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И викаху један другоме говорећи:  
свет, свет, свет је Господ над војскама;  

пуна је сва земља славе његове.

Књига пророка Исаије, 6:3
    



књИГа Прва

сераФИмИ 



Пр вИ Дан 

Пред цркве ним две ри ма,  
пра зник над празницима  

и све ча ност над све ча но сти ма

И у тај свети час, након бдења и навр ше не полу
ноћ ни це, са сла вом поло жи ше пла шта ни цу на часну 
трпе зу у олта ру.

И како сви ста до ше исхо ди ти у тро стру ки све ча
ни опход около Божи јег дома, носе ћи копља са сте
гом зла то ве зе ног Хри сто вог зна ме на, црква оста де 
пра зна.

И друго се мно штво узбу ђе но тиска ше свуда по 
мана стир ској пор ти, тра же ћи место ближе песми 
која је скупа са опход ни ци ма све гла сни је кре та ла 
уза само под нож је зидо ва.

И ово беше – та је песма лага но ража ри ва ла огње
не искре које бора ве у пур пур ној боји овога хра ма:

– Вас кр се ње тво је!
– Хри сте Спа се!
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– Анђе ли поју на небе си ма!
– И нас на земљи удо стој!
– Да чистим срцем тебе сла ви мо!
А толи ко их дође за овај пра зник над пра зни ци ма 

и све ча ност над све ча но сти ма, да вели ки број оста де 
ван мана стир ског дво ри шта. И још, ода свуд, дру
мом, пре ким пољ ским путе ви ма, стр мим гор ским 
ста за ма, дола зи ше они дани ма хода ода ље ни, према 
запо ве сти срда ца сво јих. Па ипак, нико од свих, ни 
достој ни јерарх, ни пре да ни монах, ни убоги божи
ји човек, чак ни онај метљи вих очи ју, не би поми
слио да је постран це била тескоб на ноћ. Јер, звона 
наши ро ко раз ми ца ху глуво доба, а титра ји сто ти не 
вошта ни ца сти ца ху се у чисту све тлост, што је пуно
ћом пре се за ла јасни дан. Нигде не беше кутка таме 
у који би се скло ни ла сен. Одсја ји олова са купо ла 
нави со ко држа ху мрак. Пред запад не две ри, од сва
ко га који је имао гла са, при сти за ху радо сни пови ци:

– Хри стос вас кр се из мртвих!
– Хри стос вас кр се из мртвих!
– Хри стос вас кр се из мртвих!
Али, мада се тро стру ки опход окон чао, врата се 

спрва не отво ри ше, баш како и уче ни ци Хри сто ви 
нису одмах пове ро ва ли. Него се умно жи, од свих 
певан, пса лам Дави дов:

– Да вас кр сне Бог!
– И раза спу се непри ја те љи њего ви!
– И да беже испред лица њего ва они који га не

на ви де! 
Стих, про роч ки, потвр ђи ва ше опет пој. Тим усрд

ни ји, јер беше од оних који су у четр де сет дана поста, 
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добрим дели ма, уздр жа ва њем од греха и трбу хо у
га ђа ња, спре ма ли своје душе и тела за овај бла го на
ро чи ти пра зник и свету при чест.

– Хри стос вас кр се из мртвих!
И још се све му, као у каквим чуди ма, при дру жи

ше и цари ћи рого за ри у кро шња ма дрве ћа. Сри ца ху 
и они. Из прав ца пче ли ња ка допи ра ше густ бруј. 
Влати тра ва се огла си ше да зру. Јата млађи раз мр си
ше ста ја ћу воду риб ња ка у непре ки дан струј. Оди
ста, беше то извр ше ње, како и казу ју тајан стве не 
речи кано на: „Сва ко ство ре ње нека слави пра зник 
вас кр се ња!“

– Хри стос вас кр се из мртвих!
А онда, нај ста ри ји од свих, архи е пи скоп Јаков, 

оде вен у мно го ле пи сакос, држе ћи у јед ној руци зла
ће ни крст, у дру гој сре бре ну кади о ни цу са тамја ном 
– уна крст окади затво ре на вра та. Цркве не се две ри, 
тврдо гра ђе не од хра сто ви не и кова ног гво жђа, на 
овај знак – рас тво ри ше у при пра ту.

И сви по реду, јерар си и дру ги, ста до ше ула зи ти 
у храм. Право пре ма исто ку. Како је и Хри стос из 
нај до ње га краја земље доспео до нај ви ше га неба.

– Хри стос вас кр се из мртвих!
Од мах за пре о све ште ним Јако вом, сту пи ше пре

зви те ри, ђако ни, ипо ђа ко ни и чат ци. Сле ди ше их 
пој ци, вође ни про топ сал том. Уз игу ма на мана стир
ског, пре по доб ног Гри го ри ја, као посе бан гост, беше 
кра љев духов ник Тимо теј. Вели ко и ме ни ти Сте фан 
Урош II Милу тин, по вољи Божи јој госпо дар срп
ске и помор ске земље, лично га је отпо слао у нека
да архи е пи скоп ски дом, не би ли му донео мало од 
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вас кр шњег кано на св. Јова на Дама ски на. Пева се 
он и дру где, и у црква ма у Ско пљу, али се посеб но 
радо сно раз ле же овим хра мом.

– Хри стос вас кр се из мртвих!
Отом су дола зи ли ико ном и екли си јарх. Гра ма

тик, ризни чар и дохи јар. Стар ци уми ље них срца. 
Млађи мона си и иску ше ни ци. Потом прат ња архи
епи ско па Јако ва, тру до љу би ви је већ сутра дан морао 
за нео д ло жним послом у Пећ.

