9 ње), она о9:о-
вара као РуLа свекрви својој Нојемини: Немој ме на@овара�и �а �е
ос�авим и о� �е�е о�и�ем; јер ку�а @о� �и и�еш, и�ем и ја; и @�је се @о�
�и нас�аниш, нас�анићу се и ја; �вој је наро� мој наро�, и �вој је Бо@
мој Бо@ (Књи:а о РуLи, 1: 16). Он, који се сDремао 9а сLане на DуL
који је во9ио 9о Бо:а, није знао 9а је сесLра сле9ила ње:ов DуL. За-
Lечен му9рим о9:овором, DрихваLа Dонуђено решење и JраL и
сесLра заје9но наDушLају ро9иLељску кућу. О9 је9но: сLарца,
инока у цркви Св. ПеLра, у оJлижњем селу ,,Dрима анђелски
лик”, замонашивши се. По9иже 9ве колиJе, је9ну за сеJе, 9ру:у за

5 И9ући за речима Исуса ХрисLа: Ако хоћеш савршен �а �у�еш, и�и ?ро�ај све ш�о
имаш и ?о�ај сиромасима; и имаћеш �ла@о на не�у; ?а хај�е за мном. МаLеј, 19: 21.
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сесLру и Lу ,,живљаху, и сLро:и DосL и молиLве к Бо:у уDра-
жњаваху” (Тео9осије, 1988, сLр. 268). ИDак, нису осLављени на
миру о9 рођака и Dознаника који су им се 9ивили, 9олазили к
њима и 9оносили ,,DоLреJне сLвари”. Њима је све Lо Jило неDоL-
реJно. У жељи 9а уLекну о9 9оJронамерних али 9оса9них им
љу9и JраL Dре9лаже 9а се у9аље и о9у Lамо :9е их нико не Dознa-
је. Занимљив је начин на који сесLра изјављује свој DрисLанак.
Она каже неуоJичајено: ,,Како хоћеш, :осDо9ару!” (Тео9осије,
1988, сLр. 269), 9акле они јесу заје9но, али је 9исLанца међу њима
уочљива.

ЗаDуLили су се у неки 9ру:и крај, оDеL су 9ошли 9о цркве, која
је исLо Jила Dосвећена аDосLолу ПеLру и Lу су, Dоново, веома
Jрзо, скренули Dажњу ра9озналих DосеLилаца на сеJе. 

Није Lо Jио Dо9вижнички живоL; није Lо Jио онај живоL за ко-
јим је ПеLар жу9ио и о којем је у жиLијима чиLао. Ње:ову жељу
,,9а се 9охваLи DусLиње” ремеLило је сесLрино DрисусLво. Он је,
заDраво, у сесLри није више ви9ео само сесLру, већ Dре све:а
жену која му смеLа и која :а омеLа у вршењу DреузеLих 9ужно-
сLи. (,,О, како ми се велика наDасL, ова жена, 9о:о9и!”) (Тео9осије,
1988, сLр. 269). СLо:а о9лучује 9а DоJе:не, али сесLра је, Dре9о-
сећајући Lо (Lај LренуLак) Jила сDремна и, Dошла је за њим. 

,,И 9ошавши 9о је9не :оре високе шLо се налази крај :ра9а Призре-
на, више села Dо имену Кориша, на Lој :ори засLа9оше 9а се о9море
о9 наDорно: DуLа, јер сесLра ње:ова изнеможе и усну” (Тео9осије,
1988, сLр. 269). 

Жељено месLо за Dо9визавање је нађено. Ваљало је учиниLи
само још је9ан корак. Ту, :9е су 9ошли, није Jило месLа и за ње:а
и за њу. ОDсе9нуL жељом 9а се сакрије, 9а DоJе:не ,,9а само рас-
Dукли камен у :ори нађе, размишљаше како Jи уср9но ушао у њ и
у њему, ако Бо: хоће, и живоL свој у самоћи скончао” (Тео9осије,
1988, сLр. 269). Све оно самсLво шLо му је :ора ну9ила, DонишLава-
ла је сесLра својим нежељеним DрисусLвом (,,И Dомишљаше како
је Jе9но и нез:о9но са женом живеLи у DусLињи”). Између Бо:а и
сесLре (раније и ро9иLеља) он је 9авних 9ана изаJрао. Са9 је Jио
LренуLак 9а се Lа о9лука сDрове9е 9о краја.

То се није мо:ло извесLи Jез Dозива на Бо:а (и ње:ове Dомоћи).
И као шLо је аDосLол ПеLар рекао Исусу ,,Гос?о�е, �и све знаш”6,
Lако и он са9: ,,и Lи знаш срца моје:а жу9њу за LоJом, 9а из љуJа-
ви Dрема LеJи и са9а ову сесLру моју саму у DусLињи осLављам,

6 Гос?о�е, �и све знаш, �и знаш �а �е љу�им. (Јован, 21: 17)
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јер хоћу 9а ничим несDуLан Dослужим LеJи, Бо:у мојему” (Тео-
9осије, 1988, сLр. 269).

ПреDусLивши сесLру Бо:у на сLарање (,,ову раJу Lвоју, сесLру
моју”), она је ње:ова Lаман колико и Божја, Jла:ословио је и Dла-
чући осLавио је онако уснулу.

А она :а је, DроJу9ивши се и ви9евши 9а :а нема, најDре Lражи-
ла и 9озивала, а он9а схваLила 9а је коначно оLишао.

Та9а се зJива нешLо неоJично. СесLра Dлачући Dева :оLово
химну JраLу, исLовремено оDлакујући своју су9Jину, су9Jину се-
сLре осLављене о9 JраLа (LужJалицу). Из Dесме/Dохвале JраLу ја-
сно Dроизилази 9а је њена љуJав Dрема њему Jила већа о9 оне
Dрема Бо:у. (Из Lо:а може 9а се закључи 9а JраL није Dо:решио
шLо ју је осLавио!?)

Тешко мени, :9е DроDа9ох! Тешко мени, :осDо9ине JраLе и
во9иLељу сDасења! Тешко мени, слаLка моја свеLлосLи, како
Lе се лиших? Г9е си се свио? Г9е си са9 ка9а си мене осLавио?
МаLи ме је наша LеJи осLавила, а Lи си ме немилосLиво у Dу-
сLињу саму осLавио и Jе:ом о9Jе:ао јеси. Тешко мени, шLо за
сан Dо9несох и шLа 9оJих; и зашLо, ка9а већ смрLним сном
Jејах оJузеLа, и о9мах у њему крај живоLа не Dримих, Lе не
Jих у ову смрLну Jе9у заDала! А са9а, жива, сасвим и коначно
зло Dо:иJох. Тешко мени, ја9ници, шLа 9а ра9им, камо 9а се
9енем! Горо Jожија свеLа, молим 9а смрL у LеJи нађем. Ма-
кар ми Lи Jу9и милосLива, Dрими и мене ов9е, и :роJом не-
исхо9ну сеJе ми саLвори, јер у свеL враLиLи се или у њему
JиLи не волим, ниLи ми 9осLоји 9а живим :осDо9ина JраLа
моје:а не :ле9ајући (Тео9осије, 1988, сLр. 270).

Нема Dрекора JраLу шLо ју је осLавио, само консLаLација, и
чисLе, сесLринске љуJави и жалосLи за њим и соJом Jез ње:а.

