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Разуме се, ово се није догодило...
– па сходно томе, личности, догађаји, институције, 

места догађања у димензији какви су овде искључиво 
су резултат моје фикције и ма каква евентуална сли
чност са било ким и било чим налази се ван мојих 
жеља и намера –

... али то не значи да се не може догодити.
В. Р.
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Сре да, пет на е сти мај, 04:23

Те ле фон се огла сио у 04:23.
Зво нио је упор но.
Пот пу но ко ма ти зо ва на по сле се дам на ест са ти про ве де них 

у мон та жи те ле ви зиј ске тех ни ке и два де сет ми ну та ин тер вјуа с 
бу ду ћим па три јар хом, за ко ји ће Ко ле ги јум и Зевс тек ре ћи шта 
ми сле, Пе тра је спа ва ла но са на би је ног у ја стук. Ни зво на на Са
бор ној цр кви не би је про бу ди ла.

Те ле фон је сте.
– Зво ни ти фик сни – за чуо се му кли Ада мов глас.
– Ми слим да је твој мо бил ни – је два је ус пе ла да про му ца.
Те ле фон је зво нио.
С на по ром је звир ну ла са мо јед ним оком.
Адам је ле жао на сто ма ку, као и обич но ка да би остао да пре

но ћи код ње.
Ис пру жи ла је ру ку, тру де ћи се да на пи па те ле фон ску слу ша ли цу.
Где се, до ђа во ла, на ла зи?
Ко нач но је под пр сти ма осе ти ла обли ну гор њег де ла те ле фо

на. При не ла је уху и је два ус пе ла да из у сти: – Да?...
– Ни је се упо ко јио. Уби јен је.
Ве за се пре ки ну ла.
Шта ре че?
По ку ша ла је да уђе у свет ре ал но сти, тру де ћи се да ра за зна 

цр ве не ци фре на ди ги тал ном са ту. Је два су се на зи ра ле у мај ском 
пра ско зор ју ко је је на ди ра ло кроз отво рен про зор.  
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Го спо де! 4:23!
Ко се ни је упо ко јио?
Окре ну ла је гла ву на дру гу стра ну. Спу сти ла је слу ша ли цу на 

ви љу шку апа ра та и за ри ла нос у ја стук.
Ка кви кре те ни хо да ју овом лу дом зе мљом! Ни је пр ви пут да 

зо ву са не су ви слим ин фор ма ци ја ма. Сва ког да на но ви не су пре пу не 
чи ту ља. Ка да ин фаркт зви зне у не ку по зна ту лич ност... Ко је уби
јен?... Ја ћу ују тру би ти уби је на уко ли ко не од спа вам бар још сат.

И вра ти се у сан без сно ва.

2
Де ве ти ав густ, три на ест го ди на 

пре уби ства па три јар ха

– Ва ше пре о све штен ство, тре ба ло би да се ве же те. Сле ће мо... 
– Глас мо на ха Лу ке био је пун по што ва ња са при зву ком из ви ња
ва ња. Вла ди ке се не опо ми њу. По себ но не од стра не мо на ха.

– Да ће Бог, па ће мо сле те ти.
Се вер но ка над ски епи скоп Гри го ри је вра тио се из сво јих ми

сли, у ко је је по то нуо ко би знао ка да, у лук су зну кла су „бо ин га 
777200ЛР“. Пре кр стио се три пу та. Тре ба ло је пре жи ве ти лет од 
Ван ку ве ра, пре ко Хо но лу луа, Но ве Ка ле до ни је, до Та ун зви ла у 
Квин слен ду. Ни ма ло га ни је те ши ло што је је дан од 440 пут ни ка 
и што је до мет ле те ли це 14.316 ки ло ме та ра без спу шта ња. Још 
ма ње се осе ћао охра бре ним што је стју ар де са на по чет ку ле та, 
об ја шња ва ју ћи ко ри шће ње ма ски у слу ча ју не зго де, твр ди ла да у 
то ку три го ди не, от ка ко је по ле тео пр ви „бо инг 777“, про јек то ван 
ис кљу чи во по мо ћу ком пју те ра, без ијед ног цр те жа, ни је имао ни
је дан фа тал ни удес. Јед ном ће се, ипак, до го ди ти пр ви пут. На дао 
се да се то не ће де си ти да нас.