– Хри стос вас кр се из мртвих!
За путов ни ци ма су ула зи ли мир ја ни. Међу њима, 

са слу гом, и један Ска дра нин, трго вац што је овде 
наи шао на госто љу бље у своме поврат ку са Севе
ра. И даље, неки боле зни, при др жа ва ни од дру гих, 
моли ше за место. И још, коли ко је у цркву Св. Спаса 
могло да ста не.

Жи ча се пуња ше мири сом тамја на, као раним 
миром миро но сни ца, што се тра же ћи мртва ца 
покло ни ше Живом.

Жи ча се пуња ше све тло шћу, као неу га си вим 
огњем. 

Жича се пуња ше вели ком, побед ном песмом.
И тихом при чом...



Дру ГИ Дан 

I
о ста ром рудар ству у визан ти на ца

То ком чита вог раног про ле ћа небом изнад Бити
ни је плове голе ми облач ни бре го ви. Под му кли мра
зе ви леде на пре ва ру изма мље не зве зде. Ипак, нека
ко с краја месе ца мар та, изби ју прве искре. Магле не 
санте се збу ње но раз ми чу. Напо слет ку, уз јек и 
шкри пу, једна по једна зане мо ћа ју. Неке и сасвим 
пото ну. Све тлост, сада нео бу зда на, сна жни је хрли 
из дале ке дуби не, укуп ном шири ном свода изви ру 
сазве жђа, а круг луне се пре пу ни. Пене ћа месе чи на, 
у дугим сла по ви ма, пада низ виси не.

До ле, на земљи, сна жни пешча ни наси пи деле 
дру мо ве од поља. Јед ном сво јом стра ном бране путе
ве од повод ња, дру гом од кра дљи ва ца чува ју расу те 
месе чи не. У сва ну ће отпо чи ње бер ба. Што су први 
зраци сун ца такли, јесте сре бро. Она месе чи на која 
у пољи ма зри до подне ва, чвр сне у груде оло ва. Шта 



14

пре о ста не и доче ка риђи зала зак сун ца, пре ме ће се 
у руду гво жђа. Сле де ће ноћи – све се пона вља. Луна 
се опет испу ни, сјај пре ли је ивице и тихо сипи про
стран ством Источ не царе ви не.

По указу васи ле у са, за таквих ноћи није допу
ште но исхо ди ти ван град ских зиди на. Тешка казна 
неми нов но сле ду је и несмо тре ни ма који ма месе чи
ну нађу на таба ни ма, камо ли узла ко мље ни ма што 
куша ју да је скри ју у биса га ма или недри ма.

II
јед не такве ноћи

Јед не такве пла хо ви те ноћи, али гото во пет годи
на пре јаве и дањег виде ла, цари ца Фили па је у сну 
иза шла из своје ложни це, у сну узја ха ла коња и сном 
кри шом напу сти ла ствар не обри се град ских беде ма 
Нике је. Друга жена кир Тео до ра Ласка ри са, угље них 
очи ју, тамне пути, јер мен ског поре кла, често је у сну 
одла зи ла од госпо да ра. Дру га чи је није могла, жеље 
јој беху пре да ле ко, а рас кр шћа под стра жа ма. Како 
се луна више пуни ла, тако је цар све дубље спа вао, 
па је и те родне ноћи, Фили па кра дом хита ла преко 
бити ниј ских поља, пре пу ште на сме ра њу соп стве них 
наме ра. Бели коњ је до голе ни газио по месе чи ни, 
зраци су непре ста но лили, цари чи не хаљи не очас 
беху мокре, а тело јој напа да ху тису ште сјак та вих 
искри, непре ста но жаре ћи њене обра зе, миши це и 
наге листо ве.
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На јед ном, уз њисак, белац се про пе. Напред, сред 
беспу ти не, ста ја ше нека кав монах дуге косе и бра де. 
О босе ноге му, као о какву сте но ви ту хрид, уда ра ху 
не мир ни тала си месе чи не. Млада жена једва задр
жа узде, но огр тач од ветра кли зну јој са раме на. За 
огр та чем паде и лага ни вео, откри грч зеб ње:

– Ко си ти?! Шта тра жиш у моме сну?! Сме ста се 
укло ни, стран че!

Мо нах, међу тим, скре ну само поглед. Жени на 
коњу бри дак зрак беше про се као тана но плат но 
– она је на делу сво јих гру ди, слич них бра ни ца ма, 
имала само нека кву копре ну од про вид не све тло сти.

– Ко си ти?! Знај да пре чиш вољу Фили пе, жене 
васи ле у са Тео до ра Ласка ри са, госпо да ра Никеј ског 
цар ства! – поно ви ла је вла дар ка, изме ђу два шумна 
тала са месе чи не, уз зебњу јој се при клуп ча ше и боре.

– Да, знам за тебе, Фили па – напо кон одго во ри 
монах. – Не стра хуј, сво јим послом путу јем. У твоме 
сну нисам. Вели ки, недо гле дан про стор зајед нич ки 
је за све рукав це сне ва ња. Ево смо се у томе пре де лу 
про ви ђе ња сусре ли. Ти из Нике је бежиш, ја у Нике ју 
идем, сину нео п хо дан савет носим.

