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Б Л О Г

НА КО СО ВУ, ЗА ВИ ДОВ ДАН

Су ми ра ње ути са ка са ку пље них то ком крат ког бо рав ка у Гра ча ни
ци, срп ској ен кла ви по ред При шти не, уо чи и за ври је ме ово го ди шњег Ви
дов да на, от по чео бих са оп шта ва њем јед не иде је про и за шле из ис ку ства. 
Оно, ис ку ство, по мо гло ми је да схва тим ка ко ин тен зи тет до жи вља ја – 
да кле оно због че га се пу то ва ње пам ти – уоп ште не за ви си од ко ли чи не 
ви ђе ног на том пу то ва њу. Та ква иде ја до во ди у су коб сми сао пу то ва ња 
са атрак тив ном по ну дом ту ри стич ких аген ци ја: ква ли тет њи хо ве по ну де 
мјер љив је бро јем (атрак тив них) зна ме ни то сти или (атрак тив них) де сти
на ци ја пла ни ра них за оби ла зак. Пи та ње је, опет, ко је кри те ри ју ме не ко 
мје сто мо ра да ис пу ни да би га про гла си ли атрак тив ним. Чи ни се ка ко 
је за по че так до вољ но да се то мје сто на ла зи у не кој од раз ви је ни јих зе
ма ља за па да ко ја ту ри сти ма тре ба да по ка же ка ко у та квим зе мља ма – за 
раз ли ку од зе ма ља ко је исти тај за пад по ку ша ва да еман ци пу је/по ро би 
– вла да хар мо ни чан од нос из ме ђу кул ту ре и еко но ми је, тра ди ци је и мо
дер но сти, лу дих про во да и по слов них успје ха... Украт ко, то су мје ста у 
ко ја је до вољ но са мо до ћи па да се бу де сре ћан, или да се ма кар ви ди ка ко 
то из гле да сре ћа (кад се уве ћа)...

(И док ту ри ста ко ји до ла зи из слич не или исте зе мље оби ла зе ћи 
атрак тив но од ре ди ште по ста је сре ћан јер му је на мет ну то да ми сли ка
ко је и сам дио те атрак тив но сти, онај ко ји је ту сти гао „из да ле ка” у 
јед ном тре нут ку по чи ње не из мјер но жа ли ти што то ни је – јер та мо ода
кле он до ла зи ни шта ви ше ни је ври јед но па жње ни по ме на).

Бо јим се да ту ри ста, ко јем је атрак тив ност не ког мје ста уна при јед 
за да та као та ква, оста је си ро ма шни ји за је дан ау тен ти чан до жи вљај. 
Не ма на та квим пу то ва њи ма оних опле ме њу ју ћих ти тра ја ду ше ко је 
уз бур ка ва дух не ког мје ста; не ма оне за гле да но сти у гра ђе ви ну за ко ју 
пут ник вје ру је да би мо гла по тра ја ти вјеч но; не ма оне оп чи ње но сти; оне 
ма ги је; не ма ни оне спо соб но сти да се ослу шне ди са ње или на слу ти 
при ча... Си ро ма шни ји је са вре ме ни ту ри зам и за јед но ис ку ство стран
ство ва ња – та ко ка рак те ри стич но за до ба про све ће но сти – ко је под ра
зу ми је ва да се при ли ком пу то ва ња ту ђа кул ту ра про ниц љи во са гле да 
из пер спек ти ве сво је, али и да се сво ја са гле да из пер спек ти ве ту ђе; 



из да ле ка... И док ту ри ста са пу то ва ња до ла зи „бо га ти ји” за не ко ли ко ги
га бај та (сел фи) фо то гра фи ја, пут ник се вра ћа бо га ти ји за је дан ау тен ти чан 
до жи вљај; за јед но жи вот но ис ку ство. Иа ко би се ал бу ми са сли ка ма у 
иде ал ном сми слу мо гли ту ма чи ти као мо дер ни пу то пи си свој стве ни ди
ги тал ном вре ме ну, по ме ну ти ги га бај ти углав ном слу же тек као ком пен
за ци ја за не до ста так успо ме на ко је оста ју трај но ути сну те у на ше жи во те, 
тек као его цен трич но свје до чан ство да се, ето, не гдје бо ра ви ло... Ау тен
ти чан до жи вљај мо гућ је је ди но он да ка да се раз бу ди сен зи би ли тет пут
ни ко ве чул но сти. Та да се мо же ви дје ти и не што од оно га што је при зо
ром скри ве но... Тек та да је мо гу ће схва ти ти да се око ли на не до жи вља ва 
са мо по гле дом, већ и слу ша њем, ми ри сом, до ди ром, ми шљу и осје ћа њем... 
До жи вје ти не што на ау тен ти чан на чин зна чи ви дје ти и осје ти ти ви ше, 
бо ље и дру га чи је од оно га што би не ко же лио да ви ди мо и осје ти мо. 

