ЈЕРЕЈ АТАНАСИЈЕ

Светосавски храм на Врачару
у плану развоја и хуманизације
нашег главног града
Са иајвећом радошћу увек читамо
у Н1ашо'ј дневној штампи о развоју
нашег главног града. Цео наш народ
прати тај раовој од почетка пр|Ошлог века еа на,ј|већим; жтересовашем
и огром1Н'0)М п)01моћи коју му даје
за тс. Са општим напретком та»ј је
развој ове бржи и 01бухватн1ији. Оно
што чи:ии1мо данас за овај наш главни град од 'дреоудног је значаја за
стоткне година које долазе. У том
погледу ми емо као генераци:ј|а највише одговорни пред оним које долазе иза нас да пр1ИЛОже своје прш
логе његсвом усасршавању. Али није у питању само наша одговсриост
пред будућим генераадијама у погледу будућег физичжог изгледа нашег
главног гр)ада. Иима пуно аопеката о
којим морамс водјити рачгуна да би.смо заиста ко!К1ст|руктивн10 могли да
кажемо и за оебе да емо олгов'ар1ајуће и логично гр|сдужили рад предход;них генераидија у развоју овог
места у кој ем оу 'Коннентр1И1сани н;аши најва!жеији центргл било науке,
еконо1ми1ке или културе вастхитања.
Јер главни град у једном нар|Оду има
и ово|ј психолошки значај по свом
изгледу, урећењу, 'али и д(ух!Свн1С(ј
ан;то!моефер1и која ее у њему разЕИја. Можемо заиста са пуно оправдања да кажемо да је главни град једног нар|0да, а то се даље иреноси на
све остале његове градове и сва друга насеља, и место или нака врета
„експерименталне лабораторије" људ
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ских оД|Н01са, опште хуманизасциј е,
пријатељске ередине, у ко(јој висока техиика и ауто1М!атизација треба
само да служе „унутрашњем развоју
личности", његсвој слободи, његовсм
разводу укуса, лепоте и вр'ед1Н(оети
живота, или да „гр^упе" људи које у
њему живе разЕиј'а1Ју и гаде у себи
и једно ,дфим1и тивео" С1сећање корена, једна „примитивгагт'’, однооно не
псередноет, која р!ацисна!Лно мора да
прати чсвека кроз цео његсв живот,
али у исто време и његову отвореност према свету и свим комуникацијама.
Ова отвереност према овету м'ора
да буде ј една од глгвгих наших 01С0бина кс(ју већ уопешно негујемо радн св-ог и ошнтег оветоког на 1ттретка.
Али отвореноет мсра бити заузета са
јелног става, моша имати ев!С1Ј ксрен,
евој ослон-ац. То има сваки народ
(као народ, им)ам!0 то и ми. Тај ксреп
нам баш и О1м огућава рацисналност
наше комуникације, на првом месту
преко нашег глаеког града, која се
преко њега практичн 10 или физички
срганивује, и због тота, тг(ј ксрен
М!0‘р:ам10 неговати јер тим негујемо
еебе као псеебноет, инд|ивн|дуалност,
јар само крО'3 и(ндив;идуа.ш'0 развијееу личвоот знамо да мсогу доћи и
ксриони 'пр1Илози по оппгги р!азвс|ј.
Разв:01Ј целог друштва ието као и јед.
не личн!0'Сти, предпоета!Зља пр1ам!ен(е,
јер само у оквиру кретања, промена,
могуће је усаврш авањ е.