Па иDак, иако је на:ласила 9а не жели 9а се у свеL враLи, она
,,оLи9е међу 9ру:е љу9е”. ОсLаLак живоLа Dровела је ,,у DосLу и
молиLви, онако како је о9 JраLа научила” (Тео9осије, 1988,
сLр. 271). (И Lо је Dохвала њему!)

У Dричи о JраLу и сесLри занимљиво је и Lо како је и о9 ко:а,
као и ка9а је, он Dримио весL ,,о DресLављењу њеном”.

БраL је коначно осLао сам с Бо:ом у жељеној DусLињи, али ми-
сао на наDушLену сесLру неће :а осLавиLи. НаDроLив.
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ДОБРО ЖИТИЈЕ

Жи�ије Све�о@а Пе�ра Коришко@ чији Dуни наслов :ласи Жи�ије и
?о�визи ?ре?о�о�но@а оца наше@ Пе�ра у Kоришкој @ори ис?осника је
оJимом краLак и сажеL сDис, али изузеLно сложен, конLемDлаLи-
ван и у исLо време Dун 9рамских оJрLа и наDеLосLи, Lако 9а с Dра-
вом и9е у ре9 је9но: о9 најлеDших и најDознаLијих 9ела ово:а
жанра у срDској књижевносLи.7 Снажно DоJожно шLиво саLкано
Dре све:а на Dсихолошким конфликLима :лавно: јунака. У 9елу
је, међуLим, на:лашено и DрисусLво само: ауLора. Он Dише о жи-
воLу и Dо9вижнишLву свеLиLељевом, али Dише и о Lоме како је и
Dо чијем на:овору жиLије о њему сLворено као и о неким ње:о-
вим осоJеносLима (о9ликама).

,,ДоJро и за 9оJро умиљење, сеJи и слушаLељима корисно Dо-
учење”... Lо је ово жиLије Dрема ње:овом ауLору.8 Оно се знаLно
разликује у о9носу на DреLхо9но жиLије ово: Dисца.9 НасLало на
Dо9сLицај JраLа и оца Гри:орија. Ко је овај, вероваLно, сLарији
саJраL Тео9осијев, о Lоме се, међуLим, нишLа не казује. Писац ис-

7 ,,Је9ва 9а у нашој сLарој књижевносLи има 9уJље и живоLније Dсихоло:ије,
леDше:, и 9рамаLичније:, и узJу9љивије:, и љу9ски исLиниLије: DриDове-
9ања о раLу и Dо9визима личносLи, суDроLсLављено: свеLу, сеJи, оJичном”
(Бо:9ановић, 1988, сLр. 42). ,,Дело коме Dо 9рамаLичносLи зJивања, живоL-
ној веро9осLојносLи и Dсихолошкој Dро9уJљеносLи нема равна у нашој сLа-
рој књижевносLи” (ДереLић, 1983, сLр. 84). 

8 О улози жиLија Dисао је Тео9осије више у уво9у Жи�ија Све�о@ Саве: ,,Не као
9а ње:а ишLемо DохвалиLи, јер је Dохвала Dраве9нику о9 ГосDо9а, ниLи 9а
сасми какву корисL о9 ње:а сLекнемо, – не; не:о је и сLарима Jило DоLреJно
9а Dишу жиLија изванре9них љу9и и 9а их чиLају ра9и корисLи шLо је љу9и
имају о9 њих. А нашем Dосле9њем, лењивом ро9у, у који свршеLак векова
9осLиже, у коме је мало оних шLо се сDасавају, не само 9а је DоLреJно не:о је
и веома Dожељно 9а се са9 ова жиLија Dишу и 9а се с више разумевања чи-
Lају, и 9а се на њих :ле9а као на живе сLуJове шLо сLоје високо, 9а Jисмо ви-
9ели сеJе – како и колико заосLајемо за њима, и 9а Jисмо савешћу сеJе осу-
9или зJо: леносLи у нама, и 9а Jисмо сеJе Dо9сLакли Dо9Jо9ени њима као
осLаном, и 9а Jисмо се макар мало DоLру9или 9а 9оJро9еLељ. је9ва 9а ће и
мно:е и велике DовесLи Dо9сLаћи срце наше на исDрављање живоLа” (Тео-
9осије, 1988, сLр. 101).

9 ,,Са Тео9осијевим Жи�ијем Све�о@а Саве завршава се еDоха 9оJрих анђела у
срDској црквеној књижевносLи. Жи�ије Све�о@а Пе�ра Коришко@ у Lом смислу
Dре9сLавља DрекреLницу. Њиме Dочиње исLорија 9емонских исDиLивања
9уше, чиме силазак меLаисLорије у исLорију 9оJија нову 9имензију – 9ра-
маLично осLварење анахореLске есхаLоло:ије” (Бојовић, 2004, сLр. 123).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

94 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ

Lиче и DроJлем 9исLанце у 9елу и о9:овара на (мо:уће) DиLање
зашLо ово (још је9но) жиLије ка9 су сва жиLија (већ) наDисана
[,,Јер се DреDо9оJни, макар и у Dосле9ње нарашLаје али не :оре о9
изванре9них 9ревних оLаца Dо9визавао, и као JесLелесан Dо-
шћењем, молиLвама и сузама, […] анђелски у Коришкој DусLињи
9осLојно Бо:а Dоживевши, јавио се”] (Тео9осије, 1988, сLр. 265).

Писац, заLим, исLиче и разлику између оно:а ко се оDисује и
оно: ко оDисује, наравно, знаLно умањујући соDсLвени значај:

,,И како Jих ја :руJи и не9осLојни, који у :ресима DреDо:ано, и
скврно, и нечисLо своје живљење исLроших, и који оLу9 сLекох
срце Dомрачено и ум сLрасLан, и лиших се му9рих мисли, мо:ао 9а
уDриличим реч или украсим у Dохвалу” (Тео9осије, 1988, сLр. 265).

Тео9осије DоLом Dише и о самој улози LексLа који кани 9а на-
Dише: ,,ОсLавиLи Dосле9њим нарашLајима жиLија свеLих и њи-
хове изванре9не и 9оJрољуJиве Dо9ви:е – 9оJро је, и веома ко-
рисно и з:о9но: на 9оJро на9меLање 9оJрољуJиве 9уше, ка9а се о
Lоме чиLа, ревношћу за 9оJро9еLељ Dо9сLиче, исLо као шLо и љу-
JиLељи раLова оно шLо се у незнаJожачким сDисима нађе наDи-
сано о мужасLву неких јунака у 9ревним раLовима, са9а о Lоме
ра9о чиLају, и о9ан9е се уче 9а Jу9у уср9ни, искусни и неусLра-
шиви у Jоју DроLив неDријаLеља” (Тео9осије, 1988, сLр. 265–266).
Слично је и с уло:ом жиLија; Dисци и слуша�ељи жи�ија су на ис-
Lом за9аLку, окренуLи ,,DроLив мислених DроLивника и неDрија-
Lеља 9уша”.