Ца ри ци одлак ну. Она хтеде потег ну ти узде, да 
мимо намер ни ка про ђе, али монах испру жи обе 
руке:

– Ста ни! Мислиш ли да нам је слу чај ност укр сти
ла путе ве? Послу шај шта ћу ти рећи. Нисам наме ран 
да се ука зу јем твоме мужу. А нема ни наро чи те свр
хе. Пет годи на одав де, у Нике ји, у коју идем, жена 
кир Тео до ра Ласка ри са, њего ва трећа жена, зваће 
се Мари ја Кур те не! Ти ћеш оста ти упам ће на само 
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као она дру га, она јало ви ца из Мале Јер ме ни је. Зато 
се, Фили па, немој ни вра ћа ти! Од ноћас ћеш бити 
мај ка, али ти није суђе но да родиш у пре сто ни ци 
Визан ти је!

Ца ри ца Фили па, зачу ђе на, уздрх та, па дохва ти 
огр тач, ободе бел ца и гало пом окре ну ка рукав цу 
где је бора вио нај буј ни ји вир њене наме ре. Убр зо, 
сне ва ном ста зом, онако обгр ље на витим кра је ви ма 
ветра, за види ком хитро и зама че.

III
сре бр но зрне вље и тка ни ца зву ко ва

Да кле, пет годи на даље, одмах по бла го на ро чи том 
божан стве ном пра зни ку Хри сто вог вас кр се ња, када 
би осве ћен за архи е пи ско па срп ског, пред повра так 
у земљу ота ча ства, надо мак раз ме ђа марта и апри ла, 
послед ње ноћи у Нике ји, Сави у сан нена да но дође 
роди тељ његов, све то по чив ши монах Симе он. Седа 
брада и косе нека да моћ ног само др шца, мило сти вог 
вели ког жупа на Сте фа на Нема ње, беху вла жне од 
дуга пута под зве зда ним искра ма. Низ мокре ризе, 
на каме ни под Сави не кели је, капљу по капљу, сли
вао се сјај луне. Око босих ногу намер ни ка већ се 
намно жи ло вели ко и мало зрне вље. Беше посеб но 
тиха бити ниј ска ноћ, само се негде у даљи ни једва 
чуо раз бој који од тан ких нити хука сове, раног 
тре пе ра зри ка ва ца, тешког диса ња земље, ромо ра 
воде и рет ких људ ских гла со ва ткâ изглед вре ме на.
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– Оче, отку да? – про ша пу та зате че ни Сава, окре
ћу ћи се у посте љи. – Шта те гони да ме похо диш 
стран ству ју ћег под сво дом дале ке Нике је? Зар ниси 
знао да сутра кре ћем теби, да на гробу твом сту
де нич ком оза рен кажем како наша црква задо би 
само вла сност?

– Добро знам, утехо душе моје, куда ходиш и шта 
при срцу носиш – одвра ти Симе он мир но, како и 
гово ре они који су слова одав но пре бра ли од раз ме
та ња. – Гла сни ци твоји већ су уши ро ко раз не ли вест 
о вели кој побе ди. Већ и увис звоне зво на, живим 
зво ном обја вљу ју твоје руко по ло же ње. Али, ти сутра 
путу јеш, а какав би отац био онај који сина отпу
шта без саве та. Воде ће бити од изво ра до изво ра, у 
застру гу имаш довољ но соли, хле бо ви ће потра ја ти 
до Солу на; без речи пра вих, међу тим, нога може да 
заблу ди, а душа криво да одлу та.

Ме сец шкри ну на небу. Обруч луне попу сти. 
На земљу лину ше нови зра ци. Ветар Вијо рог се 
шушњем спле те у гране дрве ћа. Одне куд, отег ну
то, и вук отпо че да се јавља. Зачу ше се пови ци, звека 
опре ме цар ских стра жа ра. Биће да су неко га зате кли 
у пољи ма месе чи не. Дале ки раз бој довр ши тишак 
шару, па гла сни је заштроп та – све тврдо зби ја ју ћи 
у тка ни цу вре ме на.

– Чедо моје, ево шта спре мих да при уму држиш 
– наста ви Симе он. – Тебе ће изју тра васе љен ски 
патри јарх Маној ло Саран тин дари ва ти бла го сло
вом, гра ма том, под у ка ма, све тим жезлом, достој
ним оде жда ма. И васи ле ус визан тиј ски, кир Тео дор 
Ласка рис, бра ни тељ Ромеј ског цар ства, неће желе ти 
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да зао ста не, дари ва ће твоме роду допу ште ње да 
руда ри месе чи ну, а теби ће пону ди ти чети ри мазге с 
пур пур ним сама ри ма. При де, ова мило срд на дво ји
ца дава ће и вели ко благо као товар мазга ма. Пита ће 
желиш ли злат не и сре бр не сасу де, еван ђе ља око
ва на и опто че на дра гим каме но ви ма, зла то ве зе не 
покро ве и заве се, разне дру ге небро је не дра го це
но сти. Ипак, сине мој љубље ни, ти све то одре ци. 
Нека патри јарх и цар пону ђе но при ло же мана сти ру 
Хилан да ру, цвету Све те Горе. Ти, све тло сти очију 
мојих, искај чети ри никеј ска про зо ра. Упам ти, моли 
патри јар ха и цара да ти дадну само чети ри про зо ра.

– Чети ри про зо ра?! За тако нешто мра мор ни ке, 
нај ве шти је, дове дох од Цари гра да и грч ких зема ља! 
Роди те љу, зашто сада из Нике је да довла чим про
зо ре, па још на пур пур ним сама ри ма?! – немир но 
се окре ну Сава, умало му сан не пре вр ну онамо где 
је јава.