' Нсхрмални су мећутим и отггори
пр10мен,а)М1а, свет се често плаши промена. А>уди воле или се осећају оииурнијим ако ое држе већ утврћено!Г, поста1ВЛ>ен!Ог, па ма колико и
о-ни сами увићали да су нове ствари
бол>е или ксрисније. Због тога се и
поетавља питање и борбе против таквог схватања или осећања, или тога пгго се и уобичајено назива и институциоеалном ин)ер'ЦИ)јом. Морамо
тражити корене тој инерцији. Ако
пажл>и}В10 студирамо ове отпоре наћићемо их и огкрити у то«ј нашој
претер1ан101сти да мењамо све, и то
све толико р1аАикално да при томе
доводимо у штгање и саме основе на
кој,им стојимо, оа К01Ј!их ствери и
треба да мењамо, а што је опег
психолошки недопгустл>иво или логички 'иер1а(ци1Скално — коначно то
није ни могуће. Али на.ше увићање
да многе ствари морају да се мењају, и то радикалио да се мењају, делују ка нас толико опсесивно, тслњ
,ко затосно, да не осећамо колико
тим заборављамо и оео одаисле смо
добили тај импулс за усавршавање
и тим мењан>е своје околине, одН101СН1О самих себе. Онда се сасв 1им
оиравдано јављају и отпори трј заХ1у ктад 01сти кс<ја често добија надозвољену брзину, јер логика механглзма пр!Ом-ене је н'едозвољава у таквом
једном пр1авпу заноса. То се онда
може да ксристи и од сних ко'ј.и из
б*идо ко*ј)их личних разлога не могу
да уовоје промене коме се њ\анирају
или нужн 10 намећу. Тако се сгвара
'једро по!Дне1бље у ко«јем се тражи
пажљивији приступ пр^омени, рефор(ма -иди 'Преиспитивање р.ада усаЕршавања и мењања наше природе и
наше окодине.
Жеља за променом просто због
неког теоретског става мењања нема свог оправдања или логике а
/ни оикаквог цзгледа помО'ћи у чове1К0Е10М р?рзо'ју, већ (баш абршно.
На пр'имер, не може се промекити
колективн 1а подсвест једног карода,
сеа његова суштина која чини његов идентитет, то што он јесте, оно
што он ^ржи у својо»ј подсвести као
своју на|јвишу вредноет иди епоку
вреднсет, ш<јв1ишу врлину, сн 1о што
је преовладало у њему као најбоље
или вајчовечније у току векова његсве бсрбе за свсје место у општо|ј
есторији народа и њиховој борби за
оргаеизсвањем једног света прама
иајбоље м(0!гућем идеа»лу еавр»шек|ства. Др»утим речима не могу ре ме-

њати корени једног народа и од њега пр»ав1ити један други народ, нешто
што он то није или није био. Ми то
знамо да није могуће, па то можда
и нико и не покушава па због тога
се и на то онда можда и не треба
жалити. Али се у свом зан»осу за разовејем можелиз да ■заборавнм)0 и да)му дамо такав утисак као да то желимо или да то хоћемо. Јер о»н»о што
ми заиста хо»ћемо у сво»м з»алету уеавр'ша.в»ања несумњиво да је то само један преображај ка успелијем
остварењу измећу нас или у нама
оног што је увек као најбоље кроз
нашу историју преовл а ћив ало мећу
нама »и што кас је довело у ове дане у којим се опет и даље задажемо
за победу оног што је најпозваније
да се истакне у општем развоју,
оно чега смо се држали у свжм моментжма наших национадних криза,
у којима смо успели баш н.а оенову
врлине да се узек ставимо на
страну до»бра у борби када су општи
човечаески идеали такоће »били у питању. Када се пак ти осн.ови са којих се кретало у борбу доводе у пиг
тање, или када бар изгледа да се
дО’ВС»де, ажо извесн10'М непажЊ|0 »м на
неки начин условимо да је то у птггању, онда се несумњиво и доводе У
питање и самн разлози збо»г чега се
сумња у успех или развој и због чега се и својим орцем и сш јом мишљу сви не залажу за њега, за промене, за рефсрме, већ многи сстају
по стр-ани изван главног то»ка ствари. Тр»оши»м10 онда енергију на убећисввње и указивање »о добр01намерности свега.
■Симбол сигур но»сти или уверења
да се не ради о томе, сим(6 о»а ,мећуоо»бног уверења да у ово»м раду н;а
развоју и напретку ве грешимо и да
сигурно можемо да (илемо иаптрсд
пр'ема сво1Јим пдеменитим и напорним идеалжма пдан(ирања био би и
храм Св. Саве на Врачару као и низ
:других по о»сталим дело»вима града
у којима смо успели да сазил]а!МО низ
НС1ВИХ лепи.х, хигијеноких, стамбених
бложова. Јер није реч сам»о о храму
као зграда већ о хр.а»му као симболу
уњерења да оу кор»ен1и одаж,\е смо
као ш род по»никли, и »кроз које дали
све што смо до сада створили, да
нису у питању, да њих нижо не д;ира. То |е светосавље, само један
улси по1Ј»ам за идеју православља, а
суштински ништа друто до идеа»л
хришћаноке ксннепције живота од(Н01СН13 задатка усаврш:а1в:ања као усавршавања које уколико је духов-
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но јесте у и с т о време и материјалко, или уколико је материјално јесте у исто време духовно. Сви се слажемо у томе да не живи човек само
о хлебу али да се ипак ^морамо свакодневно молити за тај хлеб. То је суштина хришћанске или прве молитве коју је дужанзда зна сваки хришћаиин и да је бар једном дневно ио*
говори. Али то је и суштина свих
саврехмених
пкжрета хумаеизације
или социјализације света.