Ау тен ти чан до жи вљај, за раз ли ку од пу ког бив ство ва ња на не ком 
мје сту, мо же да по ну ди не што мно го пле ме ни ти је од фо то гра фи је. Та ко је 
из не по сред ног до ди ра са мо стом, за хва љу ју ћи то пло ти ко ја је ода ва ла 
ње го ву про шлост, на ста ла при ча „Мост на Же пи”, ко ја се ни ја мо гла 
на слу ти ти по гле дом. Ау тен ти чан до жи вљај Ми ла на Ра ки ћа – у ко јем су 
осје ћа ње тра ди ци је, про шло сти и љу бав пре ма отаџ би ни сто пље ни са 
оп чи ње но шћу ље по том гра ча нич ке фре ске – пре то чио се у јед ну од 
нај љеп ших пје са ма срп ске мо дер не. За и ста је при ви ле го ван осје ћај ста
ја ти ис пред фре ске кра љи це Си мо ни де и раз ми шља ти, по ку ша ти ухва
ти ти ба рем на се кунд ни јан су осје ћа ња ко ја су при је ви ше од сто го ди на 
на истом том мје сту овла да ла пје сни ком чи ја је но га пр ва кро чи ла на 
Га зи ме стан у Пр вом бал кан ском ра ту. Сви јест о ду бо кој ве зи ко ја се кроз 
пје сму „Си мо ни да” ус по ста вља из ме ђу ма на сти ра и лич но сти чи ја ду ша, 
у ко јој се сје ди њу ју пје сник и вој ник, на не ки не ви дљив на чин ту и да ље 
бо ра ви, чи не до жи вљај пут ни ка ау тен тич ним. Та ква осје ћа ња, у ви ду 
успо ме на трај но уре за них у на ше жи во те, не мо гу се, као пје смом ко ја 
ври је ди ви ше од хи ља ду сли ка, из ра зи ти или за ми је ни ти фо то гра фи јом.

Истин ска ље по та ма на сти ра, по диг ну тог те дав не 1321. го ди не, не 
мо же се у цје ло сти при ка за ти им по зант но шћу ње го ве спо ља шње ар хи
тек ту ре. Пра ву ље по ту Ми лу ти но ве за ду жби не от кри ва тек ње на уну
тра шњост, ко ја је из гра ђе на ма те ри ја лом мно го чвр шћим и љеп шим од 
би ло ка квог ка ме на. Тај ма те ри јал је ду хов ни. Не по сре дан од нос са ма
на сти ром оства ру је се тек ка да се у ње га кро чи. Ње го ва уну тра шњост 
гра ђе на је си ли ном вје ре и мо ли тве, стреп ње и на да ња, љу ба ви и ра до
сти, опро ста и по што ва ња, мо ра ла и до бро те ко ја ју је ви је ко ви ма ис пу
ња ва ла тво ре ћи у њој чу де сну, не у ни шти ву енер ги ју ко јом ма на стир 
Гра ча ни ца оба сја ва сва ког пут ни ка ко ји, пре кр стив ши се, смер но у њу 
сту пи. У су сре ту са та квом енер ги јом, ко ја ни ка да не је ња ва јер се стал но 
на до гра ђу је, спо зна је се и от кри ва, на про сто се осје ти, за што на род ова
кве гра ђе ви не на зи ва све ти ња ма. Из глед и по ло жај ма на сти ра да нас 
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са вр ше но од го ва ра ју Ра ки ће вом опи су ње го ве фре ске: он је уз ви шен, 
ве ли чан ствен, али и ту жан. И то је до вољ но ре ћи... Без по тре бе да се до
дат но об ја шња ва за што је Гра ча ни ца да нас уз ви ше на, а за што ту жна.