– Нику да док не довр шим – испре чи се Симе он 
шапа том. – Не буди се, не чини ми труд залуд ним. 
Гре шиш, про зор је вре дан по виде лу, не по ономе од 
чега је и коли ко уме шно изре за но окно тога виде ла. 
За први про зор тражи онај на који слеће патри јар
хо ва ласта ви ца. За други и трећи моли да ти дадну 
она два у који ма цари це испра ћа ју и саче ку ју своје 
госпо да ре када у бој крећу и када се из боја вра ћа ју. 
А за четвр ти про зор тражи онај на коме се одма ра 
дво гла ви орао само га васи ле у са. И још, Саво, како 
се у туђи ни од снова о ота ча ству тешко памте ини 
сно ви, ако забо ра виш шта ти гово рих, ти изју тра 
изађи на трг, нађи сле пог чове ка који широ ко види 
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и од њега купи шта он у тами тка. Због овога сам 
дола зио, а сада сне вај како ти је воља.

Та ко рече монах Симе он. Потом вас ишче зе. На 
поду, у кели ји, само оста до ше да се љеска ју тису ште 
расу тих зрна месе чи не.

А сам Сава, уисти ну, те послед ње ноћи у Нике ји, 
наста ви да сања. Знано је – у сно ви ма су дру мо ви 
наро чи то бога ти прав ци ма. Сањао је Сава мана стир 
Фило кал, где је наме рио да се одмо ри на поврат ку 
ка рашкој земљи. И сањао је мана стир Жичу, чију 
је цркву Св. Спаса наме рио да довр ши одмах по 
дола ску. И сањао је Сава мана стир Сту де ни цу, где је 
после свега желео да се пову че, да у само ти подроб
но раз ми сли о дру гим бого у год ним дели ма. Можда 
је сањао и још нешто, али сваки видик напо слет ку 
доспе у пре део којим сто лу ју неви ди.

IV
раз го вор на тргу,  

ка кав појас при ли чи монашкој раси

Ме ђу тим, с првим зра ци ма сун ца, када се про бу
ди, пре о све ште ни овај није могао да се досе ти шта 
му се у сну зби ло. Јест, Фило ка ла, Жиче и Сту де ни це 
се нека ко сећао, ама с ким је у сну гово рио – ника ко. 
Опет, да је неко код њега ноћас бора вио, све до чи ло 
је расу то зрне вље месе чи не. Како је устао, нога ма 
је у њега уто нуо.

У том и таквом дови ја њу да сан пам ће њу при ве де, 
Сава са хилан дар ском бра ти јом пође на литур ги ју. 
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По изла ску из цркве сколи га исто муче ње. Изго ва
ра ју ћи се да би ваља ло доба ви ти свеже вести о стању 
на путе ви ма, опре му нео п ход ну креће ли се иоле 
даље од сенке град ских зидо ва, Сава ода бра улицу 
чија се врева сли ва ла на глав ни трг, већ подо бро 
испу њен над ви ки ва њем про да ва ца пти ца, суше них 
урми, зја ла, шта вље них кожа, меле ма, вуне, мли
но ва за бибер, лажних и пра вих рели кви ја. Одјед
ном, сред толи ких гла со ва, он опази сле пог стар ца 
ћутљи вог изгле да, а на њего вим рука ма, као једи ну 
робу – тка ни цу од пређе дуге коли ко има зву ко ва 
од сумра ка до сви та ња.

– Све то гор ци, куда тако хитро! Поче кај те!
– Ево сун ђе ра који чува крв муче ни ка!
– Ста кло са сузом Мари је Маг да ле не!
– Пруће којим су шиба ли Ису са...
– Натаф!
– Галаб нум!
– Прах од јеле њег рога! Да обе лиш зубе! Само од 

прсто хва та да се сме јеш десет дана!
– Нећеш, не мораш! Брига ме, буди намр штен 

цело га живо та!
– Натаф! Натаф! Мири са ва шкољ ка и галаб нум! 

Нема доброг тамја на ако се ово не дода!
– Певам одлич не похва ле, весе ле свад бе не спе

во ве и тужна сау че шћа! Десет сти хо ва за само једну 
лакер ду или кома ди шку туни не! Певам одлич не 
похва ле, весе ле свад бе не спе во ве и тужна сау че шћа...

– Види ове рибе! Доме стик такве на трпе зи нема! 
Јуче уло вље не! Свака је добро наде ве на све жи ном, 
пер шу ном и мле ве ним баде ми ма!
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– Најбрже од свих реша вам заго нет ке, макар да 
их је сми слио Еу ста ти је Макре бо лит, учени Ники
фор Про сух или сам дични Аули ка лам! Ако немам 
одго нет ку, ја пла ћам!

– Поље бело, воло ви црни, гове дар трска, благо 
оном ко пого ди?

– Књи га!
– Хајде поно во, али да улог буде десе то струк: 

Видео сам, госпо ди не све тли, уну тар њим видом 
мла ди ћастар ца, дво стру ко оли че ног у јед ном, висо
ког, при зем ног, пољу ља ног, чвр стог, све тло но шу, 
носи о ца таме, крв ни ка вида ра, што једне из таме 
диже, а друге под земљу тера, све спа са ва, што уни
шти, опет из њег’ ново гра ди?

