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ЖАРКОМИЛЕНКОВИЋ

ТИ,МЕЂУТИМ,ПОСТОЈИШ
МанастирГрачаницаусавременој

српскојпоезији

Док мир но сно сиш суд бу тво ју гру бу,
гле дам те ту жну, све ча ну, и бе лу.

МиланРакић,„Симонида”

НапочеткудвадесетогвекаиновогВидовдана(1914)Милош
ЦрњанскинаписаојекњигупесамаЛи ри ка Ита кеиуњојпесму
„Нашаелегија”,чијипочетнистиховигласе:„Неболинас/Гра
чаницевишенема”.Сада,напочеткудвадесетпрвогвека,ови
стиховидобијајусвојепунозначење.

Грачаницајесвојомархитектуром,сликарством,близином
местанакомесеодигралапреломнабитказасрпскинародиевроп
скукултуру,вековимабилаинспирацијамногимуметницима,сли
карима,графичарима,композиторима,вајарима,књижевницима,
пресвегапесницима,којисууГрачаницигледалипрошлевекове,
историју,славнупрошлост,апресвегасесуочавалисамисасобом.
Доксунафрескамасаграчаничкихзидовагледалиуочисветаца,
уСимонидинимископанимочимапроналазилисвојвид,аупесма
маграчаничкихмонахињаосвајалидубокапространствасвоје
душе,проналазилисвојидентитетиприпадност,проналазилису
својепочело:„СвимиодвећдобрознамодаКосовонијемакакав,
негопочетнипросторнашекултуре,почетниустаромесредњове
ковномзначењу:гдејенештопочело,томујепочело.”1

1 НовицаПетковић,„СловенскепчелеуГрачаници”,у:Сло вен ске пче ле 
у Гра ча ни ци –огле ди и члан ци о срп ској књи жев но сти и кул ту ри,изборипри
ређивањеДраганХамовић,Заводзауџбенике,Београд2007,52.
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Грачаницајекаотрмкакојаусебеокупљапчеле,којеуњој
полажумед,дапарафразирамједнустаруобичајнународнупесму
којасепевалаоГоспођиндану(дануУспењаПресветеБогороди
це,црквенојслави)иобилокојимсаборовањима„предбијелом
црквомГрачаницом”,акојућузбогбогатстваасоцијација,мета
фораисликанавестиуцелини:

Ој го ро, го ро зе ле на! 
У го ри др во ви со ко, 
На др ву ли сја ши ро ки, 
По ли стом цве ће цр ве но, 
На цве ће пчел ке по па ле. 
Што но је др во ви со ко, 
То је сте цр ква Гра чан ка, 
А што су ли сја ши ро ки, 
Све то су књи ге по по ве, 
А што је цве ће цр ве но, 
То је сте при чес у цр кви, 
А што су пчел ке по па ле, 
Све то су љу ди у цр кви. 

ПредГрачаницомсеувексаборовало,веселилоиокупљало.
ДанасјеГрачаницасимболтрпљењаипркошењавољиполитич
кихмоћникадаСрбисаКосоваиМетохијенапустеместосвог
почела,алионајеисимболсамогКосова.ПунојепесамаоГрача
ници,однародних(„Зборзборилагосподаришћанска/предбијелом
црквомГрачаницом”)доуметничких,којесуипредметовогесеја.2
Наравноквалитетнезависиодквантитета,такодауметнички
успелихпесамаоГрачаницијевеомамало.

ЈеднаоднајуспелијихпесмаоГрачаницијестепесма„Гра
чанице”ДесанкеМаксимовић.Двострука(повратна)синонимност
овепесмејенештоштоочараваидоприноситомедаовупесму
назовемоуметничкинајуспелијомпесмомоГрачаници.Наиме,
недогађасечестоусрпскојкултуриипоезијидапесмаиопевано
постануједно,атоседогодилосаовомпесмомДесанкеМаксимо
вић,такодакадакажемоманастирГрачаницаусвестинамискр
снепесма„Грачанице”,акадакажемо„Грачанице”аутоматскипред
собомвидимоманастирГрачаницу,њенупредивнуархитектуру,