Осе ћао је бо ло ве у ле ђи ма, при ти ска ла га је по ми сао да се 
на ла зи на де вет хи ља да ме та ра ви си не, да се кроз про зор ви де 
са мо обла ци ис под огром не ле те ли це и бле шта во Сун це из над 
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ње, а не где ду бо ко под њи ма про сти ре се не пре глед на мор ска 
по вр ши на. За ње га је хер ме тич ки за тво рен про стор ави о на био 
кла у стро фо бич на ли мен ка ко ја не ким чу дом успе ва да се диг не 
у ва здух. – Да је хтео да чо век ле ти, Го спод би му по да рио кри ла. 
Без бо жнич ка ми сао га је пре се кла: – Ако је тач но да је Син бож
ји хо дао по во ди, зна чи ли то да љу ди, по што не мо гу то да чи не, 
ни су бож ја де ца? Зна чи ли то да се Го спод од ри че све сво је де це, 
ка да ни су у мо гућ но сти да учи не оно што је бож ји по то мак мо
гао? До та као је па на ги ју и на пр сни крст, ми тру и же зал, а по том 
се три пу та пре кр стио... – мо нах Лу ка је по ми слио да се епи скоп 
мо ли – ... и се дам пу та ре као свих Се дам све тих тај ни. И на но во 
гре шна ми сао: – Тре ба ло је до да ти и осму – „Ка ко пре жи ве ти лет 
од Ка на де до Аустра ли је?“

Ко ли ко га је при ти ска ла ат мос фе ра ле те ли це, још ви ше га је 
при ти скао циљ ле та.

– По што ва ни пут ни ци – за чуо се глас стју ар де се из не ви дљи
вих звуч ни ка – кроз ко ји тре ну так сле ће мо на аеро дром у Та ун
зви лу. Спољ на тем пе ра ту ра је 28 сте пе ни. Мо ли мо вас да оста не те 
на сво јим ме сти ма до за у ста вља ња ле те ли це. Хва ла вам што сте 
ле те ли КЛМом.

До епар хиј ског до ма во жња ко ли ма би ла је удоб на и ду га. И 
епи скоп Гри го ри је се опу стио. По зив епи ско па кви сленд скоау
стра лиј ског Кон стан ти на при хва тио је са чуд ном ме ша ви ном за
до вољ ства и опре зно сти. До бро су се по зна ва ли, али се ни ка да 
ни су збли жи ли до кра ја. У исто вре ме су би ли на пост ди плом ским 
сту ди ја ма у Ати ни, а по том две го ди не у Хи лан да ру. Ре кло би се – 
до вољ но вре ме на да се упо зна ју. Али, ка да чо век мо же у пот пу но
сти да упо зна дру гог чо ве ка? Оно о че му је тре ба ло да раз го ва ра ју, 
на слу тио је из по ру ке ко ју је при мио још три ме се ца ра ни је, био је 
ход иви цом ли ти це, са ко је се мо гло сва ког тре нут ка су но вра ти ти 
у без дан. С дру ге стра не, суд би на Срп ске пра во слав не цр кве мо
жда је за ви си ла од пред сто је ћег раз го во ра. Ни је мо гао да од би је.

Вла ди чан ски дом је био про стран, на два ни воа, са огром ном 
те ра сом у при зе мљу у хла ду џи нов ских еука лип ту са.
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Руч ку ко ји је епи скоп Кон стан тин при ре дио на те ра си при су
ство ва ла су че тво ри ца Ср ба, чи ји су пре ци, или они по је ди нач но, 
дав но сти гли у Аустра ли ју.

Као што је то уоби ча је но, раз го вор је за по чео из о ко ла. Тре
ба ло је вре ме на да се до ђе до су шти не ства ри.

– Леп па ро хиј ски дом – из ме ђу оста лог при ме тио је епи скоп 
Гри го ри је. – И леп храм.

– За хва љу ју ћи кти тор ству го спо ди на Ла за ре ви ћа. – Епи скоп 
Кон стан тин по ка зао је пре ма круп ном му шкар цу ко ји је се део са 
су прот не стра не сто ла.

Чо век је за до вољ но клим нуо гла вом. Гри го ри је је по тра жио 
у се ћа њу ње го во име, ко је је чуо при пред ста вља њу. 