ЖиLије, исLиче Dисац, није наDисано као Dохвала свеLиLељу.
ОJраћајући се Гри:орију он каже: 

,,ЗJо: Lо:а се ми у Бо:у и Lвојој љуJави Dовиновасмо, и Dочињемо,
Dо Lвојој молJи, DриDове9аLи жиLије DреDо9оJно:а, не 9а Jисмо
Dокушали ово:а DохвалиLи, ниLи Dак желимо шLо сами корисно о9
ње:а 9оJиLи; јер ка9а DреDо9оJни на земљи, за живоLа, Dохвале
љу9ске није хLео, на неJесима Lек ову никако са9а не жели, […]”. Не
зJо: хвале њему, не:о 9а ,,9уJинама заJорава не Jу9е Dрекривено
9оJро:а оца 9оJро живљење и у DусLињи LрDљење, а 9а Jи и ми Dа-
жљиво :ле9ајући у ње:а и као осLаном Dо9сLицани Dонављали
Dо9ви:е ње:ове и на 9оJро9еLељ се Dокренули, […]” (Тео9осије,
1988, сLр. 266).

Похвала свеLиLељу је, иDак, DрисуLна, 9аLа у оквиру само: жи-
Lија, не:9е Dри ње:овом крају. АуLор је, међуLим, Dоново назна-
чио њену излишносL: ,,О, коликих Dо9ви:а оца ово: Dохвале ми-
моиђох и не Dоменух, изJе:авајући оDширносL речи! Нека му их
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искажу Jожји анђели с којима и у Lелу као JесLелесан Dоживе, и
о9 њих нека Jу9е Dохваљен, јер се са њима у исLом зJору са9а и
весели” (Тео9осије, 1988, сLр. 284). Похвала је усле9ила само заLо
9а Jи се о9 ,,мно:о: Jар нешLо мало” рекло.

Али, рекло се 9осLа. Похвала Св. ПеLру Коришком је Dесма у
Dрози, Dесма у Dрозном LексLу; још је9на Тео9осијева Dесма у
овом 9елу.

У њој се на:лашава 9а он није Jио само ,,именом Lвр9” (алузија
на ње:ово значење), већ и ,,живоLом”. ЗаLим 9а је Jио исLински
сиромах који ,,осим сеJе нишLа у DусLињи не имађаше” (Тео9о-
сије, 1988, сLр. 284) 9а је ,,нови DусLињак” који, међуLим, ,,LрDље-
њем и жељним уз9ржањем, 9ревнима Dо9оJан, мно:е и Dревази-
ђе”; онај је који је ,,ХрисLа у 9уши” носио; ,,че9ни :олуJ”, ,,свеJла-
жени” DоJе9ник на9 Jесовима и њихов ,,Dро:ониLељ”; сле9ио је
ХрисLа и сличан њему DосLао, ,,у DусLињи Dошћењем са ХрисLом
разаDе се, и Jез мача самомучени 9о крви јави се мученик” (Тео-
9осије, 1988, сLр. 285). 

Тео9осије се као Dисац јавља (уDлиће) у само жиLије још је9-
ном и Lо на самом ње:овом крају. Он9а ка9а оDисује свој сусреL
са ,,чу9оLворним мошLима” у сLанишLу свечевом: 

А ја, кукавни Тео9осије, чувши за чу9еса која се Dоказивањем
свеLо: Духа и исцелењем о9 свеLих мошLију DреDо9оJно:а
9о:о9ише, чезнући мно:о за њим, и љуJављу и вером, и мо-
лиLвама DреDо9оJно:а о9 Бо:а у9осLојен, 9ођох из СвеLе
Горе АLона, и свеLо:а оца свеLим и чу9оLворним мошLима
Dоклоних се. У:ле9авши DусLињу ње:ову и сLену на коју се
Dо9визавао ви9ех 9ивно о9 Бо:а за оLшелнике усLројено Dре-
JивалишLе. Јер месLо је ван свеLа и за сваки Dо9ви: Dрикла9-
но, на сLално умиљење и Dлач за Jо:ољуJне Dоучно. ПешLе-
ра, Dак, DреDо9оJно:а, у којој наLчовечански као анђео Dожи-
ве, у цркву Jожју DреLворена Jи, а у њој :роJ ње:ов и свеLих
мошLију осLаци чу9оLворни леже. (Тео9осије, 1988,
сLр. 287–288)

После му је осLало 9а још само DрикуDи Dо9аLке о9 оних који
су слушали о њему о9 инока који с њим Jеху, ,,Dа ми Lо о њему ис-
Dричаше 9а и ро9 ро9у Dосле њих ово Dренесе као DовесL, Lе на-
Dисах и саLворих 9а сваки може DрочиLаLи, 9а се 9оJро жиLије
DреDо9оJно:а не Jи DриDове9ало као сан и :аLка, и 9а Lиме не Jи-
смо Jили лишени корисLи и умиљења” (Тео9осије, 1988, сLр. 288).
,,ДоJро жиLије” а не ,,сан и :аLка”.
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СимJолично је ПеLрово Dењање на високу сLену :9е је оLкрио Dе-
ћину ,,као о9 Бо:а сDремљену” за ње:а. Није морао 9а сеJи Dо9и-
же колиJу. Мо:ао је о9мах 9а се Jаци на оно за чим је све време
чезнуо, 9а осLане сам и уDрави се само Dрема Бо:у.

За оно шLо је наумио 9а ра9и, Lа DешLера која му се сама указа-
ла Jила је сасвим на месLу. ,,Према веLру и у очи сунцу насели се
9а живи у њој. Мразом смрзаван и сунцем жежен, Dо9ви:е DосLа
извршаваше” (Тео9осије, 1988, сLр. 271).10

Писац се, неочекивано, изнова меша у DриDове9ни Dроцес
(Lок): ,,СLајања ње:ова на молиLви, Dоклоњења мно:а и Jијења у
Dрса, или сузе и умиљења ње:ова у свеноћним J9ењима ако оDи-
шемо како LреJа, лењивцима и неJри:ама из:ле9аће неLачно”
(Тео9осије, 1988, сLр. 271). Наравно, 9а она LреJа 9а Jу9у оDисана
Lако, како �ре�а! ЗашLо ова сумња? ЗашLо Lа Jри:а за лењивце и
неJри:е? Писац насLоји 9а ко9 чиLалаца (и слушалаца) осLави
уDа9љив уLисак; жели њихово Dоверење, жели 9а му се верује и
ка9 уDраво невероваLне сLвари Jу9е износио. ОLу9 Lа о:ра9а
лењивцима и неJри:ама.

Јер DоLDуно уJо: и Jез9оман Jејаше, и нишLа у DешLери не
имађаше шLо Jи лоDови мо:ли DокрасLи осим Dоцрнела Lела
и на њему ху9их руJина власених, (...). БесхлеJан – мало ре-
чено – као 9а је JесLелесан Jез икакво: јела и Dаљења 9има
DреJиваше, јер се за9овољаваше као храном саJирући из9ан-
ке 9ивље:а Jиља и :орки Jукови жир, ако се и Lо храном на-
зваLи сме. Пиће ње:ово – из :оре слаLка Lекућа во9а, која и
жеђ :аси и не зароJљава 9у:им сDавањем. (Тео9осије, 1988,
сLр. 271)

Са9 ви9имо зашLо је Jио срећан ка9 је у:ле9ао DешLеру. Да је
Dравио колиJу, Jио Jи Lо иDак некакав 9ом; овако је Jез9оман,
или у9омљен је9ино у Бо:у. А шLо се лоDова Lиче који Jи мо:ли
о9неLи само ње:ово ?оцрнело �ело, из:ле9а као 9а је Dисац неDо-
LреJно Lрошио речи, ко Jи Dосе:нуо за Lим ?оцрнелим �елом?
Очи:ле9но, није у DиLању Lаква врсLа лоDова. То су лоDови који
нису веровали и не верују у ње:ову Jез9омносL, JесхлеJносL; они
који нису веровали или још не верују 9а није имао нишLа. Јер,

10 ,,Пејзаж, Dриро9на сре9ина, Jо:аLи су значењима и учесLвују у 9рами Dо9-
ви:а сасвим акLивно, не као мрLва мизансцена” (Бо:9ановић, 1980, сLр. 173).
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Dо9ви: је Dо9ви: Jаш заLо шLо је невероваLан и (наиз:ле9) немо-
:ућ. ИсLина је (сушLасLво) у вери и веровању. Тео9осије је веро-
вао. Верује ли се Тео9осију? УосLалом, Онај ко је ви�јело свије�у
(Јован, 8, 12) није ли :оворио својим ученицима: ако има�е вјере
колико зрно @орушичино, рећи ће�е @ори овој: ?ријеђи о�ав�е �амо, и
?ријећи ће, и ниш�е неће вам �и�и немо@уће. (МаLеј, 17: 20).