2 МождајеоволикомбројупесамаоманастируГрачаницидопринелои
„Видовданскопесничкобденије(причешће)”којеседвадесетпетгодинаодржа
ваупортиманастиранавечеВидовданаиокупљапесникеиписцекојипишу
српскимјезикоммагдеониживели,акојесимболичкиозначавапричешћива
њеречимаибдењепредвеликипразниксуочавањасанамасамима.
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њеноуспињањеканебу.Њенувекприсутанконтекст,сведенаи
свечанапатетика,културасећањаипризивањанаграчаничкоуспе
ње,упућујунатодаГрачаницапостоји,упркосстиховимаЦрњан
скогоњеномнепостојању,овапајудаГрачаницамораопстати.
Оноштојенајкарактеристичнијезаовупесмујестењенувекакту
еланконтекст,какоувременукадајепесманастала,такоиуса
дашњемвремену:

Гра ча ни це, кад бар не би би ла од ка ме на,
кад би се мо гла на не бе са ваз не ти,
ко Бо го ро ди ца Ми ле ше ве и Со по ћа на,
да ту ђа ру ка крај те бе тра ву не пле ви,
да ти вра не не хо да ју по па пер ти. 

МолитваДесанкеМаксимовићпредГрачаницомактивира
прошла,потврђујесадашњаипризивабудућавремена.Спасод
временаи„грубесудбе”,какоречеРакићупесми„Симонида”,
МаксимовићевавидиуГрачаничиномвазнесењу,уконачномуоб
личавањуоногаштојеградитељимаонауму,атојењеноуспи
њањеканебу,лествицуполествицу.ОвојеДејанМедаковићу
својојпесми„Грачаница”назвао„скок(ом)увисине”,каобегом
одсуровестварностиипоновљивостиисторије:

Да бар ни си та ко ду бо ко 
уко па на у ту зе мљу, и нас са ме, 
да се ни смо при ви кли у те бе кле ти. 
Гра ча ни це, кад бар не би би ла од ка ме на, 
кад би се мо гла у ви си не уз не ти. 

Суочавањесаисторијом,савременом,саонимштоГрачаница
призиваиносиусеби,запесму„Грачанице”представљајуопо
менуипретњу:

Или тво ја зво на да бар не ту ку 
ко ср це пре да ка, Гра ча ни це, 
да бар све ти те љи с твог ико но ста са 
не ма ју на ших не и ма ра ру ке, 
ни ан ђе ли Си мо ни ди но ли це. 

Говорећиоономештоније(данијеодкамена,даанђелине
мајуСимонидинолице,данијеукопанаутуземљу,дазвонане
звонекаосрцапредака),ДесанкаМаксимовићпотврђујесвеоно
штоГрачаницајесте(дајестеодкамена,дајевезаназатукосовску



88

земљуисрпскинарод,даједелорукунашихнеимара,даанђели
имајуСимонидинолице,данијејабукаидасенеможепренети
наТарунитиукаленићкупорту),јерГрачаниценемабезКосова
нитиКосовабезГрачанице.СтогасепесникињанеодричеГрача
нице,сведоконапостоји,памакарсетериторијанакојојјеадми
нистративноненалазилауоквируземљечијиједео,забринута
засвеоноштојојсеможедогодити,укључујућиисеобеСрбаса
простораКосоваиМетохијеипрепуштањеГрачаниценамилост
инемилостонихкојибидајеуниште:

Гра ча ни це, да си нам бар ја бу ка, 
да те мо же мо ста ви ти у не дра 
и за гре ја ти сту де ну од ста ро сти, 
да нам бар по ља око те бе ни су 
пре да ка дав них ра се ја не ко сти. 

Да те бар мо же мо по ди ћи на Та ру, 
у ка ле нић ку пор ту те пре не ти, 
за бо ра ви ти ли ко ве по твом ол та ру. 
Гра ча ни це, кад бар не би би ла од ка ме на 
кад би се мо гла на не бе са ваз не ти. 

Песма„Грачанице,тићешмождаодолети”косовскометохиј
скогпесникаДрагомираКостића,којаузпесму„ПутуГрачаницу”
ициклуспесама„Пландовање:Грачаница”представљапевањео
ГрачанициизГрачанице,изсамењенеблизине,изосећањазна
чајаизначењаГрачаницезасрпскинароднаКосовуиМетохији,
оњеномињеговомопстанкунаместупочела.ПевајућиоГрача
ници,оњеномопстанкуувременукадасеточинилонемогуће:

Гра ча ни це ти ћеш мо жда одо ле ти

Ле по та ће те од бра ни ти Окре ну тост сун цу
Отво рен про стор Мо жда ће се и на род око ло те бе
За др жа ти Мо жда сви
Не ће ни оти ћи