Јо ванЏон Ла за ре вић.
– То је нај ма ње што сам мо гао да ура дим. – Ла за ре ви ћев глас 

је био ду бок, го во рио је спо ро као да од ме ра ва сва ку реч пре не го 
што је из у сти. – Мо ја све та ду жност је би ла да са чу вам тра ди ци ју.

Гри го ри је га је по гле дао упит но.
Био је то тре ну так ко зна ко ји пут ис при ча не при че. Али, Јо

ванЏон Ла за ре вић је ужи вао у то ме. Тре ба ло га је пу сти ти. Ње
го ви при ло зи Цр кви обез бе ђи ва ли су му пра во да при ча ко ли ко 
хо ће. И шта хо ће.

– Зна те, не ка да је у Аустра ли ји би ло ма ло Ср ба. Ка да је ство
ре на аустра лиј ска фе де ра ци ја, 1901. го ди не, ов де су сти за ли углав
ном љу ди из Бо ке Ко тор ске, Хер це го ви не, Ли ке, Дал ма ци је... У 
по тра зи за зла том. Прет ход ни вла сник план та же на ко јој су са да 
мо ји ви но гра ди био је из око ли не Чач ка. Ов де се ба вио во ћар
ством. На се лио се ју жно од Та ун зви ла. Сло жи ће те се са мном да 
смо ми Ср би вре дан на род – ка да хо ће мо.

– То је тач но – клим нуо је епи скоп Гри го ри је. – Али, са мо 
ка да хо ће мо.

– Е, ови ни су хте ли. Ма ло су зна ли о во ћар ству, а же ле ли су 
ти ме да се ба ве. Ти пич но за нас –  хо ће мо оно о че му не зна мо 
ни шта. Па ра док са лан на род. Ка да сам сти гао ов де пре два де сет 
го ди на, прет ход них де вет био сам ту и та мо, схва тио сам да се 
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ни ко не ба ви ви но гра дар ством, а зе мља је бо гом да на за ви но ву 
ло зу. По сле три го ди не по чео сам да про из во дим ви но...

Епи скоп Кон стан тин по ка зао је бо цу ко ја се ше пу ри ла на 
сто лу. 

– Спе ци ја ли тет из вин ског по дру ма го спо ди на Ла за ре ви ћа.
– Леп бу ке – при ме тио је Гри го ри је, по но во срк нув ши гу тљај 

гу стог бе лог ви на.
– И са да го спо дин Ла за ре вић има огром не план та же под ви

но гра ди ма, је дан је од ве о ма ис так ну тих про из во ђа ча ви на, и си
гур но нај у ва же ни ји вер ник на ше епар хи је. – Глас епи ско па Кон
стан ти на раз ли вао се као Ла за ре ви ће во ви но.

– Ако спа ва те че ти ри са та у два де сет че ти ри, а оста ло вре ме 
по све ти те би зни су, ре зул та ти не мо гу да из о ста ну. Ни шта ни сам 
знао о ви но гра ди ма, али сам по ми слио: За што да не по ку шам?

– По ку шао и ус пео! – ула ги вач ки је клик тао епи скоп Кон
стан тин.

– Пу сти мо то – пре се као је Ла за ре вић. – Би ло је и би ће ви на. 
Не бри нем о ње му. Ме не бри не, као и све нас ов де, си ту а ци ја у 
до мо ви ни. По ли тич ка, дру штве на и цр кве на. Не мо же мо да бу
де мо рав но ду шни.

– Ја се сла жем с то бом – ре као је чо век ко ји је се део у дну 
сто ла. Ви сок, та нак, с ма лом ри ђом бра дом. – Ва ше пре о све штен
ство, да вас под се тим, ја сам Слав коСал Мир ко вић. Мо ји су ме ђу 
пр ви ма сти гли ова мо. – По чео је да се сме шка ка да је на ста вио. 
– У Сид не ју је 1901. одр жа на Пр ва свет ска из ло жба. Го сто ва ли су 
чу ве ни Беч ки фил хар мо ни ча ри. Мо ји пра де да и пра ба ба би ли су 
чла но ви ор ке стра. Оста ли су. Ди гли су ру ке од му зи ке и отво ри ли 
обич ну ка фа ну.

– Го спо дин Мир ко вић је вла сник чи та вог ни за углед них ре
сто ра на. И, на рав но, наш ве ли ки да ро да вац.