– На гушу да при ви јеш, ситно сец кан даждев њак!
– Суше на срца од гавра на! Ко жели да га у коц ка

њу прати сре ћа! Један комад, један злат ник! Суше на 
срца од гавра на!

– Хито ни!
– Читам суд би ну! Гле дам у џиге ри цу, у плећ ку, у 

пете, у зрне вље жита! Што да не сазнаш какво ти је 
сутра? Ома шим ли, вра ћам новац!

– Видим да си добри чи на, не слу шај га! Тај је 
обич на скит ни ца! Од Хера кле је па све до Миле та, 
нема града из којег није про те ран макар два пута! 
Тај не зна да ти каже шта ћеш да вече раш! Ако хоћеш 
тачно про ро чан ство, богме си имао сре ће, нашао 
си пра вог прав ца тог чове ка. Код мене, без раз ли ке, 
дола зе из Епира и из сусед них села, да им ја лично 
тума чим рожда ни ке, гро мов ни ке и тре пет ни ке!
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– Газда ри це, лепо ти це, не стиди се, подиг ни 
поглед! Тако ми све тог Андри је Прво зва ног, три дана 
да сто ји, у овом котлу чорба неће да се про брц не!

– Од сре бра ско ва не чвр сте ноге, јаке руке и 
оштре очи! Не дај Боже да те шта од овога сла бо 
слу жи, не траћи паре на меди ку се, купи пло чи цу, па 
је при ло жи да се при до да каквој чудо твор ној ико ни!

– Ноје ва јаја! Ако их уве жеш коно пом и ока чиш о 
гре ду, твој ће се јадни шапат пре тво ри ти у запо вест 
вла да ра! Где то има?! За само један хипер пи рон и 
бедна изба јечи као нај ве ћа пала та!

– Птица зва на фае тон! Њену песму и цари це, у 
ниска ма, носе око вра та!

– И сам видиш! Пар шљука шта ка ра!
– Кос модро кос! Вре дан! Пре вре дан! Сигу рам, до 

малог заран ка покљу ца ће све крпе ље из твог врта! 
Више не мораш да стра ху јеш када ти се прох те да 
босо ног про ше таш кроз младе тра ве!

– Прави ибис! Части ми, нисам му боја ди сао пера!
– Тихо при по ве дам, приче при чам, тихо при по

ве дам, приче при чам...
– При ђи, про бај! Мало ноше на, гото во нова титу

ла про то спа ти ја ра!
– Цимет!
– Измир на!
– Алој!
– Або нос!
– Дру шка не, одмак ни се! Овде си нашао да 

њушиш?! Мислиш да си паме тан, хтео би без паре 
да се нами ри шеш сан да ло ви не?! Одмак ни се када 
кажем, раз би ћу ти нос!
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– Бра шно од боба! Да под мла диш лице, жено! Да 
будеш као девој ка!

– Моли тве про ти ву одбе глог роба!
– Про ти ву неспа ва ња!
– Од непо у зда ња у себе!
– За доби ја ње пар ни це!
– Про ти ву зубо бо ље!
– Да се не уда виш при ли ком пре ла ска реке!
– Про ти ву задр жа ва ња мокра ће!
– Не сне би вај се, само дошап ни која је мука!
– Тргу јем вре ме ном! Купу јем сва ко, и нај кра ће 

сада! За про шло дајем оно буду ће, а буду ће трам пим 
за оно нека да!

– Сун чан дан са Само са!
– Нај леп ше сед ми це из Аха је!
– Три јесе ња месе ца са Лем но са!
– Годи на кад је Кон стан ти но пољ био на врхун цу 

сла ве!
– Сабах хај ро сум! Пазар лук? Ако си хри шћа нин, 

даћу ти џабџа бе веза на наред на сто ле ћа, доба вље на 
право са база ра из Ико ни ског сул та на та!

– Вести са цар ских дру мо ва!
– Мага ре ћа копи та! Узми за мужа, да му коса увек 

нано во изра ста!
– Стар че, коли ка је вред ност твога рада? – упита 

Сава чим се про био изме ђу толи ких узви ка.
– Тра жим тек једно обе ћа ње – одвра ти слепи 

ста рац, баш као да је само Саву и чекао. – Тра жим 
тврду реч од тебе и твога рода. Пре ва риш ли, дуг 
ће бити пре ве ли ки, душа ма наред них коле на да га 
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пла ћаш, сто пасо ва одав де, нећеш нами ри ти више 
од слам ке из сто га!

– Шта?! Несрећ ни че! Не збори тако! Вид немаш 
да би знао да гово риш са архи е пи ско пом срп ским! 
– узљу ти ше се хилан дар ски црно ри сци.

– Не хули! Свако Сави но слово је чвр сти не каме
на! Сла бих речи нема у њега!

– Тја – слеже ста рац раме ни ма. – Исти на је да зем
ног вида немам, мада га не кори сти често ни онај 
који гле да. Знам, ипак, да је и нај кра ћа реч дужа од 
људ ског века, а када је нешто тако дуго, буде вре ме
на да се умрси или поки да.

– И? Шта тра жиш? – упита поно во Сава.
– Иштем од тебе да када дођеш у своје ода је, отре

сеш ову тка ни цу коју сам ноћас начи нио од зву ко ва. 
А када то извр шиш, тра жим да ти и сав твој род, 
напред и назад од овог дана, ника да не отва ра те два 
про зо ра исто вре ме но...

– Јер ће се збити стра хот на про ма ја! – пре ва ри 
се један монах, довољ но млад да се граби око пред
ме та под сме ха.