Било је у ње:овој Jлизини, 9о9уше, и Dо која кора леJа; 9оноси-
ли су му је DосеLиоци који су :а и овамо Lражили и 9олазили му
мимо ње:ове воље (они су, наDослеLку, у функцији Dриче и Dри-
Dове9ања, како Jи се знало за ње:ово Dо9вижнишLво, иако је Jаш
,,9а коме Dричају о њему” заJрањивао).

ШLо Jи се, уосLалом, Jринуо за Lо шLа ће јесLи и у шLа се о9ену-
Lи, ка9 је Онај које: је намеравао 9а сле9и :оворио: не �рини�е се
за живо� свој, ш�а ће�е јес�и, или ш�а ће�е ?и�и; ни за �ијело своје,
у ш�о ће�е се о�ући. Није ли живо� ?ре�ежнији о� хране, и �ијело о�
о�ијела? (МаLеј, 6: 25).

Назначено је и 9а је он мало сDавао, о9носно 9а во9а коју је Dио
не заро�љава �у@им с?авањем. То :оLово 9олази као сувишна Dиш-
чева Dриме9Jа; како 9у:о 9а сDава, какав Lо лежај има 9а :а сном
омами?! ИDак, 9елује као изненађење начин на који је уDражња-
вао оно мало сна који је сеJи 9оDушLао: ,,Сна мало, ослоњен на
сLену се9ећи узимаше...” И ње:ово о9евање, о9носно нео9евање у
функцији је исцрDљивања: 

,,на:оLу више о9 меких хаљина љуJљаше, јер се ра9оваше умно
DосмаLрајући кринове у Dољу, који и Соломонову славу, Dо речима
ГосDо9а Бо:а моје:а Исуса ХрисLа у јеванђељу, красоLом цвеLа на9-
машују” (Тео9осије, 1988, сLр. 272).

Бејаше уисLину неDријаLељ ,,своме Lелу” како исLиче Тео9оси-
је. Усамљен, 9алеко о9 свеLа, Jрзо је сLекао неDријаLеље који му
нису 9авали мира. Били су Lо ,,Jеси мно:и” и ,,звери 9ивље”.

На ње:а се у Dрвом ре9у окомила нека велика змија. Знао је и
о9 раније за њено DрисусLво исDо9 сLене на којој је он Jио, но
није :а узнемиравала. И са 9ру:им зверима се он срео о9мах Dо
9оласку овамо, али је у миру живео с њима, 9ок саме нису оLи-
шле. ШLа се са9 9о:о9ило? Ко се умешао међу њих?

,,Беси лукави, који Dо Dриро9и својој мрзе љу9ски ро9” (Тео9о-
сије, 1988, сLр. 272) још о9 А9амово: времена, ка9а су учинили 9а
Jу9е Dро:нан. Пре9сLављали су озJиљну DреLњу. ИDак, ко су
Jеси? ШLа су они?
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Нема Lе речи ни у МаLичином ни у Ака9емијином речнику
срDско: језика. Јасно је 9а она DоLиче о9 речи Jес, Jесан, Jеснило.
И 9а оне означавају и :нев и јаросL, и JолесL, и силу, силносL, и
оJесносL, и љуLиLосL, али и ђавола, вра:а, нечасLиво:... Беси на-
рочиLо мо:у изнуLра 9а Dо9ривају човека. Мо:у 9а Jу9у мисли
које човека наво9е на зло. Мо:у JиLи снови који море и изнурују.
А Lо може JиLи и ничим конLролисана човекова Dриро9а.

Са9 се они ,,са оном Dоквареном змијом 9о:оворише” и ,,на-
Dре:оше све сна:е 9а :а мно:им наDа9има о9 сLене и о9 DешLере
о9а:нају”. О� с�ене и о� ?еш�ере о�а@нају...11 Дакле, не 9а :а уJију,
не:о 9а :а о9а:нају. Да :а скрену с DуLа. Велика је JорJа у човеку
који се о9риче сеJе и љу9и зара9 Бо:а. Велике су заDреке на Lом
неоJележеном, неуLаJаном и оDасном DуLу. Неуморно :а сле9е
лична сумња, Dо9смех 9ру:их љу9и, њихова зависL, чак и мр-
жња. Јер, свако из9вајање човека из заје9нице, окреће заје9ницу
DроLив ње:а. ЗаLо, не Jори ли се Lо ПеLар, не рве ли се сам са со-
Jом 9а из9ржи и оDре се искушењу 9а наDусLи и сLену и DусLињу,
макар не:9е 9алеко у сеJи, у 9ну своје Dо9свесLи?

Звери, 9акле, мо:у JиLи саме звери, а мо:у и само Dре9сLавља-
Lи звери, JиLи њихови симJоли.

Какав је Lо, у сLвари, Jио наDа9? Прво, змија се уоDшLе није Dо-
јављивала (оLку9а се зна 9а је Jила велика?), само шLо је из своје
DешLере ,,9ан и ноћ неDресLано јаросна шишLаше и шишLањем
Jуку и сLрах велик изазивајући узнемираваше DреDо9оJно:а”
(Тео9осије, 1988, сLр. 272). С�рах велик изазивајући... ОLу9а је и Jи-
ла велика.  Тај наDа9 Jисмо мо:ли назваLи звучним а 9олазио је
о9оз9о, из Dриземља.

Но, Lо је Jио Lек DочеLак. Мно:о оJухваLнији, оDаснији и 9рс-
кији наDа9 сLизао је са 9ру:е сLране. Он се и чуо и ви9ео.

А Jеси DуLем машLарија сLраховиLи клоDоL Lворећи и Dо ноћи ви-
чући чесLо наDа9аху на њ. Час 9олажаху као 9а вуку са соJом ону
змију, која разјаDљиваше чељусLи своје а они :овораху 9а :а Dро-
ж9ере; час као 9а му сесLра 9олази јављаху му се и у ноћи Dлачући
:овораху... (Тео9осије, 1988, сLр. 272–273).

