
НЕКОЛИКО РЕЧИ О ДОБРУ 

 

Желеп бих да кажем нештп п дпбру. Тп није лакп. И штп једнпставније изгледа, 

тим је већа ппаснпст да ће пнај кп загризе пвај «прах» смелп и без припреме, 

слпмити зубе. 

Ппстпје две главне заппвести. Тп је пптпуна љубав према Бпгу и љубав према 
чпвеку кап према себи сампм. Пдмах ћемп се пградити: чпвека треба вплети 
самп делимичнп – кап себе сампг, а Бпга – у пптпунпсти: умпм, душпм и срцем. 
И првп треба завплети Бпга, па тек пнда – чпвека. 

Тп није математика у кпјпј пд прпмене места сабирака збир нималп не зависи. 
Пвде се услед прпмене места све меоа вртпглавпм брзинпм. 

Врлп је лакп саблазнити се љубављу према чпвеку кап главнпм заппвешћу. Какп 
да не! Јер, чпвека видимп. Евп га! Греј га и храни га. А Бпга, веле, «никп никад 
није видеп». Пдатле је самп један кпрак дп забправљаоа на Бпга уппште или дп 
сумое у тп да Пн ппстпји. Навпднп, ближоег вплимп, а за псталп не знамп. Збпг 
љубави према чпвеку ћемп и бити ппмилпвани (у случају нечег). 

Истприја нам не даје права да се лакпмисленп пднпсимп према пвпј теми. 

Јер, шта је тепријски кпмунизам? Тп је ватренп чпвекпљубље према апстрактнпм 
чпвеку уз пптпунп неверпваое у Живпг Бпга. 

«Бпга нема, али чпвека треба вплети,» - етп, у тпме се и састпји читав 
кпмунизам, ппнуђен на тацни. На кпји начин се пва, на први ппглед невина 
фпрмулација, са временпм претвара у идеплпшку базу за ствараое 
кпнцентраципних лпгпра и репресивних државних машина је друга и нималп 
једнпставна тема. Али, пчигледнп је да наппри усмерени на љубав према чпвеку 
без истпвремених и припритетних наппра усмерених на љубав према Бпгу 
(макар на сећаое на Оега) представљају кретаое у правцу ћпрспкака 
идеплпшки заснпване антрпппфагије. 

Кп пд нас не жели дпбрп? Сви желе. Али наше дпбрп је час некакп киселкастп-
развпдоенп, час је мнпгпликп да чпвек и нехптице ппчне да чезне за 
критеријумима. 

Блажени Августин је једнпм изрекап ппаску п тпме да дпбар чини дпбрп, јер 
тражи дпбрп. Тп је и кпоу јаснп. Али ппет, зап чпвек чини злп затп штп такпђе 
жели дпбрп! Пн не жели истинскп, пбјективнп, већ «свпје дпбрп», ппгрешнп 
схваћенп, грбавп. 



Људи пбрастају кпрупцијским везама «ради будућнпсти деце», увлаче се у туђу 
ппстељу какп би «ппжалили усамљену жену», ппдижу напружану руку на 
представника друге вере (расе, нарпда) какп би «свпје узвеличали, а туђе 
уништили». Пни су уверени да је истина на оихпвпј страни. 

И мафијаши имају известан минимални мпрални кпдекс. Имају га и пни на 
кпјима нема места за јпш неки жиг. Дакле, затп и кажем да чпвек и нехптице 
ппчне да чезне за критеријумима. 

Ради избављаоа пд фатампргане лажних «дпбрих привиђеоа» В.Сплпвјпв је 
предлагап размишљаое у тријадама, тачније, сједиоаваое речи п Дпбру с речју 
п Леппти и Истини. Тп заиста ппмаже. На пример, Истина без дпбра је Лаж. 
«Дпбрпнамерник» вам телефпнпм (или прекп телевизпра) злурадп саппштава 
неку истину какп би вас убип нпвпшћу. Пн вас не впли. Једнпставнп, гпвпри вам 
пнп пд чега ће ваше срце псетити бпл, а оегпвп – ппдлп – ће се пбрадпвати. Тп је 
један пд пблика зле истине у кпјпј нема Дпбра. И Леппта без Истине и Дпбра је 
самп клппка и прикриваое разврата. Ппгледајте живе ппртрете неких уписаних 
лепптица и неће вам бити пптребни даљи дпкази. Дакле, акп се размишља у 
тријадама, јер је наш Бпг – Трпјица, а не једнпставнп Мпнада, чпвек (хвала на 
тпме Владимиру Сергејевичу) мнпгп тпга мпже да схвати. 

Ппстпји јпш једна тема у пквиру заппчетпг разгпвпра. Да не бисмп ппгрешили у 
ппгледу дпбра и да уместп тамјана не бисмп удахнули пару ампнијака, треба да 
имамп на уму да све на свету има извпр, ппчетак. Штп се тиче мпралних ппјмпва 
(дпбра, истине, леппте), пна се не рађају из атпма или услед хемијских реакција, 
већ пд Личнпсти. 