– Јер би ветар раз ду вао нај ма ње оба види ка!
– Свима нама залу пио капке на очи ца ма!
– А можда би, напо кон, израв нао горе, да не лома

та мо ноге по врле ти ма! – при хва ти ше се жаго ра 
неки од бра ти је, тешко је шали одо ле ти, макар да 
се про ба.

Али, Сава умири мона хе. Сме хом се олако опа
су ју глум ци, пева чи, у јесен и вино гра да ри. Уз расу 
не при ли чи таква, овла шна врста укра са. Уз расу је 
дово љан коноп од рого за.
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– Чвр сто везан, не би ли вам тела увек сећао на 
уздр жа ност, стра да ње Хри сто во и дужност према 
вери отаца – пре ко ри он дво ји цу нај гла сни јих.

Узи ма ју ћи тка ни цу, Сава се заре че сле пом стар цу, 
па пође пут своје никеј ске ода је, све изме ђу пови ка 
све ти не што је сада на тргу, заба ве ради, посма тра ла 
кажња ва ње неког кра дљив ца месе чи не.

– Дете, при чу вај ми весе ле сти хо ве да само мал
чи це погле дам! Када се вра тим, пла ти ћу ти поско
чи цом!

– При ја те љу, је ли крв ник сти гао?
– Сти гао.
– Је ли спре мио пањ?
– Спре мио.
– Секи ру?
– И секи ру. А што ти стал но запит ку јеш?! Да не 

би можда, брај ко, бада ва да ти пре при ча вам?! Ево, 
када си толи ко радо знао, усту пи ћу ти место у првом 
реду за два бака ла ра!

– Ћутиш?! А до мало пре, је ли ово, је ли оно, хтео 
си уши да ми про би јеш! Шта си се сте гао?! Зар да 
про пу стиш пред ста ву?!

– Хај де, шкр ти це, дај макар један бака лар, само 
пази да ти крв не попр ска хла ми ду!

– Јадна ти мати! Од кога си крао месе чи ну?!
– Откуд сада овај?!
– Еј, мрдни мало!
– Гла во ња, теби гово рим, сагни се!
– Нећеш ваљда да диг неш руку на сла би јег?! 

Их, каква си прзни ца! Нисам мислио да те вре ђам, 
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хте дох рећи да ништа не видим од те твоје тикве 
на раме ни ма!

– Да се кла ди мо да ће му одсе че но сто па ло само 
од себе оби гра ти пола трга!

– Рекох ли! Пази како ска че!
– Као да сви ра ју добо ши, тасо ви и цим ба ла!
А како је сту пио у тајац кели је, пре о све ште ни 

онај висо ко поди же иза тка но. Потом сна жно про
тре се. Тка ни ца се намах сва раз ни за.

Уоко ло се поче ше мно жи ти звуци од про шле 
ноћи. Сава изно ва чу хук сове, шкри пу месе ца, 
шумор ветра, зави ја ње вука, а из свог сна речи 
роди те ља:

– Чедо моје, од васе љен ског патри јар ха и визан
тиј ског цара тражи да ти на мазге с пур пур ним сама
ри ма нато ва ре чети ри про зо ра. Све друго одре ци 
или немој, али за чети ри про зо ра моли, јер без њих 
нећеш имати шта да зриш, јер ће ти без њихо вог 
види ка црква Св. Спаса оста ти сле па.

V
бе ше под не, час тужног растан ка

Ма ло иза тога, како према вести ма стање на 
путе ви ма беше ваља но, свуда про пи са не шири не 
од шест кора ка, без раз бој ни ка и у чвор веза них рас
кр шћа, дође тужан час да се васе љен ски патри јарх 
Маној ло Саран тин Хари то пу лос и визан тиј ски цар 
Тео дор Ласка рис опро сте са архи е пи ско пом срп
ским Савом. После мно штва речи који ма иска за ше 
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љубав сво ју, патри јарх и васи ле ус реко ше Сави да су 
спре ми ли, те да му дару ју бла го слов, поду ке, жезло, 
оде жде, про стаг му за руда ре ње месе чи ном и као 
наро чи ту част – чети ри мазге с пур пур ним сама
ри ма. И још, пита ше, шта би му било мило, каквим 
дру гим бла гом да нато ва ре мазге. На све ово, Сава 
се накло ни и одго во ри:

– Моме је срцу дра го, ако не тра жим одви ше, 
нека ми пре ча сни патри јарх и пре му дри цар узда ре 
чети ри никеј ска про зо ра.

– Чуд но га ли госта.
– Чуд но га ли госта.
– А да чуд но га ли госта... Чуд но га ли госта – већ 

су дво ра ни, у скла ду са „Књи гом о цере мо ни ја ма“, 
један дру го ме дода ва ли жамор.

При ма лац молби по про пи су раз ро га чи очи и 
зако ра чи ка начел ни ку цар ске кан це ла ри је, стаде 
са њим да се обил но сашап та ва.

На чел ник цар ске кан це ла ри је се нео д луч но поче
ша сре ди ном теме на, власи му на том месту беху 
добро про ре ђе не од сва ка квих зах те ва.

Обо ји ца се журно запу ти ше лого те ту.
Ло го тет не би био дуго лого тет да је брзао, пре 

цара давао оду шка осе ћа њи ма. Хлад на лица, он их 
ћутке саслу ша, па отпо сла по над глед ни ка држав
них зали ха.

Над глед ник држав них зали ха гото во дотр ча, 
разви неке папи ре и погле ду ју ћи у њих, па у тава
ни цу, стаде мрмља во да рачу на.