11 ,,ПеLар је камен, чврсL као сLена у својој вери, сје9ињен заувек са каменом.
За своју сLену, свој камен, ПеLар се Jори. Ње:ов Dо9ви: је JорJа за камен који
:а симJолише. За Dисца Тео9осија ПеLров живоL је JорJа са Jесовима који
хоће 9а :а о9а:нају са сLене, а Lиме и о9 ње:а само:а.” (Маринковић, 2000,
сLр. 158)
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Неколико сLвари је ов9е JиLно: машLа (она може JиLи унуLра-
шња, може DриDа9аLи и ПеLру Коришком),12 змија која се најDре
није Dојављивала Dре9 њим, а касније као 9а је Jила Dриморана
9а се Dојави (,,као 9а вуку са соJом”), али 9ру:и 9ео исказа уDућу-
је на њену акLивну уло:у у засLрашивању (,,која разјаDљиваше
чељусLи своје а они :овораху 9а :а Dрож9ере”, али :а није Dро-
ж9рала!) и, на крају, сесLра – ње:ово најмилије сLворење на зем-
љи коју је осLавио саму. Са њом оно шLо није конкреLно DосLаје
конкреLно, несLварно DосLаје сLварно.

Нема сумње 9а су :а сумње раз9ирале још 9у:о DошLо ју је на-
DусLио; савесL је у њему кључала, DиLање о 9оличносLи или не-
9оличносLи ње:ово: DосLуDка се умножавала.

СесLра се Lако Dоново и на 9рамаLичан начин враћа у DриDове-
9ање, иако је оно за њу већ Jило закључано, шLо је о9лика само
врхунских Dисаца.

ПосеJно ако се има у ви9у мрLва Dозиција са које му се оJраћа
,,ова луLајућа сесLрина 9уша” (ЈероLић, 1988, сLр. 63). УDркос
Lоме, Lо њено :оворење је чисLо лирско.

,,БраLе, JраLе”, Dо имену :а зовући, ,,изађи, :осDо9ине JраLе, изађи
и Dрими ме у DешLеру, 9а ме звери не Dоје9у. ТеJе је9ино: умесLо
ро9иLеља имађах, и с LоJом, све наDусLивши, Dођох, а Lи ме саму
осLавио јеси! Гле, колико времена Dо :орама Lражећи Lе луLам, о9
:ла9и и Dлача изнемо:ла DроDа9ам, а Lи живиш не Jринући се за
мене као 9а сам Lуђа. Ти, каменоср9ни немилосLивче, зар 9а се не
смилујеш на сузе моје? Хоће ли Lе DримиLи ГосDо9 шLо си ме осLа-
вио? Изађи Jар са9а Lе ме узми и к својима о9ве9и, Dа ћеш се оDеL у
исDосничку DешLеру враLиLи” (Тео9осије, 1988, сLр. 273).

Каменоср�ни немилос�ивче... Хоће ли �е ?рими�и Гос?о�... Не на-
зивље ли он сеJе немилосLивим? Не DиLа ли се он сам хоће ли :а
ГосDо9 DримиLи? Занимљиво је и сесLрино: к својима о�ве�и... Ко
су своји? Којим својима? Њеним или ње:овим? Он је морао, си-
:урно, сLоLину DуLа 9а на Lешка DиLања о9:овара. Мо:ао ли је Lо?
Како се Jранио? НајJоље шLо је мо:ао, најJоље шLо човек може.
Певајући Dсалме Бо:у. Славећи ГосDо9а.

Али се наDа9 није заусLављао. Лукав и свиреD, са сесLром као
сре9сLвом. ,,ЗашLо Lи Dричаш 9а се Jојиш Бо:а, а сесLру своју зве-
рима за јело у DусLињи осLавио јеси?! И Dричаш 9а ћеш се сDасLи,

12 ,,Мно:о Lо:а шLо ви9и и чује (разни :ласови који су :а оDLуживали зJо: суро-
во: DосLуDања са сесLром, разне оDLичке алузије и халуцинације у којима су
му се Dричињавале оDаке звери и DLице) само су ’машLарије’ ње:ове рођене
9уше које су, 9акако, Jеси Dокренули на акцију”  (ЈероLић, 1988, сLр. 80).
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а колико времена ниси ни Dокушао 9а је DоLражиш! Зар се не Dла-
шиш су9а, јер ће о9 LеJе 9ушу њену Бо: LражиLи. Којим, ћеш, 9а-
кле, већим :рехом о9 ово: Dро:невиLи Бо:а, ако не изађеш и не
нађеш косLи њене Lе их у земљу не Dо:реJеш, и Jар Lим не уми-
риш Бо:а Dрема сеJи” (Тео9осије, 1988, сLр. 273). Не DиLа ли се Lо
он? Не DиLа ли Lо он сеJе неJројено DуLа? Не DреJацује ли Lо он
сваки DуL сеJи?

Сваки DуL ка9а се моли. Сваки DуL ка9 о9 сеJе о9узима и оно
мало шLо му је осLало и Dрилаже Бо:у. Као ка9 је, као 9а Lо није
нишLа, Dре9узео и усDешно Dривео крају ,,чеLр9есеLо9невно и
ноћно сLајање у DосLу и молиLви”. С�ајање... ЧеLр9есеL 9ана, че-
Lр9есеL ноћи... И ка9 је измолио о9 Бо:а Dомоћ 9а Dокварену и
љуLу змију оLера о9 сеJе. ,,И :ле, као DроLив Ма9ијамаца не:9а
Исусу Навину, и овоме DроLив љуLе змије анђео :осDо9њи с ма-
чем у рукама Dојави се и сLа9е Dре9 њим. СLарац о9 сјаја ње:ова
уDлашен Dосрну, али :а он Dо9иже и рече: ’Не Dлаши се о9 мене.
Ја сам Михаило, архисLраLи: сила :осDо9њи, и :ле, DошLо си мо-
лио у Dомоћ анђела о9 Бо:а, са9а сам ја о9 ње:а Dослан и 9ођох 9а
Dро:нам лукаву змију, која Lи DакосL чини. Са9а ћеш ви9еLи сла-
ву Бо:а наше:а!’” (Тео9осије, 1988, сLр. 274). С�арац... Он се Dрви
DуL именује Lако. И заје9но у9арише на змију, арханђео мачем,
сLарац мочу:ом, и она Jи савла9ана и оLерана.

А он Dак који је умолио Бо:а и Dримио о9 ње:а знак Dо9ршке
(јављање анђела), DиLаше се. ,,Ко сам ја, у сLрасLима Dоцрнели и
у :ресима Lрули и усмр9ели, Lе си Dреславно: и DресвеLло:
Lвоје: :лавно: анђела, ГосDо9е, у Dомоћ мени Dослао?!” И захва-
љиваше се Бо:у (шLо је очекивано) и, шLо је DосеJно занимљиво и
на Dрви Dо:ле9 несхваLљивао – змији: ,,И ушавши у DешLеру, за-
хвали Бо:у и са мно:им сузама змијино ле:ало оJливаше, и 9о-
Jро:а Jожје:а анђела као сво: саJорца Михаила архисLраLи:а
хваљаше ра9ујући се. А DешLеру змијину сLа9е шLоваLи као Jо-
жју цркву и свеLо месLо, рекавши као Аврам, ’на мес�у овом Гос?о�
ви�е’” (Тео9осије, 1988, сLр. 275). Змија, Lешко :а искушавајући,
омо:ућила  му је сусреL с Божјим DрисусLвом. И Lо је Jило Dрви
DуL 9а о9 Бо:а 9оJије знак сећања на ње:а.

ИDак, искушења за ње:а овим нису Jила окончана. Још је Jио на
DуLу, још се морао 9оказиваLи, још се морао JориLи са силама не-
мани. Али са9а, ка9а је осенчен Божјим сјајем, све је Jило 9ру:а-
чије.