песникактивирасећањенасвекосовскометохијскецрквеимана
стире,којинисупреживели,којисуминирани,демолирани,сру
шени,некиипотпунозбрисанисалицаземље,садабезикаквог
трагаоњиховомпостојању,пасепита:

Ко ли ће за вас 
Ру ку да по ло жи 
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Ко мир (Са мо ћу) да вам Оси гу ра 

Ко ли да вас про на ђе 
Из гу бље не у пле сни ву По ве ља 

Ко осим Ру ши те ља 
Да вас се се ти 

ДрагомирКостић,напуштајућимитиславнуисторијскупро
шлост,пишепесмекојесуослобођенесвихзаконитости,акојесу
животсам.Уранијојпесми„ПутуГрачаницу”насамомпочетку
каже:„ПочетаксеГдебидругоТу/Збио”,ненаглашавајућиКосо
вокаопочело,већпочетакисазнањеосветусамогпесника(по
тврђујућидасукосовскометохијскипесницииГрачаницаједно),
почетакјетууГрачаници,азавршетакједалекоутражењуГра
чанице(симболалепоте)усвету:

Сад све ви ше идем по све ту За оном 
Што сам је ту срео 

Гра ча ни цу да та мо на ђем. 

Циклуспесама„Пландовање:Грачаница”представљаскуп
краткихасоцијативнихпесамапосвећенихчудуспасењаманасти
раГрачанице.ИакосеГрачаницапомињесамоунасловуовогци
клуса,упесмамасеГрачаницапрепознајепонајкарактеристичнијим
фрескамакојесеналазенањенимзидовима,каоштосу:СветиМер
куријесамачем,Страшнисуд,РајнакомејепредстављенАвраам
којиугрудиманосидецуБожју.Уовимпесмамафрескесамана
стираГрачаницеузетесукаосимболипатњеитрпљења,борбеи
страдања,паклаираја:„Населишесепусти//Гавранови/Прекри
шепоље//ДоГолешпланине//Неуставиих/СветиМеркурије//
Мачтвој/Рђомзаруде”(3.песма)или9.песма:„Апреко/Папреко
//Губишсесасвим//Алиштотемањеима/Тобољепотебе//Као
дазнадеш//Чинишчини/ИАврамправедништо//Унутрабе”,
доксесамаГрачаница,њенположај,њеноуспињањеканебуи
њенаугроженостпрепознајууследећојпесми(8):

Лед не ча ри не по зна тог 

Без хле ба 
Без ко на ка 
Без за шти те 
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Ви диш је: Из мо ре ну 
У му ка ма је зним 
На мо рен: За ма ло пре сви сну ће 

Ви диш: Па 
Сто ка ко сто ка 
Гу ра се да уђе: На гр ну ло то 

Да окон ча 

Овдесеморамосврнутиинајошнекекосовскометохијске
песнике,наодносматичнекњижевностипремањима,атупресве
гамислимнаСлободанаКостића,ПетраСарића,РаткаПоповића,
ЖивојинаРакочевића,ДраганаНичићаЦиноберског,којисуостали
самоуоквирупросторанакомесуживелитј.живеистварају,без
валоризовањаисврставањаутоковесрпскепоезијеикњижевно
стиуопште,аучемувидимјошједаннемаранодносинституција
ипојединацапремасопственомкултурномнаслеђу.Овипесници
суосталидаживенаКосовуиМетохији,измеђуонихкојиихнеће
икојиманетребају,осталисудаживеистварајууГрачаницииу
околиниГрачанице,аписатиоГрачанициизњенеблизинеможе
битипосвеопаснопоуметничкиквалитетпесме.ПевањеоГрача
ницисрпскихкосовскометохијскихпесникајепевањеосебипре
свега,јерГрачаницаипесниксуједно,асвакиодлазакодатлезна
чиобиипрестанакписања.ПесмеСлободанаКостића„Грачанички
храм”,„ПричешћеуГрачаници”и„Грачаничкахимна”сумоли
твенепесмезаспасењеГрачанице,КосоваиМетохијеисрпског
народакојисусенашлиувртлогупатњеиуништења,аутом
страдањуипатњиГрачаницаподсећанадостојанство,лепотуи
смиреност:

Мо же ли се пе смом об ја ви ти тво ја ле по та, 
умом об уј ми ти, о хра ме, ви со та ти Не бе ска, 
кад, као прах пред ве тром, ску ње на је мо ја сра мо та, 
а пред ли цем тво јим, све тлим, це ло Ко со во – фре ска. 