Па три јарх се збуни вео ма.
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На по кон, и васи ле ус се реши да иска же силу 
изне на ђе ња, те је сада било сасвим сигур но – такав 
дар још нико ника да није искао!

– Такав дар још нико ника да није искао! – викну 
један, увек спре ман да се истак не, да први потвр ди 
сваку поми сао вла да ра.

Но, Сава је оста јао при сво ме. Хоће ли му учи
ни ти по вољи, нека нало же да се скине про зор на 
који слеће патри јар хо ва ласта ви ца, про зо ре у који
ма цари це испра ћа ју и доче ку ју своје госпо да ре и 
про зор на коме се одма ра дво гла ви орао само га 
васи ле у са. Желе ли да га отпу сте неве се лог, нека 
му ово ускра те.

– Пре сто на Нике ја бога та је про зо ри ма. Визан ти
ја још бога ти ја. Без чети ри погле да неће окоп ни ти 
вели чи на таквог види ка. Осим тога, визан тиј ски би 
про зо ри, сред рашке земље, даро дав цу заси гур но 
пру жи ли углед на много годи на, каквом се и Рим 
и Запад не стра не заце ло нада ју – моља ше их Сава.

И госпо да ова, надо мак могућ но сти да учине 
Сави, без мисли да какву сле де ћу при ли ку чека ју 
(на ка шљав ши се на помен Свете сто ли це), одмах 
наре ди ше да пре ста не свака помет ња – запо ве ди ше 
да се скину чети ри рече на про зо ра.

Пр ва се група каме но ре за ца запу ти у врт патри
јар хо вог двора и узе про зор на коме се одма ра ла 
њего ва ласта ви ца. Про зор велик коли ко и пре по
днев ни цилик ласта ви чи јег радо ва ња. Про зор изре
зан од црве ног мер ме ра.

Дру га дру жи на крену цари чи ној пала ти, и тихо, 
да је не про бу ди, узе оба про зо ра са којих се на пут 
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испра ћа ло и са пута доче ки ва ло. Оба широ ка коли
ко жена у подне стра ху је од само ће и висо ка коли ко 
жена у подне тре пе ри ишче ку ју ћи сусрет с воље ним. 
Оба изре за на од пла вог мер ме ра.

А трећи скуп каме на ра пође ка нај ви шем пиргу 
у граду и узе про зор на коме се одма рао царев дво
гла ви орао. Про зор таман коли ки је и попо днев ни 
клик тај дво стру ки, када се у пољу види устр ча ла 
ласи ца. Про зор изре зан од зеле ног мер ме ра.

Ка да мазге с пур пур ним сама ри ма беху нато ва
ре не, када хилан дар ска бра ти ја доби воду и хле бо
ве нео п ход не за пут, када наме сто војне прат ње на 
чело поста ви ше иконе Хри ста, Бого ма те ре и св. оца 
Нико ле, те када ступи час тужно га растан ка, васе
љен ски патри јарх и визан тиј ски васи ле ус цели ва ше 
Саву. Уз много жеља да се опет срет ну, патри јарх 
Маној ло архи е пи ско пу срп ском даде и ћивот са 
делом руке десни це св. Јова на Крсти те ља. Нарав
но, и цар Тео дор Ласка рис нема ше воље да зао ста
не – он даро ва Саву јед ним анђе о ским пером, што 
га је дота да у бради скрб но чувао, као у каквом 
рели кви ја ру.

Бе ше узви си то бити ниј ско под не, када мала 
повор ка поно сно прође кроз глав ну капи ју и за 
собом оста ви, од пора за сачу ва ну, сла вом утвр ђе
ну Нике ју.

Бе ше план ди на, доба у које сунце теме ном доти
че свод, када се Мари ја Кур те не, трећа супру жни ца 
кир Тео до ра Ласка ри са, про бу ди у сво јој ложни ци. 
И одмах, устра ше на, нађе да нема про зо ра крај којег 
су: она сама, пре ње Фили па, а пре ове Ана Анђео, и 
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многе дру ге жене, мно гих дру гих муже ва, испра ћа
ју ћи и доче ку ју ћи госпо да ре про во ди ле дане и дане 
свога живо та.

VI
По вра так у земљу ота ча ства,  

засе да на рас кр шћу

По вра так у земљу ота ча ства као да беше насут 
самим оби љем поча сти. Коли ко год их је Сава оби
ла зио, опре за ради скром ни јим ста за ма кре ћу ћи, 
многи изла зи ше пред њега – да му се покло не, руку 
цели ва ју, при ло же искре ну радост своју или иска
жу чести та ња што сестрин ску цркву срп ску овен ча 
само вла сно шћу.