Змија је DоJе:ла, али као 9а је Lо Jио знак Jесима 9а изнова на-
вале на ње:а. Они се, Dре:руDисани у ?релукаво@ �еса (из множине
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у је9нину), нису мирили с Dоразом, не:о су ,,са својим умишљаји-
ма” и ,,свакаквим варкама и засLрашујућим машLаријама” сDре-
мали нови наDа9.

Ово:а DуLа Jио је Lо наDа9 и са земље и из ваз9уха. ,,Је9но:а
9ана, Lако, усре9 9ана као велики оJлак :авранова и у оJличју
свакаквих звери скуDивши се 9ођоше на свеLо:а. Звери са риком
и као 9а ће :а Dрож9реLи јављаху се, а :авранови као 9а ће му ис-
коDаLи зенице очију ње:ових у DешLеру се залеLаху” (Тео9осије,
1988, сLр. 276). Символ свеLе вере који је, Jранећи се, из:оворио,
Jрзо их је оLерао. Он је :оLово ликовао. Био је у Dозицији 9а им је
мо:ао DреLиLи: ,,Телесна звер и клевреL ваш, Dокварена и вешLа-
сLвена змија, именом ГосDо9а Бо:а моје:а Исуса ХрисLа о9ав9е
Jи Dро:нана, Dа ћу се и о вашим машLаријама уз Dомоћ и именом
ње:овим DоJринуLи, (...)” (Тео9осије, 1988, сLр. 276). Вашим ма-
ш�аријама...

ПосLавља се DиLање зашLо Бо: 9оDушLа све Lе машLарије и на-
Dа9е на ње:а, сва Lа засLрашивања ње:ово: срца. И Dисац DосLа-
вља Lо DиLање, и, наравно, има сDремљен о9:овор: ,,Бо:, као и
9ревне моћне Dо9вижнике, Lако и ово:а своје:а роJа кушајући
хLе9е 9а увенча LрDљењем мно:их наDа9а Jесова. ЗаLо 9оDушLа-
ше чесLо 9а Jеси на ње:а навале” (Тео9осије, 1988, сLр. 276), али
9а, шLо је веома важно, DриLом, осLане неDовређен. ПеLар је Lо
знао, и ра9овао се Lоме. ,,Сва злосLављања и у9арце о9 Jесова
Dримаше, свесLан 9а Бо:, цар мој, Jорење с неDријаLељима и
сLра9ање ње:ово ви9и” (Тео9осије, 1988, сLр. 276–277). Он је, у
сLвари, DосLао наDасL за Jесе. Они су имали муке с њим. Морали
су 9а узмичу Dре9 њим. ,,НенасиLом љуJављу уср9но улеLаше у
све веће JорJе, Lако 9а се и сами Jеси, :ле9ајући ње:ово LрDљење
у сLра9ању и неDоJе9иво усрђе у JорJи, срамљаху, мучећи се око
Lо:а како 9а :а уJију у све жешћој љуLини” (Тео9осије, 1988,
сLр. 277). На је9ној сLрани се чак ко9 њих јавља мисао о уJисLву
(са9 им Lо DосLаје циљ), на 9ру:ој Dак, ко9 Lих исLих ње:ових
Dро:онилаца, Dо Dрви DуL се јавља сLи9. Ње:ова DоJе9а се јасно
назире. Иако Lај осећај сLи9а не 9олази зJо: Jесомучних наDа9а
на ње:а, већ зJо: немоћи 9а :а савла9ају и DоLчине сеJи.

За сле9ећи наDа9 машLа је Jила сувишна, 9овољан им је Jио са-
мо Dо:ле9 на наJујалу реку која је Dролазила исDо9 сLена. ,,Ка9а
Lо ви9еше, Jеси се сLа9оше ра9оваLи и окуDивши се у :омили на
свеLо: наDа9оше и са Lе сLене, Dо Jожјем DоDушLењу, у онај DоLок
муLни сLа9оше :а вући, и Dо ошLром камењу раз9ираху Lело ње-
:ово, сами сеJе Dо9сLичући” (Тео9осије, 1988, сLр. 277) решени 9а
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:а ово: DуLа уJију. МношLво :ласова, мношLво Dовика 9и:ло се на
ње:а Jез:ласно:. 

„И 9о DоLока 9овукавши :а, како нису имали власLи 9а :а у њ вр:ну,
Jијаху :а мно:о и :овораху: ’И9и о9 нас, Jе9ниче! ТеJи се међу љу-
9има месLо не нађе, Dа си у наша DреJивалишLа 9ошао 9а нас Dро-
Lераш, и наше сLене и DешLере сеJи у 9ео неDраве9но насле9ио
јеси. И9и о9 нас Jез зла, и9и, нико Dре LеJе не уђе овамо и не учини
нам Lакво насиље! ПресLани 9а нас вређеш, иначе ћеш зло сврши-
Lи!’” (Тео9осије, 1988, сLр. 277). 

Они који сDрово9е насиље на9 њим, исLи Lи :а оDLужују за наси-
ље; оDLужују :а и за увре9е. МеђуLим, у овом Jесмисленом извр-
Lању чињеница DрисуLан је смисао. Он се сасLоји у својеврсном
Dризнању Dро:онилаца ПеLра Коришко:. Нико ?ре �е�е не уђе ова-
мо... значи 9а се нико на Lакав корак није о9лучио, 9а се нико нија
Lако Jорио... ЗаLо су оDеL осLали ,,Dосрамљени”.

Сле9ећи DуL Jеси се Dојављују као мношLво војника у заисLа
живоDисном, машLовиLом, оJлику. ,,И наDунили Jејаху сву 9о-
лину и Dо сLенама Dо9 оружјем хођаху, са шлемовима у оJлику
:лава 9ивљих веDрова и с ликом ме9ве9а и осLалих звери на :ла-
ви и Lако сLрашан Dризор Lвораху како Jи машLаријама уDлаши-
ли свеLо:” (Тео9осије, 1988, сLр. 278). ОJраћају му се с ниDо9ашLа-
вањем, али Dружајући му као још је9ну Dрилику: 

,,Дођосмо 9а Lе коначно уJијемо. ШLа ћеш са9, лу9аче? ОDамеLи се
Jар, и Dослушај нас: УсLани, и9и, 9а мачем заклан зло не умреш. Ни
сухо Lвоје Lело љу9скоме Dо:реJу нећемо осLавиLи; расећи ћемо
намучене у9ове Lвоје и зверима за јело у DусLињи разJацаћемо, 9а
се и осLали, ка9 ви9е како си Lи уJијен, не усу9е 9а нас вређају и као
Lи Jоре” (Тео9осије, 1988, сLр. 278). 

Дакле, са9 се више не Dлаше само ње:а, већ и ње:ово: уLицаја на
9ру:е који мо:у 9а :а сле9е. Плаше се семена које може у DусLињи
DосејаLи. Какво неочекивано Dризнање за ње:ове намучене у�ове,
за ње:ово самоиз:арање.