Наш данашњи брз иаиредак, који
занета иде у корак оа општим светоким напзретком, кроз који н;есумњиво да дајемо и извеона решења
не само за свој сооствени нацредак,
већ за напредак уопште, свих народа, јесте један историјски догаћај у
нашој националној историји. То је
једно велико њено ново поглавл>е.
Тај догађај несумњиво да условљује напредак савремене науке коју
обилно користимо. Мећутим, ослањајући се на науку, њен методолошки рад, поступак, морамо имати, нт
уму да је сваки историјоки догаћај
условљен и иизом различитих социјалних снага. Није потребно ни овде
ни онде да гов1Срим10 колико је главна покретачка снага нашег развоја
кренула у јелном релативно сиромашном друштву, каквојебчл ои натне
у средњем веку, кроз излрјадњу великих и естетски тодико укисчо архитетктоеоки обликованих храмова.
Они су били гараниија да наш опшгш развој има и свој лопичан с »
сао, своје оправдање у космичжо|ј
историји или појави живота. Јер у
научно писаним студијам'а историје
иможемо да често прочитамо и то Да
један историгоки догађа(1* нижад се
•не може мерити или процењивати
према једном само узроку који му
непосредно прелходи или формално,
физччки, стоји иза њега.
Историла је далеко ко.м(пликован
,ниј|а, далеко коренитија, као духовни процес да се у процењивању једног догаћаја мора ићи далеко дуб~
д>е, али оиет и ие до мере да се човек губи у дубинама истсриге не
знајући одакле у њој све извире и
одкуд ми V њој. Та збуњеногт от т
била би сметња напретку. Због тога
нам је потребна основа каше лојалности у . историји), оонова на коту
се ослањамо и која нам у наипој
поихолошкој структури гарантује да
сав напредак има неко ово^е радосео оправдање у иеторији. Само онда
можемо да разумемо онај огр!оман
еапор еашег средњовежовеог друш-
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тва за делима уметности у којима се
изражавала и радост живота, н>егова лепота, али и наша ваука, осећање за радионалном кошролохм ритма
живота, што налази свој израз у математшш, јер без ње или знања о
њој не бисмо имали ни своје средњовековне пркве као граћевине, а у
есто врехМе све је то било поставл>еео као ва свом корену на богословским погледима које мећу нама почињу да шире први мисионари и
коначно утврди Св. Сава. Због тога
је онла он и симбол и у једвом псиХ'Олошко-н*аучном смислу нашег материјалног напретка.
Када имамо испред себе његов
рад у слици историје нашег развоја
видимо да логалност његовим погледима није била ништа др>уго до лојалност једном општем универзалном
еогледу на свет који се и данас нро*
Јресивно шири по целом свету. Због
тога и ни због чега другог како он
тако и сви друти наши средњовековни владари, натвећи број од њих,
добили су и религиозне квалитете
или обожавање — јер су оргаеизовади у свом друш тву, или омогућњш
његовим граћанима тихо и мирнб,
уз сав њихов друти рад, развој у усватању натвшпих вредности које су
могле да буду човеку
откривене.
Због тога Ј*е увек лојалиост Св. Сави
значИи\а у нашој историји, не неки
еационализам због капионализма,
већ лоталност оној енертији ко1*а је
мећу нама имала спасоносну функцију интегративне енергипе која је текла кроз нас да би мећу нама пог
бедиле оне карактерне особине које
су се увек ггрема општим универзалним мерилима вредн 01сти рачуеале
као ковструктивне и по људско друштво спаооносне.
То је осећање доброг, или раиионални став бигги на страни добра.
