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Човек никада није тако леп као када моли за опроштај 
или сâм прашта.
Жан Пол (1763–1825), немачки песник, публициста и педагог

Ви сте светлост свету. 
Мт. 5, 14
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Брухзал, 1984.

Клапна је пала – дрво је ударило о дрво. Десило се. Не
повратно. Писмо, које сам управо убацио, као да је целу веч
ност падало до дна поштанског сандучета. А онда, када је уз 
туп звук ударило о дно и када више није било никакве шансе 
да спречим његово путовање, био сам сигуран: начинио сам 
највећу грешку свог живота.

Јер поштанско сандуче се – баш као и ја сâм – налазило 
усред затвора Брухзал, иза високих зидина и строго чуваних 
капија. Чим испразне сандуче, моје писмо ће бити на путу 
до државног тужиоца. Након четрнаест година лежања у за
твору био сам надомак отпуштања, а ипак сам, врло читким 
рукописом, државном тужиоцу управо објаснио зашто би 
заправо требало да лежим још двадесет година: „Сигурно ме 
се сећате“, започео сам у писму. Био сам сигуран – сећао ме 
се. Починио сам 148 кривичних дела. Судски процес је био 
читав маратон. За сто дела су ме због недостатка доказа ос
лободили кривице. „Но, морам да признам, и за тих стотину 
дела сам крив по тачкама оптужнице“, написао сам. Речи су 
ми одзвањале у глави. Осећао сам се тако јадно.

Но, морао сам то да учиним. Мој нови живот је то за
хтевао од мене. По први пут у мом дотадашњем јадном по
стојању хтео сам да будем заиста искрен. Стварно урадити то, 
било је за мене истовремено и подједнако и грозно и пријат
но. То ћу, међутим, осетити тек шест недеља касније. Дани до 
тада били су ролеркостер између одлучности и очајања.

Зовем се Вилхелм Бунц. Добродошли у мој живот!
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Вилхелм Бунц

Учинио сам много злог, понешто глупо, доста тога сме
лог и у потоњем животу можда и нечег доброг. Пре свега је, 
међутим, неко други урадио нешто у мом животу – Бог.

Ко ме данас упозна, може највише по тетоважама да по
мисли да нисам одувек био фини комшија којег сви знају: 148 
тетоважа – за свако кривично дело по једна. Али тај препо
род тешко да је моје лично дело. Љубав Божија је била та која 
ме је из корена променила: од двоструког убице с најгорим 
могућим детињством и с правом правцатом каријером кри
миналца до човека који ни мрава не би згазио.

Писмо које сам послао државном тужиоцу било је прва 
смела последица те промене. Јер мало пре тога сам Библију 
– речи тог Бога – у самици још увек претварао у ризле за ци
гарете, страницу по страницу. Човек заврши у самици тако 
што прекрши затворска правила – потуче се на пример с 
другим затвореницима, ухвате га како дилује дрогу или гађа 
чувара храном. Све то, и много више, радио сам изнова и 
изнова.

У самици имаш кревет, сто, столицу, веце шољу и бе
скрајну самоћу. Нема изласка у двориште, нема контакта с 
другим затвореницима, нема рада, ничега да унесе неку про
мену. Ужасна досада. Једино што смеш да понесеш са собом 
је Библија. Баш добро што су странице Библије тако танке. 
Савршене да се од њих прави ризла и увија дуван који про
шверцујеш у чарапама.

Био сам често у самици; веома често. Тако сам доста вре
мена и провео уз Реч Божију – мада не баш на конвенцио
налан начин. А онда, када ми се живот променио – причаћу 
после о томе како се то десило – хтео сам да будем толико по
слушан речима тог Бога да сам државном тужиоцу признао 
кривицу за коју није било доказа. Морао сам да пошаљем то 
писмо. Међутим, на крају сам се ипак осећао као најглупљи 
осуђеник свих времена.
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Човек који је пушио Библију

Да бисте истински разумели како сам дошао до ситуације 
у затвору Брухзал, испред поштанског сандучета, морам да 
кренем од Кулина бана. Најбоље је да се вратимо на сâм поче
так. Јер видите, од самога почетка мој живот није имао добре 
предзнаке.

Улм, 1954.

Када је моја мајка сазнала да је трудна, рекла је мом оцу 
веома тврдим швапским акцентом: „Нећу ти ја ово дете.“ 
Претходно је већ родила две девојчице па је одлучила да се 
после мог рођења уопште не брине о мени – нема хране, нема 
облачења, нема тешења. Заиста је тако и било: од тренутка 
када смо из болнице Бетезда у Улму стигли у наш мали тро
собни стан у Виблингену, само ме је положила у креветац и од 
тог тренутка једва да ме је икад погледала.