ОкренуL Бо:у, све му је Jило мо:уће: ,,Ако Jи и још веће мно-
шLво Dукова навалило, неће се JојаLи срце моје” (Тео9осије, 1988,
сLр. 278)

Нису :а осLављали на миру. Развијали су, чак, DосеJну војну
LакLику као 9а је Jио 9оJро уLврђен и окружен хиља9ама својих
војника. ,,Беси са :невом великим о:орчише се на њ и јурнуше 9а
:а уJију. А сLарац на враLима DешLере сLа9е исDре9 њих и с мочу-
:ом их сDречаваше 9а уђу к њему. Они, Dак, као Dси Lрчаху уна-
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около и са за9ње сLране заDочеше DрокоDаваLи DешLеру :оворе-
ћи: ’ХраJро, не DоDушLајLе у Jоју! О9ову9 ћемо ући 9а :а закоље-
мо!’ А они који се налажаху Dре9 враLима DешLере, вичући и
оружјем клеDећући на њ наваљиваху, и скакаху 9а :а коDљем и
мачем уJију” (Тео9осије, 1988, сLр. 278–279).

ОDеL се Jрани молиLвама и Божјом славом, молећи се и славе-
ћи Бо:а. ,,Војво9ама Jесовским” каже: 

,,Нећу ја о9 вас умре�и, као шLо се узалу9 хвалиLе Dре9а мном, не@о
ћу, наDроLив, жив �и�и у Бо:у, сDасу мојему Исусу ХрисLу. Макар и
не DресLали 9а ме хиља9ама наDа9аLе и из:ониLе, у име ње:ово ја
ћу и живоL мој ов9е скончаLи, а ви ћеLе JиLи Dосрамљени и ишчез-
нућеLе” (Тео9осије, 1988, сLр. 279–280).

За свој живоL DусLињака, оDеL неочекивано, @лавни међу �есови-
ма о9аје му још је9но Dризнање. То је Dохвала ПеLру Коришком
о9 неDријаLеља ње:ових: 

,,ШLо се, исмејани о9 љу9и, DроDасLи својој ра9ујеш и Lако
DроLив нас :аламиш, или жив о9 нас изJећи Dомишљаш?
Причекај мало! Поново ћемо 9оћи, и Jрзо ћеш у:ле9аLи своју
смрL. Али зашLо се ми уоDшLе и Jоримо с LоJом? Какво Jи-
смо веће зло или Lеже сLра9ање о9 оно: шLо са9а имаш мо-
:ли навалиLи на LеJе? ШLа, Jе9ниче, зар није о9 сваке Jе9е
:орче и Lе:оJније Lвоје живљење? Како не закључиш 9а је
смрL о9 живоLа Lвоје:а DријаLнија? Јер шLа је Lај Lвој живоL
којим се Jез DамеLи хвалиш: зар се ниси сам, :ризући Jиље у
DусLињи као звер, :лађу уJио? Сунцем Dаљен, веLром и 9аж-
9ом мучен у каменој DешLери Lело се Lвоје смрзава и Lруне,
а зJо: на:оLе кожа је Lвоја као земља Dоцрнела, а у њој као у
врећи косLи Lвоје, као сено исушене, је9ва се 9рже. И Lолико
сLра9ајући Jез ума LрDећи своје изнураваш живљење? Како
Jисмо Lе Jоље о9 ово: Dовре9или или Dроклели!...” (Тео9оси-
је, 1988, сLр. 280)

Занимљиво, он је Dрозрео Lу (Lакву) ?охвалу. Иза ње је сLајала
:ор9осL. ,,Није ми неDознаLа ваша лукава Dо9вала, којом лукаво
хвалећи ме наваљујеLе, и 9а узнесеLе ум мој хоћеLе :ор9ошћу,
којом ви оDа9осLе.” И, исLичући 9а је ,,нечисL Dре9 Бо:ом сваки
који се Dоноси у срцу”, и ,,ако је шLо 9оJро у Lоку мно:их :о9ина
чинио, у је9ном часу уDроDасLиLи може” (Тео9осије, 1988,
сLр. 280) осврће се на свој Dређени DуL: ,,ЗаLо је и DосL мој и Lр-
Dљење моје ов9е у DусLињи, јер је он Бо: мој, и сDасиLељ мој, и за-
шLиLник мој, и на њ се уз9ам. Тело моје, ако је исLрулело или
Lрули, никаква зла ми не учини: ако и Lруљење Dо9несе, усLаће у
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неLрулежносLи; јер ако је са9а неу:ле9но, усLаће у слави; ако је
са9а немоћно и на:оLом Dоцрнело, усLаће у сјају” (Тео9осије,
1988, сLр. 280–281). Са9а је јасније ко су (шLа су) Jеси? ДоJијају
оDиDљивију форму. То су они шLо су :а на:оварали, или, Lо је оно
шLо :а је на:оварало, у 9уJини ње:ове 9уше, у њеној Dо9свесLи,
9а не чини оно шLо је чинио. ,,Каква је Lо корисL, Dо вашем на:о-
вору зароJиLи се мно:им јелима, 9еJело Lело и узаврелу крв
имаLи, и 9ушу мно:им сLрасLима у :ресима уLаDаLи?” Такви ће
9оJиLи Dо својој заслузи. ,,А сLра9ање моје и Lешко живљење шLо
их ов9е носим за све време живоLа моје:а, нису ни као је9ан 9ан
вечне муке која вас и оне шLо вас слушају очекује.” Беси су DоJе-
ђени, и DосLиђени. ,,А они, чувши о9 сLарца ово, за о9:овор нишLа
не налажаху, не:о их оJузимаше је9 и зуJима својим :ризући
усне :овораху: ’О, невољо! О, Lи, ПеLре, Lвр9а сLено! О9оле каме-
ним LрDљењем својим, о9оле и DоJе9и. О9лазимо о9ав9е, из Dре-
JивалишLа наше: о9лазимо. Али ако смо и ми Dонека9 DоJеђени,
Jоримо се увек и заLо неке чак и велике на крају живоLа на9вла-
9амо. И о LеJи ћемо се, неDреDо9оJни, DосLараLи.’ И Lако Dосра-
мљени у сLи9у оLи9оше” (Тео9осије, 1988, сLр. 281). О9оше, али
сумњу у њему осLавише. Признају свој Dораз, не и ње:ову DоJе9у
(не?ре?о�о�ни).

Очекивао је немо@уће и заLо није заJорављен.13 На:ра9а је 9ошла
о9 оно:а Dрема коме су Jиле уDрављење све мисли ње:ове, сва
9ела ње:ова и сва љуJав срца, сушLина Jића ње:ово::

После Lо:а свеLлосL велика у неизрецивом виђењу у DешLери за-
JлисLа, и сан о9 ње:а о9е Dо 9ану и Dо ноћи, и мишљаше као 9а је на
неJесима а не на земљи у ра9осLима и весељу JожасLвеном, и на-
сићиваше се неисказаним виђењима мно:о9невно, Lако 9а је и ху9о
Jиље и :орки жир заJоравио јесLи, и ни 9а :а скуDи изаћи DоLом
није мислио, ниLи је желео још 9а живи на земљи. (Тео9осије, 1988,
сLр. 282)

Али Lо није крај! То је Jио само крај ње:овим мукама. ПочеLак
славе ње:ове. ,,ЉуJављу Dрема ГосDо9у своме усLрељен, Dсалм-

13 ,,Niko ne treba da bude zaboravljen ko na svetu bejaše veliki; ali svako beјаše velik
na svoj način, i svako u srazmeri sa veličinom onoga što je voleo. Jer onaj koji sa-
mog sebe voljaše, bejaše velik preko samoga sebe, a onaj koji voljaše druge ljude,
bejaše velik preko svoje predanosti, ali onaj koji voljaše Boga, bejaše veći od svih.
Svako treba da ostane u sećanju, ali svako bejaše veliki u srazmeri sa onim što je
očekivao. Jedan bejaše velik u tome što je očekivao moguće; drugi u tome što je oče-
kivao ono večno; ali onaj koji očekivše nemoguće, bejaše veći od svih” (Kjerkegor,
1975, сLр. 42). На:ласио ауLор.
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ске сLихове :овораше (...).” Време DоLDуно: мира, ка9а ,,са захва-
љивањем Бо:у, у сDокоју и весељу мно:е DреосLале :о9ине Dро-
ве9е, ка Бо:у умом и љуJављу о9 све:а земаљско: сLално
узношен, (...)” (Тео9осије, 1988, сLр. 282).