– Ако за не ма ри мо ве ру, шта смо? – на ста вио је Мир ко вић. 
– На ши ко ре ни су у Ср би ји, а овај храм је Ср би ја у Аустра ли ји. 
Ме не, као и Џо на, за бри ња ва си ту а ци ја у отаџ би ни. Ми ло ше ви
ћев СПС је про шле го ди не у ко а ли ци ји са ЈУЛом и НД, уз по моћ 
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ме ђу на род не за јед ни це, до био са ве зне из бо ре. Али је из гу био ло
кал не.

– Да, али Ми ло ше вић се ни је по ми рио с по ра зом. – Глас епи
ско па Гри го ри ја био је по ма ло не си гу ран. Ни је схва тао ку да во ди 
та кав раз го вор.

 – Упра во о то ме го во рим и због то га стра ху је мо... Иако је 
по раз у су шти ни био са мо сим бо ли чан, Ми ло ше вић је ла жи рао 
из бор не ре зул та те. 

– Ве ро вао је да ће то про ћи код на ро да. А на род се по бу нио. 
Ми ло ше вић је та да у по моћ по звао ве ли ке си ле.

С кра ја сто ла за чуо се ти хи пот це њи вач ки смех. – Е, сад, оне 
ће као за пла ши ти Ср бе. Ни је не го!

Епи скоп Гри го ри је се окре нуо у том прав цу. Се тио се – де
бе ли, они зак чо век, чи ји су дла но ви би ли вла жни при ру ко ва њу, 
од че га се ар хи е пи ско пу зга ди ло и ду го је ка сни је бри сао ша ку 
ма ра ми цом, ре као је да се зо ве Бог дан Си на ди но вић, про фе сор 
Уни вер зи те та у Кук та у ну, гра ду на са мој оба ли Ко рал ског мо ра.

– Али, ве ли ке си ле су ве ли ке си ле! – чвр сто је из го во рио Мир
ко вић. – А кад год би ве ли ке си ле гур ну ле прст у на ше ства ри, по
чи њао је рат... Узми те 1914, па 1941... Бо ји мо се да је де цем бар про
шле го ди не по че так ка та стро фе ко ја пред сто ји Ју го сла ви ји. Све 
ма њој, дра ги мо ји при ја те љи.  Ми ло ше вић је хтео да ку пи вре ме, и 
за то је Са ве зна вла да по зва ла ме ђу на род ну ко ми си ју као ар би тра. 
Ме ђу тим, ко ми си ја је, на че лу са Фе ли пе ом Гон за ле сом, ове ри ла 
по бе ду опо зи ци је и пре по ру чи ла при зна ње из бор них ре зул та та. 
Ми ло ше вић је по но во по ку шао да ку пи вре ме. У Бе о гра ду су из
би ле де мон стра ци је. Де спот им је су прот ста вио ми тинг сво јих 
при ста ли ца. Упр кос по је ди нач ним жр тва ма, све се за вр ши ло без 
ма сов ног гра ђан ског су ко ба. На сву сре ћу. Али, Ми ло ше вић се, 
зна мо, не пре да је ла ко. У фе бру а ру је из дао Lex Specialis. Што је 
иза зва ло нов та лас де мон стра ци ја. Пре два де се так да на из бран 
је за пред сед ни ка Ју го сла ви је уме сто Зо ра на Ли ли ћа.

– За што о ово ме раз го ва ра мо? – ко нач но је епи скоп Гри го ри је 
до шао до ре чи.



УБИСТВО ПАТРИЈАРХА 13

– За то, ва ше пре о све штен ство – уме шао се Јо ванЏон Ла за
ре вић – за то што смо до би ли ин фор ма ци је са Ко со ва да се та мо 
спре ма ју за об ра чун са на шом вој ском. На Ко со ву су на ше све
ти ње. Бо ји мо се нај стра шни јег: на ши ма на сти ри и гро бља би ће 
уни ште ни, жи ваљ про те ран и по у би јан, и он да ће на ста ти рас кол 
у на шој Цр кви. Рас кол ка кав се до го дио ов де. И за тај тре ну так 
и због тог тре нут ка ми мо ра мо би ти спрем ни. На жа лост, ни смо 
би ли спрем ни ка да се рас па ла на ша отаџ би на. Гле да ли смо пре
нос из Са ве зне скуп шти не, и ка да су Сло вен ци кре ну ли да из ла зе, 
ни смо ве ро ва ли да се то за и ста до га ђа. На ша Цр ква у Бе о гра ду 
ни је ре а го ва ла на пра ви на чин. Не раз у ме мо шта се че ка ло?! Ми 
не же ли мо да бу де мо по но во из не на ђе ни.