То не може увек чисто ранианално
да се образлаже или анализира. То
мора кроз стечен васпитањ 1а, кроз
лагану еволуцију уоавршавања и на
известан начин да доспе да лежи у
нама. Онда то има и своје религиозно обележје. Отуда онда у једном;
градју приоуство што већег броја
храмова, баш као пр»нсуство, у физичком погледу, и без свакодневног
свраћања у њих, већ самим својим
СПОЉ1НИМ изгледом, јесте и стална еволутивна опомена на лојалност, у
једном погледу, кроз коју смо уопели да доћемо у овај ступан> наше
модерности у којем смо дан!ас.

'Храм је по својим шоллшм контурама, као архитектонска иемша
израз и рада, ггоретка, ха|р(МОНИ1је и
мира. Као такав је онлд неоумњиво
и оредство борбе против нерада, аг
нархије кроз радости изградње. Храм
има огромно онда место у борби чо•века да интегрира у себи снагу против свих оних снага које разбијају
човеков дагегритет а тим и интегритет друштва. Због тога су и сни Београђани који су предвидели развој
нашег главног града у један милионски град и замисли у њему и једну
величанствену катедралу, али само
као средство наше хум:аеизације,
отвораности, према свегу, као симбол наше заједничке борбе са свим
остадим народима света за општи
дудски напредак. Сам10 је нама потребН)а основа за то, као виддив
симбол те тежње. У нашој историпи
тај симбол је име Св. Саве. Гараннија М1ор1адног континуитета да каиш
историјски токови никад не узму
погрешан праван служења д^сттткТИШ1НИМ силама иотсрија, вс1ћ универзално утврђеним
вр'едноотим'а,
толико много пута самим искуством:
опробаним или нотврђеним. Јер ху-манизадија човека то и зиачи, бити
увек на страни добр:а. Осећасње и
укус за то ми см:о добили крш оца
иаше -нације Св. Саове. Отуда његов
храм на Врачару или ови хр:ам10ви.
широм земље 'нису ништа друто до
у оквиру свога нарсда симбол добра. Друти народи и друге вероисповести или националности имају
своге симболе за развој и утврђење
добра,, у нашај истсрији то јесте
Св. Саве. Његов храм је онда шмбол да целокупиа наша савремена
и захуктада производња и пр;одукција неће окренути правцем који ни;е
пожељан, већ добру. V том погледу
играју вемжу улогу идеје са којим:а
се везујемо, у једној историј|окој анадогији р!азвој нашег др^уштва сас;вим лако м!ожемо да видимо да никад, ииуком случају, никада није

био ометан идејама светосавља, веђ
обратно. Због тога уколико има њесноразума у погледу смисла речи
,усвегооавл>е” потребно је са више
поверења или отворевости прићц
том испитивању и затражпти објективну помоћ или информациј у ш
историје било самог развоја нашег
друштва у оквиру његове интелекту,
алне историје или и историје и саме
Цркве. При томе се сасвим лако мож е ла види да иетелектуална и филшофска страна наше социј ализадије није ви најмање у супротности оа
светосављем. Баш обратно, уколико
се довољно нисмо упознали са тачним значењам његовог појма, шта
светосавље значи, пре доводимо у
питање пашу социјализацију, сигурио успоравамо њен процес развоја
хумаиизације нашег друштва. Светосавски храм на Врачару био би и
симбол у овој вашој општој изградоњи и знак еашег тачнег или стварног разумевања шта реч светосавље
значи а у исто време и 'симбол на-,
шег напретка.
Истина та изпр-адња ооог велнЧ'ан1Ственог храма мора битги тако
организована и у плану времева наше изградње да се тим не омета шградња и других установа, зграда за
поспребе ваше просвете, здр!ав1ства,
админи1стр1аци1је. Али када знемо да
је светооавока идеја бида увек кроз
нашу истсрију ои1мбол наде и изоор
племенигшсти, онда заиста средства
,‘к оја ћемо 10ДВ0)јити за изградњу оовог
храма неће ићи на штету вашег
ошитег плана развој а. Не можемо онда замисушти будлћност без тгрс врлина. Сетпмо се само оног огрлмног с~мо
поуздања која смо веко!Еим:а га|јили
у симболу светосавља. То је једно
иокуство. Ми онда можемо да говоримо 'О психолошким ометњама наш-ег напретка уколико доводимо у
пиггање ово иокуство, то је у ствари
питање катехивације или религиозног васпитања чланова нашег друштва, омладине на првом месту.
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