
М ала ова књижица постала je из реда повре- 
мених чланака. Чланци су додуше обрађивали дубок, 
незавршен, даклв и нвисцрпен процес, али, рађени 
без јаке концентрације јединстввног расправљања, 
они су писани бвз свакв првтвнзије да питањв де- 
финитивно одредв или рвшв. Ипак, узети y  целини, 
и, што je главно, читани y  времв које јесте, ти 
чланци ударају право y  цвнтар интереса, потре- 
сају, и извлачв читаоца на ону важну чистину чо 
вечјег достојанства, где човвк сам свби поставља 
најтежв питање части : или, или . . .

Зашто смо горв исписали рвчи : „у врвме које 
јесте“? Зато што je данас или никад време да ce, 
без сваког оптрчавања око такозваног светог, и 
такозваног демонског, и такозваног мистичног y  
Русији, једноставно и спонтано осети руски чо- 
век и његова тенденција. — Како? Тако, uimo да- 
нас једна велика, велика маса разнорасних, иначе 
обичних и свакидашњих људи, одређено и тачно 
осећа, да fie цело ово наше велико и славно и за- 
служ но време просто однети ђаво. Баш  као што 
руска мисао већ одавна осећа da he целу цивилиза- 
цију европског Запада — политику, економију, и 
морал — , просто однети ђаво.

Странац студент y  великом енглеском граду 
писао je своме оцу: „седим овде, y  својој соби или 
y  огромној вароши, и нигде никог не познајем до је- 
днога Бога“. Ми сви, данас, слично студенту, нити 
имамо чему да ce веселимо, нити чиме да ce оду- 
шевљавамо, нити коме да ce поверимо, нити смо 
ико, нити смо ичији, него очекујемо долазак оног 
што je савршено, и знамо da he пред савршеним 
морати npohu и пропасти све оно што je дели-



мично. Руска мисао, заглвдана уједно, ввћ одавно 
тако чека. Запад je међутим растао, и испео ce 
на пирамиду еволуције и револуције ; a онда му je 
дошла декаденца. Руска основна мисао, мисао о 
Богу, нема декаденце. Ta мисао обухвата нас данас 
све. И з me мисли, оком и душом, обухватамо и 
ми све.

Легло je толико и толико милијона мртвих, 
склопила ce над њима земља, a на земљиној повр- 
шини нема ништа. Ништа. Велико време и велике 
генерације не могу да роде, не могу да избаце ни- 
једног великог политичара, ни економиста, ни фи- 
лантропа, ни калуђера, ни новинара, ни учитеља, 
ни идијота. Уметпност ce замрсила, наука ce гуши. 
Трчкају неки људи, криче, возикају ce y  иеким ин- 
тернацијоналним колицима одавде онамо, оданде 
овамо, npaee неке ситуације, пењу ce no неким бри- 
гама и клизе опет доле, благосиљају неке савезе и ши- 
бају неке народе — али, нико, па ни сами комедијанти, 
не eepyjy y  драму, смеју ce и писцу и режији. Тојест, 
засада ce још смеју, али испод rrtoia смеја кути 
озбиљна и тешка руска мисао: сее je ђаво однео, 
купите дроњке и отпатке, јер иде време да дође 
оно што je савршено !. . Парламенти, владе, ми- 
тинзи, конференције, конгреси, демонстрације, peeo- 
луције, ko je то и шта je то пред оним што je 
савршено ? ! Досада су управљачи имали бар једну 
половину човечанства од добре воље да верује и да 
ce диви, имали су жене и децу. Свршено je и с тим. 
И  жене u деца eude луткама y  трбух u звечкама 
y  шупљину! Версаљски Мир, уговори Тријанонски и 
Рапалски, комунизам, неокатолицизам, релативи- 
тети, репарације и реорганизације, чудотворне 
жљезде, езотерика, авијони без мотора, Антихрист, 
трокатнице, новинарски трустови, милијарде, су~ 
фражетке, скаути, скакавци, шибери — cee ће то 
ђаво однети, и однеће у з  то још и неколико уокви- 
рених и позлаћених прошлих векова. Јер, cee je то 
било лепо и красно, и раскошна једна поворка y  
којој су важност имали u pamoeu, и костими, и



кесе, и имвна, али je све то двлимично, и мора 
пропасти кад дође време савршеном. Све оно што 
нам je улазило y  душу y  детаљу, мора нам yhu y  
душу еа једноставним великим својим идентите- 
том. Онако као што мајка улази  y  душу детињу, 
као што Бог улази y  душу руску.

Без талената, без достојанства, без религије, 
не можемо ce надати пустињаку са таблицом : 
п о к а ј т е  ce;  не можемо очекивати ни судбину 
малог белог миша, који, бачен y  акваријум као хра- 
на змији, човечански разумно и трагично дрхће, 
пред аждајом. He. И  за кајање ce мора имати 
достојанства ! И  ожаљено може 6umu само досто- 
јанство ! „Има небеских тела, и има земаљских 
тела, и друга je слава оних првих, a друга ових 
других“, — забележио je апостол Павле. Наше he 
дакле време, npocmo, без сјаја и без катастрофе, 
однети ђаво.

Окрећемо ce no белом свету, и узалуд, узалуд  
авај, тражимо оног човека пред којим ћемо до зем- 
ље погнути главу. Нема човека ! И  нема ниједног 
ipada y  коме ce може становати! Свако je од нас 
y  својој ћелији сам, и не познаје никог до једнога 
Бога !

„Маран ат ха!“ („Господ he dohu“), — поздрав- 
љали ce стари Сирци y  време правог хришћанства. 
„Маран атха !“ —  поздравља руска мисао културу 
Западне Европе.

Исидора Секулић.