ДоксеупоезијиСлободанаКостићаосећамолитвенитон,
потпунаскрушеност,запитаностдалијетоштонамседешава
оправданојерјепроузрокованонашимчињењемодноснонечи
њењем,песмеРаткаПоповићапризивајуиактивирајуархетипску
црту,визијузидањаГрачанице:„Зауставилисенадничари/Про
буђениравницом/Дадошесеисточниветрови/Састреломока/
Косматигорштацидођошедадижухрам”(„ЗидалиГрачаничани”),
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докупесмамапосвећенимфресциизманастираГрачаница–Си
мониди–Поповићактивирапрошлостсасадашњимтренутком
ипозиванатрајање:

Чу вам те за веч ност да на 
Да тра је мо са зи дом и ви дом 

Позивањенакосовскимит,славнуисторијскупрошлост,на
тритовараблагакојесуНемањићиутрошилиназидањезадужбина
–дасепоновоприсетимонароднепесме–помногимкритичари
мајеокарактерисанокаоанахроноилишеновећихуметничких
квалитета.Значајсечестопридајепесницимакојисуоовојтеми
певалисабезбеднеудаљеностиибезвећесвестиотомештасе
губи,јерихнеболитоштоГрачаницевишенема,нитиихплаши
питањештаакојеједногданастварнонебудебило.

МеђууметничкинајуспелијепесмеоГрачанициспадаипе
сма„Напуту”песникаАдамаПуслојића,којапредстављазапи
таностпесникакојиидекаГрачаницианеналазиниједногтрага
српскогпостојања.Запитаносткудатоиде,свестотомедатамо
негдечекаГрачаницаидилемадалионидеГрачанициилиГра
чаницањему,сапитањемкојетуЈуда:

Ко јим то пу тем идем, Гра ча ни це? 
Ка те би или ме ни? Не ви дим 
Свет тми на, ни све тлост све то сти. 
Не ви дим ви ше тво је ли це, Го спо де. 
Дрх ти опет ру ка ко јом ка зу јем, 
Ко јом тре пе рим под не бе си ма 
И да ни ма па дам у мо ли тву: КА КО 
Да те ви дим, да те угле дам ода свуд? 
Ко јим пу тем да стиг нем од не ку да 
А да ни сам свој соп стве ни Ју да? 

Савремениконтекст,којисеодносинаперипетијеприликом
уласканаКосово,уметничкијеубличенкаоиследничкоиспити
вањеконтролораиполицајцанатзв.административномпрелазу,
алиикаосамоислеђивањејунакапесме,штојеустилистичкој
структурипесмепојачаноупотребомречине мам:

Сва ког за у ста вља ју на пу ту. 
Тра же му све го ди не и ме сто 
Ро ђе ња. Гроб и по сте љу, 
Мај ку и оца, 
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Про шлост и бу дућ ност. 
Не мам! Ја не мам, дру же. 
Ја не мам, дру го ви. 
Ја не ма те, о мој Бо же, 
Не мам ја се бе. 

Сличнимпоступкомкаоунаведенимстиховима,упоследњој
строфиовепесмеупотребљенајеречза тим,којапојачавацелокуп
ниутисаккојиовастрофаимаитребадаоставиначитаоца,када
сеуђеупросторкојијелишенсвегадоброг,којипредстављаслику
страдањаипатње,сличнуонојнаграчаничкојфресципакла:

Уско ро ће по че ти да при сти жу 
Пи сма и те ле гра ми. За тим љу ди. 
За тим гро бо ви. За тим цр не, 
Нај цр ње пти це, са сре бр ним 
И злат ним кљу но ви ма. 
За тим крик за кри ком. 
Та нак млаз кр ви, све та њи. 
Цр не ма ра ме, са ме. 
Са не ба ће ду го па да ти цр не ки ше, 
Кр ва ви лед. 
У хи ља ду го ди шњим ти ши на ма. 
Мој Бо же: о зот! 

Грачаницајечекаладајојседође,макарсепролазилоикроз
пакао.Уосталом,Грачаницатоизаслужује.Њеналепота,тежња
успињањуканебу,израженијајетимпрештосуиталепотаито
пркосноуспињањеканебуугроженији.Аверник,какоречеКјер
кегор,усвомпоразуналазитријумф.


