
„ ... две ствари испуњавају душу увек новим и све већим дивљењем и 

страхопоштовањем: звездано небо изнад мене и морални закон у мени“. 

 

Како је лепа помисао, није ли, да смо сви ми од звезда постали? И да се њима на крају враћамо. Но, 

путеви којима идемо и одлуке које правимо од доласка са звезде до враћања њој нису увек тако 

звездани по својој природи. Од тих путева и одлука, чини ми се, умногоме зависи када, као и 

песимистично да ли стижемо назад на своју звезду. Неке од њих одвајкада угашене, сијају на небу 

подсећајући нас на вечност које смо и сами део - смртне као ми, и исто тако вечите. Посматрајмо то 

овако: свако добро које учинимо води нас корак ближе васиони, док нас зла, која махом из незнања 

или немара чинимо, кују за земљу. Можда би згодно било кренути од питања шта је морал. Створени 

несавршени, као роба са грешком, грешни од првог залогаја ваздуха који смо узели... како ми такви 

да спознамо појам велики попут морала, врлине и истине? Можда смо поново криви. И не гледамо 

више у те звезде. Застаклили смо их у уличним светлима, као што смо и сунце конзервирали. Но, 

ипак, скренемо ли мисли са хитрине ритма данашњице и загледамо се у ноћно небо изнад себе, не 

можемо остати равнодушни пред величанственошћу и бесконачношћу призора тог пространства. Ми 

знамо, тада, да има нечега већег од нас самих. И то су те висине ка којима и несвесно стремимо, 

којима се дивимо и које читавог живота у себи тражимо, одгонетамо и негујемо. То су даљине које у 

нама буде страх и одушевљење, немир и утеху, које нас воде даље и дубље од нас самих, о којима 

учимо и које нас уче. Заиста, одакле нама идеја о моралу? Из разума она није могла проистећи, јер 

представља осећање узвишеније од нас самих, према коме поступамо. Како знамо за правду и за добро 

ако их никада не достижемо? Да ли смо способни да их досегнемо? У томе је суштина. Ми нисмо оно 

што јесмо, него оно што можемо да будемо. Читава величина човека садржана је у његовој тежњи ка 

савршенству. Човек је савршен само јер то може да постане. Будући да морал, као највиши циљ, 

нисмо ни на који начин могли да сазнамо или научимо, наводи ме на закључак да смо се с њим морали 

родити. Као и ви, који слушате, ни ја, што ово пишем, немам сећање о својој преегзистенцији. Сви 

ми некога или нешто пратимо, водимо се законима које нам поставља неко изнад нас, а кога смо 

одабрали да зовемо бог. Довољно знам да верујем да је знање сећање од бога јер ка богу гледамо – он 

нам је мерило и меритељ добра. Но, ипак одлучујем да бога више не зовем богом, да би читава прича 

сваком слушаоцу била смислена и блиска. Нека је бог и сам свемир са свим тајнама које крије, тај 

Господин или Госпођа Свемир, бесконачни или који се заувек шири. О њему поуздано знамо тек 

довољно да бисмо му се дивили са већим поштовањем од просечног астрономски неосвешћеног 

човека пар векова старијег. Не познајемо га и не познајемо његову даљину, а знамо га као целину 

чији смо део и која је део нас. У кратким тренуцима трезвености осећамо ту повезаност своје душе са 

душама других - у душу космоса. Душа је део нас најближи бесконачности. Наша је душа наш водич 

ка висинама, јер она љуби мудрост. Где год да је боравила пре него што је постала део нас, научила 

је све о моралу, правди, добру и истини са задатком да научи и нас. Она је наша веза са космосом и 

космичким, бесмртна је и вечита, а наша је дужност да је врлином хранимо. Није била наша жеља 

доћи овде, да трпимо и  чинимо неправду, али на нама је да исправљамо грешке оних иза нас, са 

надом да ћемо на крају бити очишћени од првобитног греха. Живот на земљи треба схватити као 



пролазак кроз Чистилиште на путу за Рај, а очување чистоте своје душе као најплеменитији задатак 

који нам је поверен. Ми растемо попут цвећа за нашом душом као за сунцем.  Духовни пут је трновит, 

понекад не сасвим јасан, а искушења успут велика. Закони на земљи пишу се и бришу. Неизбрисив 

је онај закон усађен у нама, наш морал – истина коју осећамо у свом бићу. Право решење увек лежи 

у нама, али је проблем што оно није увек самоочигледно, или што истину у себи не умемо увек да 

преведемо у чин. Понекад сувише мислимо и тим мишљењем испрљамо истину коју знамо у срцу. 

Ако наш морал у обзир узима последице, вага их и преиспитује се, онда то више није морал. Ако 

добра која чинимо, нису сама по себи циљ,  већ имају за циљ нешто друго, онда она нису добра. Ако 

поступамо правилно јер се бојимо страшног суда и онога што нас чека после смрти, наша дела нису 

чиста. Обдарени смо разумом, но он често уме да спутава  када се превише ослањамо на њега. Саткани 

смо од безбројних супротности које се међусобно потиру, а од којих је у човеку највећа она дилема 

између разума и срца. Дакле, где лежи морал? У разуму који није способан да га појми или у 

необузданој снази људског срца које не познаје ниједан други закон осим свог? Рекла бих да је 

одговор тешко одгонетљив, али да се налази негде између две крајности. Ма колико чисто наше срце 

било, у својим нагонима је незаустављиво, а екстремно никада није пожељно. Зато, да бисмо постигли 

хармонију у свом колебљивом бићу и да бисмо деловали у складу са другим људима, необуздану 

ватру људског срца мора да гаси сталожени разум. Топло срце и хладна глава су идеалан дуо, а 

добитна комбинација је три херца па скочко. Нека нам при одлуци разум не спутава чистоту срца, и 

исто тако, нека нагон нашег срца не магли разум. И шта онда, стрпљиви моји слушатељи? Остаје нам 

да пратимо жуту поплочану стазу, пут који нам је одредила наша душа, и да успут неки од нас у себи 

нађу разум као што га је нашло Страшило, да други нађу срце попут Лименка, а да Плашљиви Лавови 

међу нама нађу храбрости да поступају према свом срцу разумно.  

 

 

 

 

 

 

 

 