Ме ђу тим, да нема пута којим се може тек тако, 
олако про ћи – потвр дио је и један дога ђај, на неком 
наоко незнат ном рас кр шћу. Наи ме, на овоме месту, 
као да га је од Вас кр са чекао, пред ноге Сави не ничи
це паде човек оде вен у широ ке хаље, лица сасвим 
скри ве ног капу ља чом и њеном сеном. Вели ким 
речи ма сла ве ћи мудрост пре о све ште ног, непо зна
ти му рука ви ма обгр ли коле на, не допу шта ју ћи да 
архи е пи скоп и њего ва прат ња начи не макар још 
корак даље. Прође сам дан, замет ну се ноћ, једва 
се раз ју три, петло ви су седам пута мора ли да се 
јавља ју, а при ли ка је упор но држа ла Саву, непре
ста не хвале гово ре ћи. Да је који други био на томе 
рас кр шћу – ода тле се дове ка не би поме рио, тако 
је бира но гово рио непо зна ти. Мона си су посе да ли 
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уоко ло, уди вље но слу ша ју ћи, не про зи ру ћи шта 
их је обу зе ло. У неко доба, пле ти во засе де позна де 
само Сава. Он се пре ну, стрже стран че ву капу ља
чу и сви виде ше да под њом нема баш нико га, да је 
она одећа сасвим пуста, само гла сом сује те наду та 
према људ ском облич ју. У исти час, пра зне хаљи не 
се склуп ча ше у пра ши ни, рас кр шћа неста де, пут се 
испра ви, какав је туда од ста ри не и про ла зио. Тек 
у наред ном селу, бра ти ја дозна де да је запра во про
шла мимо места стра да ња, где број ни ника да нису 
смо гли снаге да се отму опа ком загр ља ју ташти не.

На да ље се, по редо сле ду, и друге коп не не и мор
ске стазе раз ви ше, те благо про лећ но сунце при ве де 
пут ни ке бли зи ни Солу на. Тамо се Сава, како је и 
сањао, неко време задр жа у Фило ка лу, па наста ви 
Жичи. И уз овај се друм нађо ше небро је не поча сти и 
радо сти. Како уз пут, тако и на њего вом кра ју, пред 
мана стир ском капи јом.

Ов де се Сава распре ми и пошто изно ва пре бра 
сећа ња на раз го вор са оцем, тврдо се пре кр сти и 
реши да зајед но са бра том Сте фа ном савр ши при пра
ту цркве Св. Спа са. Да на њен спрат сме сти кати ху ме
ни ју. А у тој сво јој кели ји да узида она чети ри виде ла.

VII
све га, за град њу потре би тог,  

беше довољ не мно жи не

Бра ћа су често навра ћа ла, дане и дане про во де
ћи у оби ла ску радо ва. Раз лог ово ли ке усхо да но сти 
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беше вели ка бри жност њихо ва, али и то што су 
мај сто ри при пра ту поди за ли према мери Сави них 
и Сте фа но вих сто па ла. Све сазда но мора ло је бити 
раз ме ре но према ово ме беле гу. Уз стр пљи ву стопу 
пре о све ште ног – при сла ња ло се што у дужи ну иде. 
Уз креп ку стопу вели ког жупа на – ста вља ло се што 
се у шири ну пру жа. Виси на при пра те би одре ђе на 
према Спа со вом дому. А он сам, одра ни је, подиг нут 
у дослу ху са сво дом изнад овог бого хра ни мог места.

Сто па по стопа дво ји це кти то ра. 
Кола по кола ибар ско га песка. 
Љубав по љубав про то мај сто ра.
Об ли ца по обли ца суше ног буко вог дрве та. 
Моли тва по тиха моли тва духов ни ка. 
Ведри ца по ведри ца млеч но га кре ча.
Труд по труд пле ћа тих мра мор ни ка. 
При те сан камен по камен хра па ве сиге. 
Одраз по одраз птица под не би ца.
Опе ка по земља на опе ка.
Зрак по зрак бла гог јутра, подне ва и пред ве чер ја. 
Стуб по пони кли стуб.
Из сту бо ва лук по вити лук. 
Знак по знак крста.
Гре да по хра сто ва гре да.
Од јек по одјек број них гла со ва.
Раз ли ве на олов на плоча по олов на пло ча. 
Одсјај по одсјај руме но га сун ца.
Све је то, спрва расу то по дво ри шту, лага но нала

зи ло своју слу жбу у гра ђе ви ни.
Не прође пре мно го лета, на крају још оста де да 

се цео храм одене у пур пур ни мал тер. Не само због 
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све ча но сти ове огње не боје већ и да се за хлад но
ће не смр зне си га, као млада уза бра на у окол ним 
каме но ло ми ма.

VI II
че ти ри стра не све та  

и чети ри глав на смера вре ме на

Ка да цркву рас па са ше од ске ла, Сава се запу ти у 
своју ново по диг ну ту кели ју да осмо три кроз про
зо ре, добро пам те ћи завет оста вљен сле пом стар цу, 
помно пазе ћи да окна кати ху ме ни је не буду исто
вре ме но ни одшкри ну та, камо ли сасвим отво ре на.

Кроз први про зор, онај на којем је бора ви ла 
ласта ви ца васе љен ског патри јар ха, Сава виде све 
како и јесте. Ласта ви чи је гне здо, мана стир ско дво
ри ште, боро ве, хра сто ве, трпе за ри ју, мађер ни цу, 
кели је брат ства, стра но при јем ни цу, малу цркву, ста
је, ковач ни цу, оста ве, торо ве, риб њак и пче ли њак. 
Био је то про зор онога сада њег.

Кроз други и трећи про зор, оне у који ма су чека ле 
визан тиј ске цари це, Сава виде шта је било и шта ће 
бити. Кроз други је гле дао дога ђа је про шле, како је 
Фри дрих Бар ба ро са три ред цели вао Сте фа на Нема
њу и како су Лати ни зау зе ли и опљач ка ли Кон стан
ти но пољ. Кроз трећи про зор Сава је гле дао дога ђа је 
буду ће, како један од њего ва рода осле пљу је сина, 
други у там ни цу затва ра оца и како се над њего вом 
земљом над ви ја мукли облак невер ни ка.