Отац је у фирми МагирусДуц радио 14 сати дневно. По
сао му је био удаљен десет километара од куће. Возио би се 
рано ујутро бициклом тамо, а онда касно увече назад, потом 
би убрзо заспао, да би наредног јутра одмах опет хитао на по
сао. Тако није стварно видео шта се дешавало са мном. Већи 
део дана бих лежао у кревецу у малој дечјој соби коју сам де
лио са сестрама. Пошто за мајку нисам постојао, моја старија 
сестра Сабина се бринула о мени – онако како то девојчица од 
четири године уме и може – више лоше него добро, наравно. 
Посматрала је шта мајка ради с једногодишњом сестрицом 
Клаудијом, и то понављала на мени. За њу сам био нека врста 
фантастичне лутке с којом је могла да се игра маме. Само што 
сам био жив и имао друге потребе. Мајка ме није дојила, тако 
да ме је Сабина хранила нечим што бебама не би требало да
вати. Мазала ме је „помадама“ које бебећој кожи не пријају. И 



Дело Свете Марије (Скопцове) 
Достојевски и данашњица није 
сувопарни рад експерта за руску 
књижевност, већ лично виђење суштине 
стваралаштва славног писца. Оно што 
је ова песникиња и светитељка наших 
дана препознала као саму срж дела 
Достојевског, приказала је сажето 
и језиком који не замара читаоца. 
Напротив. Књига се чита заиста у једном 
даху. И на крају сваки читалац зажали 
што текст није дужи.

Мати Марија је била књижевница, 
врхунска интелектуалка, несаломива 
политичка активисткиња, истинска 
хуманитарна радница, несвакидашња 
монахиња и светитељка. 

Рођена је у Русији у последњој деценији 19. 
века. Била је политички активна све док је 
због тога умало нису осудили на смрт. Онда 
је емигрирала у Француску. Сарађивала 
је са најзначајнијим философима, 
богословима и књижевницима, 
збрињавала немоћне и одбачене, 
учествовала у борби против нациста. 

Живот је окончала у концентрационом 
логору. Добровољно је обукла хаљину 
са бројем друге затворенице и потом 
страдала у гасној комори логора 
Равензбрик, на Велики петак 31. марта 
1945. Два дана касније, Црвена армија ће 
ослободити логор. Уписана је у диптихе 
светих као Преподобномученица Марија 
Париска.

Мати Марија (Скопцова)

ДОСТОЈЕВСКИ 
И ДАНАШЊИЦА

Библос: Београд, 2021, 96 стр. 
ISBN 978-86-6098-007-8

Владимир Живановић

АТОНОСКИМ 
ПУТЕВИМА ДУШЕ

Библос: Београд, 2021, 392 стр. 
ISBN 978-86-6098-006-1

У књизи Атонским путевима душе 
сабране су путописне белешке посетилаца 
Свете Горе, објављене у српској периодици 
или у монографијама мањег обима. 
Оне су објављиване у периоду од 1889. 
до 1963. године. Писали су их путници 
различитих професија, животног доба, 
из различитих друштвених слојева, као и 
различитог стила приповедања. Но, сви су 
они након посете Светој Гори желели да 
оставе траг о својим доживљајима и, стога, 
њихове забелешке данас представљају 
документаристичке записе настале 
у различито време, под различитим 
историјским околностима и политичким 
уређењима. Различити су и њихови мотиви 
који су их на путовање одвели, као и 
утисци које су понели. Њихови каткад 
невешто исписани књижевни подухвати 
често су многима представљали једину 
спону Србије са манастиром Хиландаром и 
Светом Гором.

Сви који су посетили манастир Хиландар 
и Свету Гору, као и они који се упућују у 
њихову историју и многовековну судбину, 
читајући ове путописне забелешке могу 
да стекну утисак о променама које су се 
одвијале на том тлу и у животима монаха 
током протеклих времена. Уверени се да 
документаристичка вредност овога текста 
никога неће оставити равнодушним. 
Доживљај лепоте и значаја које Хиландар 
носи у нашим срцима наћи ће читањем 
ових кратких путописа своју потврду у 
интими братске љубави према његовим 
житељима, односно детиње љубави према 
древној родитељској фигури коју манастир 
заузима у нашим животима.
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