На су прот ча роб ној енер ги ји ко јом уну тра шњост ма на сти ра оба сја
ва и гри је го ста да ру ју ћи му нео бич но то пло осје ћа ње ко је му по ма же 
да схва ти да не ма по тре бе да се го стом осје ћа јер је и сам је дан си ћу шни 
дио оно га чи ме је у том тре нут ку об у зет, сто ји хлад на до бро до шли ца 
ал бан ског хо те ла у ко јем смо од сје ли. При ја тан ам би јент со бе ипак ни је 
мо гао да при кри је све оно што со ба упра во та квим ам би јен том по ку ша ва 
да са кри је – ма ле али до вољ но ја сне зна ко ве ко ји од ре ђе ној гру пи пут ни
ка оста вља ју по ру ку да та при јат ност ни је на мје ње на њи ма и да они ту, 
за пра во, ни су до бро до шли. Ка ко би са чу ва ле до сто јан ство до ма ћи на, те 
по ру ке се по на ша ју као не при мјет ни, при је те ћи ми го ви ко је мо же да 
ви ди и ра зу ми је са мо онај ко ме су упу ће ни. Ка ко се мо же осје ћа ти пут
ник ка да схва ти да на Ко со ву, све га два ки ло ме тра од Гра ча ни це, мо бил
ним те ле фо ни ма са срп ском кар ти цом ни јед на мо бил на мре жа ни је до
ступ на? Кад ни сте чак ни у ро мин гу, дје лу је као да би не ко во лио да вас 
уоп ште не ма, па вас иг но ри ше... Но ви сиг нал ко ји ће го сту по ру чи ти да 
ни је до бро до шао от кри ва се при па ље њу те ле ви зо ра – ме ђу сто ти ну ка
на ла не мо гу ће је про на ћи ни је дан срп ски ка нал или ка нал са срп ским 
пре во дом, ту, два ки ло ме тра од Гра ча ни це... Ти на пр ви по глед не при мјет
ни зна ко ви не дво сми сле но упу ћу ју да МИ (Ср би) ни смо пред ви ђе ни да 
по сто ји мо... Ни у том хо те лу, ни око ње га.

Ути сци ко ји се из но се из хо тел ске со бе до дат но се по ја ча ва ју по гле
дом на бо дљи ка ву жи цу ко јом је ма на стир опа сан. Упр кос ње ној ствар ној 
на мје ни, та жи ца нам ви ше ука зу је на опа сност не го на за шти ту; ви ше 
иза зи ва стреп њу не го си гур ност... У овом кон тек сту по себ но је за ни мљив 
исто ри јат бо дљи ка ве жи це. Пр во бит но су је ко ри сти ли фар ме ри са за па
да ка ко би спри је чи ли сто ку да упа да и уни шта ва вр то ве, да би је у Пр вом 
свјет ском ра ту вој ни ци ма сов но упо тре бља ва ли за за шти ту ро во ва. Бо
дљи ка ве жи це, да кле, сим бо лич ки упу ћу ју на рат но ста ње и на сто ку, 
чи ме се про ду бљу је њен кон траст у од но су на ма на стир. При та квом 
по гле ду пут ни ку по но во до ла зе у сви јест Ра ки ће ви сти хо ви од ко јих ће 
у том тре нут ку по же ље ти да бу дућ но сти нај ви ше при па да онај: „Али 
дир ну ти ру ком ни је смео”. Ту, ме ђу тим, ни је крај при зо ри ма ко ји вам, 
по пут не ке не ви дљи ве бо дљи ка ве жи це, ра ња ва ју ду шу. У ви дов дан ској 
шет њи Гра ча ни цом, ис пред ку ћа и про дав ни ца, мо гу се при мје ти ти при
пре мље ни агре га ти ко ји свје до че да за Ви дов дан у срп ским мје сти ма 
не ма стру је. Кра так раз го вор са про дав цем пру жио нам је не што пре ци
зни ји увид: стру је за и ста не ма са мо на Ви дов дан, али се она на тај дан 
не ис кљу чу је де фи ни тив но, не го се не пре ста но па ли и га си. Про дав че во 
свје до чан ство им пли ци ра да је Ср би ма на Ко со ву те шко са мо за то што 
по ку ша ва ју да бу ду и оста ну оно што је су – срп ски на род. Ка ко дру га чи је 
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схва ти ти гест не пре ста ног укљу чи ва ња и ис кљу чи ва ња стру је на је дан 
од нај ве ћих пра зни ка на ро да са ко јим се жи ви на ис тој те ри то ри ји – пра
зни ка ко ји от кри ва ду бо ку исто риј ску и мит ску ве зу тог на ро да са те ри
то ри јом на ко јој жи ви – не го као им пе ри ја ли стич ку во љу за моћ ко ја је дан 
на род, ка ко би га фи зич ки про тје ра ла, пр во по ку ша ва да сло ми ду хов но.

