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ПРЕДГОВОР

Четири текста, сабрана у књижицу која је пред вама, 
разматрају нашим временима непримерене, прашњаве 
„црквене“ теме: питање односа између духовног Истока 
и Запада, које се у Европи конкретизује у причу расцепа 
источног и западног хришћанства; питање успона ка Богу, 
питање о суштини црквености и будућности целовитог, 
источнозападног хришћанског мишљења. Као „хришћан-
ска“ – christiana sunt, non leguntur – ова питања су, наи-
зглед, за друге читаоце незанимљива.

Међутим, то је само наизглед тако. (Овим не желим да 
одбијам „хришћанске“ читаоце, или да заводнички насту-
пам према „нехришћанским“... Еротске приче у свету духа 
су срећом непредвидљиве.) Историјске и институционал-
не, еклисијално-политичке димензије поменутих питања 
не занимају ме превише. У ова четири текста, пипајући 
и искорачујући ка непознатом (само хришћанство је за 
мене симболички свет у који сам ступио релативно касно, 
и увек сам болно свестан његове удаљености; премда ми 
је, с друге стране, – Богу хвала – постало ближе од мене), 
желео сам да осетим темељне односе духовности и миш-
љења, традиције и искуства. Односе који важе сада и за 
свакога. Односе који су оквир искуства истине.

Свако мишљење је укорењено у одређеном целовитом 
искуству бивствовања, које му даје печат пре сваке рефле-
ксије. Сваки живот – чак и ексцес, из-ступање и најдр-
скијег експериментатора – артикулише се у предању, ина-
че би заћутао у неразумљивом солилоквијуму. Када мисао 
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постане тога свесна, она постане историјска мисао. А када 
постане свесна да је духовно предање суштински део уни-
верзалне традиције, принуђена је да успостави однос пре-
ма мноштвености духовних предања.

Овде се, међутим, ствари компликују, јер се духовно 
предање представља као нешто суштински ван нашег 
утицаја. Као подручје које своју логику инаугурише пре 
сваког логоса. Које захтева излазак и забрањује улазак. 
Питања којима се бавим у ова четири текста су распли-
тање тог заплета – или поновно заплитање неких пребр-
зих расплитања на подручју хришћанства. Зато се ови 
текстови, по мом схватању, тичу сваког озбиљног миш-
љења на овим просторима (које, наравно, данас исто као 
и некад – није нарочито честа појава). Тражење духовног 
идентитета и налажење идентитета у заједници, како се 
то у овим текстовима показује, дакле, конзервативна 
„постојаност“, ен-стаза, при томе не значи апологију 
било какве урођености или институције, „oстајања“, пси-
хопатолошке жудње за безбедношћу у наручју Чувара, 
него само пажљиво следи изазов тренутка, када наша 
случајност постаје судбина. Следи динамику духовне 
ек-стазе, која обликује и језгро „заједнице“. Свако ко зна 
шта је мисаоно и духовно тражење, тражи тај тренутак. 
Другима то нема смисла ни објашњавати.

Четири различита дискурса у четири текста се допуња-
вају. Испробавањем различитих мисаоних и књижевних 
облика, формалном екстраваганцијом (дијалог релати-
визује манифест, „апологија“ даје смисао фрагменту, а 
фрагмент дроби апологију, писмо поставља целину у 
лични оквир који једини може да осмисли реч као об-
раћање некоме), желео сам да пратим друкчији ритам и 
мелодију духовне екстатике према којој је „научно“ раз-
матрање увек насилно. Смирење мисли – које тако лепо 
изражава једна једина грчка реч ταπεινοφροσύνη – чини 
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дијалога о успону, не жели да буде у супротности са са-
мосвешћу манифестативног говора, јер је овај као „очи-
товање“ – manifestatio – сопства у његовој ризикованој 
транспарентности, управо неповерење према „своме“ и 
ослушкивање Традиције. 

Ови невелики текстови су, дакле, искорачивања, како 
по предмету који их привлачи тако и по својој форми 
и властитом етосу. У промишљању ек-стазе и сами су 
постали „ексцесни“. Постали су из-ступања из граница 
сопственог и туђег мишљења и искуства. Сопствене кон-
фесионалности и верности. Сопствене „западности“ и 
засићености Западом. Сопствене неверности и испраз-
ности. Због тога, такође, говоре – мени, а надам се још 
понеком – о смислу ограничености. О неопходности пре-
корачивања граница, отворености за искуство другог (и о 
томе да то прекорачивање и та отвореност највероватније 
нису потребни само нама смртницима...).

Нека у то из-корачивање примаме још некога.

Љубљана, 
децембар 2003.

Горазд Коцијанчич
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ИСТОЧНОЗАПАДНА ПОГЛАВЉА 

Са писмом Ђованију Грандију

„Запад и Исток су данас само географ-
ске ознаке; истина ослобађа од сваког 
просторног појма и позива на истински 
екуменизам. Савремени човек, у својој 
обнажености и пред смрћу, више него 
икада, суочава се са дилемом: ‘Пред 
твоје лице сам ставио живот и смрт... 
Изабери живот, да би живео ти и семе 
твоје’...“ (Павле Евдокимов)

Драги Ђовани,

Од мене си тражио кратак есеј, а шаљем ти ово пис-
мо које допуњавају источнозападни – вероватно више 
источни него западни – фрагменти: мисли, реминисцен-
ције, опаске, преписи и при-писи, које у целину можда 
ипак ушива једино моја жеља и интенција. Али, никад 
се не зна. Habent sua fata epistolae. Можда је у мрвицама 
и њиховом ткању скривена и дубља логика. Истинска 
оријент-ација? Сам ћеш просудити. Спис је сам од себе 
попримио овакав облик, када сам под њега хтео да ста-
вим свој потпис. Мислим да данас о Истоку и Западу – не 
о историјским истинама, не о географским подручјима, 
него о изворним симболима који су се испреплели са гео-
графијом и историјом у можда неразмрсив чвор – тешко 
можемо заиста да размишљамо друкчије него у „фраг-
ментима“. Помоћу њих сам желео да покажем како се 