– Ја ни ка ко не мо гу да при хва тим рас пад Ју го сла ви је – на
јед ном је про го во рио чо век ко ји је се део ди рект но пре ко пу та 
епи ско па Гри го ри ја.

Епи скоп је за тре ну так скло пио очи. Оли верОли Ма тић.
Ма тић је го во рио вр ло бр зо. Ре чи су сти за ле јед на дру гу и 

чи ни ло се да бу ји ца ни ка да не ће пре ста ти. – У вре ме Пр вог свет
ског ра та, на ши пре ци су ов де осно ва ли Од бор срп скоцр но гор
ског Цр ве ног кр ста. Сла ли су ма те ри јал ну по моћ ста ром кра ју. У 
то вре ме и јед на че та до бро во ља ца оти шла је одав де да се бо ри 
на Со лун ском фрон ту. Ка да је рат за вр шен, Ср би су пру жа ли ја
ку мо рал ну по др шку ства ра њу но ве др жа ве – Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца. Исто ри ја је не пот ку пљи ви све док. С дру ге 
стра не, је дан број Ср ба бо рио се у Пр вом свет ском ра ту у окви ру 
аустра лиј ске вој ске. Ви ди те ка ко је све то ис пре пле та но. Али, из
гле да да ми мо же мо са сви ма, са мо не мо же мо са сво ји ма. За што 
је то та ко, све ти оче? Чак и на ша цр ква ов де, у Аустра ли ји, по де
ли ла се на два де ла, то вам је по зна то. За то смо се сло жи ли да вас 
по зо ве мо на до го вор.

Епи скоп Гри го ри је је клим нуо гла вом. Пред о се ћао је да је до
та да шњи раз го вор био је се ња ма гла ко ја је за кла ња ла оно што ће 
се по ја ви ти из ње. Али, пре ва рио се. Раз го вор ће кре ну ти на дру гу 
стра ну, о ко јој уоп ште ни је раз ми шљао.
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Епи скоп Кон стан тин се на ка шљао. Био је то дис кре тан знак 
да же ли да из не се сво је ми шље ње. – Ево, вла ди ко, о че му се ра ди.

Гри го ри је се на мр штио. Њих дво ји ца се ни су зва нич но осло
вља ва ли. Го ди не су про ве ли за јед но, и са да не при јат на дис тан ца, 
ко ја мо жда са мо тре ба да на гла си озбиљ ност оно га што се по ма ља 
из ма гле. Исти ни за во љу, пр ви пут је у Аустра ли ји, а њих дво ји ца 
су се ви ђа ли на све тим ар хи је реј ским са бо ри ма, али ни су раз го
ва ра ли ни о че му осим о те ма ма ко је су би ле на днев ном ре ду.

 Зна те, ва ше пре о све штен ство, по сле Дру гог свет ског ра та, 
ов да шња цр ква пот па ла је под ју рис дик ци ју Срп ског пра во слав
ног епи ско па та аме рич кока над ског, го спо ди на Ди о ни си ја. Епар
хи ја је има ла свој устав, ко ји је одо брен од Све тог ар хи је реј ског 
са бо ра још 1931. го ди не. Сво јим де кре том од 8. де цем бра 1949. 
го ди не ње го во пре о све штен ство епи скоп Ди о ни си је по ста вио је 
за ар хи је реј ског на ме сни ка Срп ске пра во слав не цр кве у Аустра
ли ји про то је ре ја Бу ло ва на из Сид не ја.

Епи скоп Гри го ри је је на но во клим нуо гла вом. Шта се то по
ма ља пре ма ње му, пи тао се.