За то Гра ча ни ца, упр кос див ном ма на сти ру по ко јем је по зна та, ни је 
ту ри стич ка атрак ци ја. Она то ни је јер нам Гра ча ни ца по ка зу је ка ко из
гле да је дан те жак жи вот. Успо ме не ко ји ма се за ври је ме пу то ва ња ис пи
су ју ма ле ни пе дљи на ших жи во та не ис кљу чу ју ме лан хо ли ју, не ис кљу
чу ју страх, бол или раз о ча ра ње ко ји се, ни шта ма ње не го ра дост, че сто 
сре ћу на пу ту до спо зна је. Не што та кво ни је по треб но ту ри сти ко ји се 
прет пла ћу је на ус хи ће ње иза зва но рас ко шем и кван ти те том. Ту ри ста 
се не уду бљу је и због то га му је ус кра ће на јед на мо гућ ност са зна ња док 
ше та ули ца ма Њу јор ка, Лон до на, Па ри за... Он ни ка да не ће ра зу мје ти да 
је не гдје ври је ди ло оти ћи због пар ми ну та ис пред не чи јег за бо ра вље ног 
гро ба, не ког крат ког раз го во ра, или су сре та са јед ном фре ском.

Тре ну так у ма на сти ру, ис пред фре ске, ње го ва спо ља шњост и уну
тра шњост, за тим мрач ни обрт са мо мен ти ма из хо те ла и при зо ри ма из 
шет ње, до вољ ни су да Гра ча ни ца по ста не не из бри си во ис ку ство на шег 
жи во та, али то ни је све што до жи вљај Гра ча ни це чи ни то ли ко сна жним. 
Ве ли ки спо ме ник у об ли ку ри је чи МISSING по диг нут у знак сје ћа ња на 
оне ко ји су, у нај ве ћој мје ри то ком 1999. го ди не, не ста ли са Ко со ва и Ме
то хи је за ври је ме ал бан ске агре си је на ше ис ку ство чи ни још по тре сни јим. 
На спо ме ник ути сну те пло чи це са име ном, го ди ном ро ђе ња и го ди ном 
не стан ка, фо то гра фи јом жр тве или без ње, су ге ри шу да је овај спо ме ник 
по диг нут у име сва ког по је дин ца исто оно ли ко ко ли ко и у име чи та вог 
стра да лог ко лек ти ва, јер ни ко не тре ба и не сми је би ти за бо ра вљен. Ри јеч 
на ен гле ском је зи ку, као сим бол уни вер зал но сти, дје лу је као оли че ње 
те жње да се бол за не ста ли ма сву гдје чу је и ра зу ми је. Мој до жи вљај спо
ме ни ка по ја ча ло је при су ство пи сца ко ји је не ко ли ко ме та ра од ме не ста
јао и чи тао за пи се на пло чи ца ма. Пи тао сам се ка ко се у том тре нут ку 
осје ћа и о че му раз ми шља чо вјек чи ји ро ман има го то во исти сми сао као 
и овај спо ме ник...