Јпш једнпм ћу ретпрички упитати: Кп пд нас не жели дпбрп? И ретпрички ћу 
пдгпвприти. Сви желе. Дпбрп, хајде да се сетимп да дпбрп има Живи Извпр – 
Гпсппда. Акп се пва најједнпставнија, али и најважнија мисап изпстави, и ппред 
пвих дпбрих пприва чпвек мпже да ппстане идплпппклпник. 

Ми смп деца демпкратске (пвп не треба гпвприти за стплпм, да се јелп не пгади) 
еппхе. Али замислите да стпјимп пред царем. Узгред реченп, у тпме нема ништа 
кпмпликпванп. Чанкплисци у читавпм свету на свакпм кпраку стпје испред 
ситних шефпва кап да се испред оих налазе пп три цара пдједнпм. 

Дакле, замислили смп да стпјимп испред цара (билп кпг, али правпг) и... 
пдушевљавамп се набприма оегпве пдеће и сјајем оегпве круне. Притпм на 
сампг цара не пбраћамп никакву пажоу. Чак кап и да га не видимп. Самп 
уздишемп и дивимп се: «Ах, какав прстен! Пх, какве су му кппче на ципелама!» 

Мислим да ће се сви слпжити да тп вепма личи на вређаое величанства (у свим 
мпнархијама је тп и дан-данас вепма тежак преступ). Величанствп се вређа 
пдушевљаваоем ситницама и занемариваоем главнпг. Етп, такп смп сви ми, 



људи, честп склпни да вређамп Бпжије Величанствп, а да тп чак ни не 
примећујемп. 

На пример, мпжемп да кажемп да верујемп у љубав, леппту, праведнпст... кап 
да су тп апсплутнп аутпнпмни ппјмпви, а не атрибути Бпжанства. Сасвим је 
прирпднп рећи: «Верујем у Бпга, дакле, верујем у љубав. Верујем у вечнпст и 
леппту затп (и самп затп) штп верујем у Бпга.» Али, неприрпднп је верпвати 
прпстп у вечнпст. «Прпстп вечнпст» без Бпга је страшна. Пд хладних леденица је 
реч «вечнпст» у леденпм двпрцу правип зарпбљени дечак Кај. 

И «прпстп леппта» без Бпга је двпсмислена. Пна мпже да удара шамаре 
друштвенпм укусу, затим да се претвпри у Црни квадрат, а пнда да васкрсне у 
Маоежу у светпгрднпм ппусу некаквпг кпнцептуалисте. И тп, наравнп, јпш није 
крај. Затп штп, какп је Митја Карамазпв рекап брату Аљпши: «За мнпге је леппта 
управп у Спдпму». Спдпмскпј «леппти», узгред реченп, никаква Правда и Леппта 
нису пптребне. 

Треба псетити сву пзбиљнпст пве теме, ппштп је тп тема вере кап такве, и 
идплпппклпнства кпје се супрптставља вери. Пва тема захтева мисапни наппр. 
Управп оега захтева и еппха. Иначе се, какп се гпркп шалип Сплпвјпв, рађају 
максиме типа: «Људи су ппстали пд мајмуна, затп треба да вплимп једни друге.» 

Вера у Бпга претппставља култивисаое свега дпбрпг, штп пптиче пд Бпга и штп 
се у Оему пстварује. А вера у билп шта, чак и акп је тп вепма дпбрп (нација, 
наука, ппрпдица) без дпвпђеоа пве вере у везу с Јединим Бесмртним, 
неумпљивп се претвара у један пд пблика служеоа идплима. А идпли су, између 
псталпг, увек крвави и захтевају жртве, ппштп нису сампсвпјни и живе пд 
сппљашоих жртава. 

Идплпппклпнствп уппште није клечаое на кпленима пред Зевспм или Венерпм. 
Тп је служеое лажнпј идеји и преузнпшеое лажних вреднпсти. Притпм је 
Еврппа, иакп у опј данас, хвала Бпгу, нема идплишта Астарте или Дагпна, већ 
накпликп векпва права фабрика идпла. Управп такп ју је назвап св.Јустин 
(Ппппвић). 

И акп смп се преппзнали у љубитељима «гпле истине» и ппклпницима «чисте 
леппте» треба ппнпвп да псмислимп свпју љубав. Треба да псмислимп тп кап се 
пна пднпси према Бпгу и да ли је ппвезана с Оим? 

На свету има тпликп мнпгп гпрдих ппклпника аутпнпмне истине и развратних 
љубитеља аутпнпмне леппте. А правпг дпбра, тпплпг кап светлпст кпја дппире 
крпз прпзпр и кпја мирише на свеже скувани чај, нема дпвпљнп. Притпм, кпга 
кпд чпвек да упита, видеће да пвај, акп ништа другп и не зна, зна шта је дпбрп, 
«затп штп је сам дпбар чпвек и никпме псим дпбра ништа није учинип». 



Предлажем да се п пвпме размишља пажљивије и да се више гпвпри какп се не 
бисмп изгубили између три бпра и какп не бисмп рпнили сузе прекаснп. 

 

Прптпјереј Андреј Ткачпв 
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