– Од лу ком Све тог ар хи је реј ског са бо ра одр жа ног у ју ну 1952. 
го ди не – на ста вио је епи скоп Кон стан тин – цр кве но школ ске оп
шти не у Аустра ли ји ста вље не су под ју рис дик ци ју па три јар ха 
срп ског у Бе о гра ду. Из здрав стве них раз ло га, ар хи је реј ски на ме
сник про то је реј Или ја Бу ло ван под нео је мол бу Ње го вој све то сти 
го спо ди ну па три јар ху Гер ма ну за раз ре ше ње ду жно сти. Мол ба је 
ува же на, је л’ те, а за ар хи је реј ског на ме сни ка до шао је перт ски 
па рох је реј Пе тар Ра дош.

– Да, то ми је све по зна то. Не раз у мем...
– Овај увод је био по тре бан ра ди под се ћа ња... љу ди су скло ни 

за бо ра вља њу... Да кле, по што је 1963. го ди не Све ти ар хи је реј ски 
си нод аме рич кока над ску епар хи ју по де лио на три но ве епар хи је 
и су спен до вао епи ско па Ди о ни си ја, ви још ни сте би ли у Ка на ди, 
у Срп ској пра во слав ној цр кви у Аустра ли ји до шло је до рас ко ла.

За стао је, гле да ју ћи пред се бе. Ни ко се ни је усу ђи вао да пре ки
не ти ши ну. Ко нач но, епи скоп Кон стан тин на ста ви: – Су коб је раз
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дво јио оно што је до та да би ло не раз дво ји во. Две цр кве су се при
по ји ле Сло бод ној аме рич кока над ској епар хи ји, на чи јем је че лу 
био бив ши епи скоп Ди о ни си је. Рас цеп је на нео не по пра вљи ву ште
ту срп ском на ро ду. Ср би ко ји су ве ро ва ли у не по де љи вост Срп ске 
пра во слав не цр кве и не про мен љи вост све тог пра во сла вља, оста ли 
су без ме ста за мо ли тву. И то у Сид не ју, где су би ли нај број ни ји. 
По сле мно го на те за ња, 1965. го ди не ство ре на је цр кве на оп шти
на Све тог ар хи ђа ко на Сте фа на, у за пад ном де лу Сид не ја, зва ном 
Ли вер пул. Де сет го ди на ка сни је на пра вље на је скром на бо го мо ља.

– И да ље не раз у мем. Под ју рис дик ци ју аме рич кока над ске 
епар хи је при мље но је че тр на ест цр кве но школ ских оп шти на, а че
ти ри под ју рис дик ци ју Па три јар ши је у Бе о гра ду, и то се не мо же 
ме ња ти. Уко ли ко Све ти ар хи је реј ски си нод дру га чи је...

– Реч је о то ме, али на дру ги на чин – из го во рио је ве о ма спо
ро Јо ванЏон Ла за ре вић. – Ви ди те, ми смо са зи да ли ову цр кву. 
И та ко ће мо на ста ви ти... Али... – За стао је као да се дво у ми да ли 
да из го во ри ми сао до кра ја. – Али, же ле ли би смо да обез бе ди
мо по др шку се вер но ка над ског епи ско па та у на шим на ме ра ма. И 
спрем ни смо да у то уло жи мо ка пи тал. И у Ка на ди и у Ју го сла ви ји. 
А ви сте члан Све тог ар хи је реј ског са бо ра. И, ово је ва жно, мо жда 
ће до ћи дан ка да ће те по ста ти члан Све тог ар хи је реј ског си но да.

По след ње ре чи Јо ва наЏо на Ла за ре ви ћа де ло ва ле су на епи
ско па Гри го ри ја као уда рац ма љем. Тре ба ло му је мно го на по ра 
да при кри је пот пу но за пре па шће ње.

– Са мо тре ну так... Че кај те!... – По гле дом је пре ла зио пре ко 
фи зи о но ми ја при сут них. Гле да ли су га не тре ми це. – Ви прет по
ста вља те не што о че му ја не мам пој ма.

– Ми има мо...
– Кон стан ти не... – Ти бар знаш... Све ти ар хи је реј ски си нод је 

нај ви ша из вр шна и суд ска власт. Са чи ња ва га шест епар хиј ских ар
хи је ре ја као чла но ви, и њи ме пред се да ва Ње го ва све тост па три јарх.

Епи скоп Кон стан тин је клим нуо. – Тач но та ко.
– Али, чла но ве Све то га ар хи је реј ског си но да би ра ју чла но ви 

Све тог ар хи је реј ског са бо ра на две го ди не. А сва ке дру ге го ди
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не би ра ју се но ва два чла на, по што они ма ко ји су већ у Све том 
си но ду ис ти че ман дат. Све том ар хи је реј ском са бо ру не мо же се 
на мет ну ти из бор ни јед ног ар хи је ре ја.