Сам спо ме ник на ла зи се ис пред До ма кул ту ре „Гра ча ни ца” – згра
де чи ји ен те ри јер не при вла чи по себ ну па жњу, али се ње на истин ска 
ље по та, по пут оне ма на стир ске, от кри ва тек из ну тра. Пр ви пут на том 
мје сту схва тио сам ко ли ко пле ме ни то сти и ље по те има у име ну не че га 
што се зо ве дом кул ту ре; јер ту, у Гра ча ни ци, кул ту ра за и ста има свој 
дом (за раз ли ку од не ких дру гих до мо ва у ко ји ма је она одав но сим бо
лич ки мр тва). То је та ко за то што за по сле ни у овој уста но ви свој по сао не 
до жи вља ва ју као пу ку фор мал ност ко ја под ра зу ми је ва да се не ке оба
ве зе ис пу не ка ко би се за ра ди ло не што нов ца. Они свој по сао осје ћа ју при
је као жи вот ну ми си ју ко ја пре ва зи ла зи њих са ме, као бор бу за по сто ја ње 
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и тра ја ње. Они су та уну тра шњост До ма ко ја га чи ни та ко по себ ним. 
Ат мос фе ра ко ја про из и ла зи из њи хо ве по све ће но сти као да об у зи ма и 
оне ко ји га по сје ћу ју, али као и да у тај дом при вла чи слич не по све ће ни ке. 
Све се то пре тво ри ло у осје тљи ву кон крет ност за ври је ме Ви дов дан ског 
пе снич ког бде ни ја, тра ди ци о нал не гра ча нич ке ма ни фе ста ци је. Иа ко 
цен трал ни дио ве че ри при па да на сту пи ма пје сни ка и уру чи ва њу на гра да, 
она нео п ход на ма ги ја од ко је до га ђај ко ји се по сма тра по ста је до жи вљај 
у ко јем се уче ству је би ла је у му зи ци ко ју је ди ри гент Бо јан Су ђић ства
рао са Сим фо ниј ским ор ке стром РТСа. На мјер но ка жем ства рао, јер 
упр кос по зна тим но та ма до бро зна на му зи ка зра чи ла је не ком пот пу но 
но вом енер ги јом. Иа ко кон церт ни је из гу био ни шта од сво је кла сич не 
от ме но сти, би ло је у ње му и не чег пот пу но – у јед ном над ро кер ском сми
слу – бун тов ног. Су ђи ће во ди ри го ва ње из гле да ло је као плес, а чи та ва 
дво ра на игра ла је и пље ска ла под стак ну та оним што чу је и гле да. За ми
сли те са мо ка кве емо ци је су про жи ма ле пу бли ку ко ја је те ве че ри, у 
Гра ча ни ци, на Ко со ву, за јед но са од лом ком из опе ре Кар мен и још не ким 
дру гим ком по зи ци ја ма из до ме на европ ског кул тур ног на сле ђа, слу ша ла 
„Бо же прав де”, „Ужич ко”, „Мо ра вац”, „Игра ле се де ли је”... За ми сли те 
са мо ко ли ко је сна жно по ми је ша но осје ћа ње по но са и бо ла ту кло у гру
ди ма сва ко га ко је те ве че ри, у Гра ча ни ци, на Ко со ву, уо чи Ви дов да на, 
у ова ко те шком тре нут ку, слу шао „Марш на Дри ну”. Ми слим да, из у зев 
сло вач ких вој ни ка ко ји то ио на ко не мо гу да осје те, на кон цер ту те ве че
ри ни је би ло ни ко га ко ме се у истом тре нут ку ни је и сми ја ло и пла ка ло, 
ко у све му то ме ни је осје тио не ку нео бја шњи ву, чу де сну ље по ту и ко 
ни је био на дах нут вје ром да је бу дућ ност без та ме ипак мо гу ћа.

Су срет са љу ди ма из Гра ча ни це, ко ји упр кос сва кој те шко ћи ни су 
из гу би ли ни зе ру до сто јан ства, су срет са ма на сти ром, за тим са ма сви јест 
о то ме да се на Ко со ву бо ра ви за Ви дов дан и уо чи Ви дов да на, по је дин цу 
до вољ но моћ но ули ва ју сна гу да вје ру је у оп ста нак вла сти тог иден ти те та, 
јер се у та квој ат мос фе ри от кри ва чвр ста нит тра ја ња и чвр ста ве за са 
про шло шћу, ко ју одр жа ва кон ти ну и тет је дин стве не сви је сти... У том тре
нут ку по ста је ја сно да се срп ски на род још уви јек мо же опи са ти ме та фо
ром зр на ко јом га је на јед ном мје сту у Се о ба ма – мје сту гдје се вје штом 
ком па ра ци јом у та јан стве ној пре пи сци до зи ва Ан дрић – пред ста вио 
Ми лош Цр њан ски. Да па ра фра зи рам Цр њан ског, ри јеч је о зр ну ко је је 
упра во за хва љу ју ћи сво јој ста ро сти са чу ва ло у се би моћ да по но во про
кли ја и над не се но ва би ћа над вре ме на и не бе са. Би ћа ко ја ће се огле да ти 
у во да ма што се сли ва ју и са ста ју, ту, ис под му ља ко ји ово зр но по ку ша ва 
да угу ши, огле да ти и над но си ти као и мо сто ви.

Мар ко ТО ШО ВИЋ