Измирен са соJом. Док Lо ,,у DусLињи LрDељиво и мно:осLра-
9ално му у DосLу живљење” (Тео9осије, 1988, сLр. 283) не Dриве9е
се своме крају.

Наравно, :ле9ано из DриDове9не Dозиције (DерсDекLиве) није
мо:ао сам, Jез ико:а оLићи. ЗаLо су Lу Jили иноци, 9ошли 9а Jи се
,,о9 ње:а исDосничком научили живљењу” (оно семе које је Dосе-
јао у DусLињи, оно че:а су се Jеси Jојали). 

Ту :9е је живео (о9носно, не:ирао живоL) и :9е се молио и сла-
вио Бо:а у9есио је сеJи :роJ: ,,Из свеLа о9лазећи, наре9и им 9а 9о-
несу секиру и моLику, и на Lој Dо9вижничкој сLени у каменој Dе-
шLери у којој и 9о конца живоLа Dоживе DреDо9оJни, :роJ 9а му
усеку умоли их” (Тео9осије, 1988, сLр. 283).14 Иноцима, Dоучавају-
ћи их и уDозоривши их на оно шLо их у DусLињи чека (Jесовски
наDа9и), ,,исDрича им све о живоLу своме” (Тео9осије, 1988,
сLр. 284). (Тако и знамо за ње:ова сLра9ања и Dо9ви:е.)

Иноцима је, међуLим, 9озволио 9а му се DриJлиже само оно-
лико колико је смаLрао 9а је DоLреJно. Па је Lако сам умро (сам је
и живео), ,,9ух свој сам Dре9а ГосDо9у” (Тео9осије, 1988, сLр. 285).
ИDак,  Dосле9ње ње:ове часе Dисац је 9ао из њихове DерсDекLиве:

Те ноћи, ка9 усLа9оше за Dоноћну и јуLарњу служJу, чуше неизре-
циве Dесме и :ласове који сла9ошћу ум и срце у умиљење о9во9е.
И Jрзо из DешLере изађоше и Lражаху 9а ви9е оLку9а ово слаLко и
за слух DријаLно Dојање 9олази. И Dо:ле9авши на сLену сLарчеву и
ви9евши DешLеру ње:ову као 9а је мно:им свећама освеLљена, за-
чуђени Lим, :овораху: ,,Ка9 о9осмо, сLарца само:а осLависмо. Па
ни о:ња раније у DешLери није Jило. И како свеLлосL велику у њој
са9 ви9имо и мно:их Dојаца :ласе оLку9а чујемо? Да није ко о9 Dо-
знаLих му Dре нас 9ошао и с њим се ра9ује? Али какво је Lо чу9но
њихово весеље, јер ни Dесама силу не усDевамо схваLиLи?” (Тео9о-
сије, 1988, сLр. 286)

А ка9а су, ујуLру, сLи:ли Dре9 Dећину ,,нађоше је Dуну Jла:о-
уханих мириса и нико:а 9ру:о: у њој не ви9еше осим DреDо-
9оJно:а у усеченом :роJу :9е лежи као 9а сDава, у власено руJље
умоLан, и оLишао ка ГосDо9у, лицем веома свеLло сјајећи […]”

14 ,,ПовраLак мрLво: Lела у земљу-Dећину Dо9разумева на9у у васкрсење”
(Павловић, 1988, сLр. 96).
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(Тео9осије, 1988, сLр. 286). Изненађени свим оним шLо су ви9ели,
шLо се 9ешавало и шLо се 9ешава Dре9 њим, жалили су шLо су
Jили о9а:нани: ,,О, немилоср9ни! О, равно9ушносLи Lвоје Dрема
нама, оче! Анђеле на свој Dо:реJ DримиLи хоLећи, нас као :решне
о9а:нао јеси, иако 9оJро знаш 9а си Lиме мно:о ражалосLио оне
који LеJе ни мало нису ожалосLили” (Тео9осије, 1988,
сLр. 286–287). Он је, Lако, скривајући се о9 њих, још је9ном Dрева-
рио љу9е. Њима је DреосLало само 9а се оDросLе о9 ње:а. Дирљив
је Lај расLанак; иноци су му о9али DошLу 9осLојну 9ивљења:
,,Мно:им изливањем суза и на9:роJним Dсалмима, ако и Dре
њих о9 анђела оDојаноме оцу о9а9оше DошLу, и часно и DреDо9о-
Jно лице ње:ово са сLрахом целиваше, и Lако камењем камени
Dокривши :роJ Dлакаху, називајући сеJе ја9нима и из:уJљенима
зJо: Lо:а шLо се лишише свеLо:а сLарца” (Тео9осије, 1988,
сLр. 287). 

Није Dрошло мно:о времена а :лас о њему се уJрзо рашчуо: 

А Бо:, не хоLећи 9а уLаји зној Lру9а, који је ње:а ра9и Dроливен, и
9оJро и чврсLо у DусLињи LрDљење DреDо9оJно:а, Dосле не мно:о
времена исушене часне и свеLе мошLи њихове као миром аромаLа
Jла:оухањем оJо:аLи и 9арова им Jла:о9аL 9а исцељењем чу9еса
Lворе. И 9о ушију мно:их 9оDре :лас о њему, и о9мах љу9и из око-
лине и из мно:их Jлижих и 9аљих крајева Dочеше 9олазиLи и Dри-
LицаLи, Dа се свеLим ње:овим мошLима клањају и 9о ово:а 9ана
(Тео9осије, 1988, сLр. 287).

Глас о њему... Био је Lо :лас оно:а ко се још за живоLа умилосLи-
вио Божјом љуJављу.
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SUMMARY A MAN UNITED WITH GOD

(AN INTERPRETATION OF THEODOSIUS 
HAGIOGRAPHY OF ST. PETER KORISKI)

The story about a man who insulate himself in the desert, he chose
suffering and starvation, and who won demons even outside himself
as well as inside himself, devoting only a single goal, love towards
God. He was the one who in his entire life taking care only about how
to reach to God, who is subordinate to God, who only wanted God,
longed only for God! He is losing its character, stood in front the face
of God; losing himself, he found Him.

,,Well and good saponification to myself and listeners useful learn-
ing”...  it is this hagiography according to its author. It differs
significantly from the previous hagiography of this writer, Hagiogra-
phy of Saint Sava.

In This literary work was highlighted the presence of the author.
He writes about the saint's life and asceticism, but also writes about
how, in what way and after whose speech is created hagiography
about Peter Koriski and some of his characteristics (qualities).

KEY WORDS: Saint Peter Koriski, hagiography, Serbian medieval literature, God,
Jesus Christ, demons, rock.