– О то ме не тре ба ви да бри не те. – Јо ванЏон Ла за ре вић пре
кр стио је ру ке на гру ди ма, гле да ју ћи у епи ско па Гри го ри ја. – То је 
бри га дру гих. Чак, уве ре ни смо да ће те, ка да до ђе по год но вре ме 
с ко јим ми ра чу на мо, по ста ти члан Све тог си но да упра во у тре
нут ку из бо ра  но вог па три јар ха.

– Че кај те... О че му ви го во ри те? Наш па три јарх Гер ман је, Бо гу 
хва ла, жив и здрав.

– Али, бож ји за ко ни ва же и за па три јар хе. До ћи ће тре ну так 
ка да ће наш па три јарх по сле при ма ња све те тај не при че шћа упо
ко ји ти се у Го спо ду.

Епи скоп Кон стан тин је на чи нио не стр пљив по крет ру ком. 
– Ре ћи ће мо ти ова ко – по но во су би ли они из вре ме на Хи лан

да ра, из су сед них ке ли ја – ми ов де оку пље ни сма тра мо да је са да 
вре ме ка да тре ба од ре ди ти лич ност ко ја ће јед но га да на по ста ти 
нај ви ша у хи је рар хи ји Срп ске пра во слав не цр кве. Не ми сли мо 
од мах по сле Гер ма на, али у пер спек ти ви... Пр ви чо век на ше цр кве 
не мо ра да бу де иза бран до кра ја жи во та. Мо же у од го ва ра ју ћем 
тре нут ку да се по ву че са све те ду жно сти. Да од сту пи. Ово о че му 
ми го во ри мо је про цес ко нач них при пре ма, ко ји је дуг, па му се 
већ са да мо ра при сту пи ти. И као што си чуо, ви ђен си за чла на 
Све тог си но да у то вре ме.

Гри го ри ју је тут ња ло у сле по оч ни ца ма, осе ћао је бла гу вр
то гла ви цу, до хва тио је ча шу са ви ном, али ру ка му је пре ви ше 
по дрх та ва ла да би је при нео усти ма. Вра тио је на сто.

– Знам да сте за па ње ни, ва ша пре о све ће но сти – ре као је ри ђа 
бра ди ца – али си ту а ци ја у отаџ би ни и на шој Срп ској пра во слав
ној цр кви на во ди нас да оба ви мо све при пре ме на вре ме.

– Да кле, ка квог би смо ми хте ли па три јар ха због до бро би ти 
на ше Цр кве? – за по чео је епи скоп Кон стан тин. – Хо ће мо мла ђег 
чо ве ка, ко ји ће на сво јој стра ни има ти мла ђе вла ди ке, до вољ но 
енер гич ног да спро ве де ре фор ме ко је ће би ти на за до вољ ство свих 
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пра во слав них хри шћа на, од луч ног да се су прот ста ви евен ту ал ном 
ме ша њу вла сти у рад Цр кве. Без об зи ра да ли је дик та тор ска, као 
Ми ло ше ви ће ва, или је не ки об лик де мо крат ске вла сти, ка кву ре ци
мо про кла му је ко а ли ци ја За јед но, или би ло ка кве ко ја бу де.

– Пре ма уста ву Срп ске пра во слав не цр кве власт се не мо же 
ме ша ти у од лу ке Све тог си но да или Све тог ар хи је реј ског са бо ра.

– Та ко је на па пи ру, али сва ка власт же ли да се уме ша у рад 
Цр кве.

– Због то га же ли мо обра зо ва ног, од луч ног, енер гич ног, ауто
ри та тив ног па три јар ха, ко ји ће Цр кви вра ти ти сна гу и по што ва ње 
ка кво је има ла.

– Те шко ће се на ћи та кав вла ди ка.
– Ва раш се, Гри го ри је. Са да му је че тр де сет сед ма. Ре ци мо да 

бу де иза бран ка да му је пе де сет пет или ше зде сет го ди на. Сле де ћих 
че тр де се так го ди на има ће мо на шег чо ве ка на Све то сав ском тро ну. 
Да кле, ро ђен је 1950. го ди не. Као мла дић био је од ли чан спор ти ста, 
глу мац, пе вач... А он да се окре нуо Го спо ду на шем. Сту ди је те о ло ги је 
је за по чео 1967. го ди не у Бе о гра ду. До ду ше, свет ску књи жев ност, али 
већ сле де ће го ди не се за мо на шио и оти шао на Бо го сло ви ју. Пост ди
плом ске сту ди је за вр шио је у Па ри зу, на Ин сти ту ту Све тог Сер ге ја. 

Епи скоп Гри го ри је зу рио је за па ње но у епи ско па Кон стан ти на.
– Не ми сли те ваљ да на...
– На епи ско па Алек сан дра. Ми сли мо, и то ве о ма озбиљ но.

3
Сре да, пет на е сти мај, 04:48

До кра ја ноћ не сме не оста ло је не што ма ло ви ше од два са та 
ка да је Сте фан про шао крај цен трал не опе ра ци о не са ле у за пад
ном кри лу Др жав ног кли нич ког цен тра Све ти Ђор ђе. Тре ба ло би 
да је у мра ку, али ни је би ла. Не што се де ша ва ло што га је за чу ди ло. 

Пет ми ну та ра ни је скло пио је фа сци клу са из ве шта јем о слу
ча је ви ма то ком ноћ ног де жур ства, искре но се на да ју ћи да ви ше 
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не ће би ти из не на ђе ња. Уко ли ко се би ло шта до го ди, ла ко ће до пу
ни ти из ве штај. По ми слио је ка ко би му до бро до шла јед на неска
фа. Устао је и из и шао у ход ник, про шао до ње го вог кра ја, скре нуо 
де сно и сте пе ни штем се по пео на гор њи спрат.

И он да: ниг де ни ко га. 
Као да је у дру гој га лак си ји.
У Др жав ном кли нич ком цен тру увек се не где чу ју не ка вра та, 

кло па ра ње клом пи о ке ра мич ке пло чи це, не ко се ву че уз про зо ре 
јер не мо же да спа ва или се пла ши да се не ће про бу ди ти ако за спи, 
од ла зи или се вра ћа из вецеа, се стре тре ска ју гу ра ју ћи ко ли ца са 
те ра пи јом ко ју тре ба да ти па ци јен ти ма.

Са да – мук! Као да гле да не ми филм.
Про шао је ход ни ком при ти снут ми ри сом фор мал де хи да и 

сти гав ши до ауто ма та уба цио две ме тал не два де се ти це, оче ку ју ћи 
да за чу је по зна ти „клик“ и да се по ја ви пла стич на ча ша, а по том 
се у њу из ли је то пла ка фа. Али, ни је се до го ди ло ни шта. Про кле ти 
елек трон ски апа рат је под ва љи вао. Про гу тао је ме тал ни но вац, 
а за уз врат ис це рио му се у ли це. Сте фа ну је до шло да га шут не. 
Где је дру ги ауто мат? Тач но. На дру гом спра ту, у за пад ном кри лу.

Упу тио се та мо.
Ме ди ци на је би ла тра ди ци о нал на про фе си ја у ње го вој по

ро ди ци. Био је луд од сре ће ка да је при мао ди пло му, и још лу ђи 
ка да је при мљен у Др жав ни кли нич ки цен тар Све ти Ђор ђе. Та да 
ни је прет по ста вљао да ће му ноћ на де жур ства за гор ча ва ти ауто
мат за ка фу.

Од ме рио је ра сто ја ње до од ре ђе не тач ке, за тво рио очи и ко
ра чао до тог ме ста. У то ку тих де сет ко ра ча ја од ма рао се на иви ци 
сна. За у ста вио се, по но во ода брао тач ку, у ми сли ма про шао ту 
раз да љи ну, за тво рио очи и по чео да ко ра ча.

Ноћ је би ла као и сва ка дру га ка да је у пи та њу па то ло ги ја. 
Че ти ри смрт на слу ча ја, пот пу но ру тин ска. Два са ге ри ја три је. Из
вр шио је пре гле де, кон ста то вао чи ње ни це. Ни је би ло ни ка квог 
раз ло га за спро во ђе ње аутоп си је. По пу нио је фор му ла ре, при ја ву 
и по твр ду о смр ти.




