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Григорије,
владиказахумско-херцеговачки

М
анастирЗаваланалазисена
једномкрајуПоповогпоља,
тамогдјеТребишњицаскоро
подправимугломскрећепут
Хутовогблата.Уграђенусти

јенукојасезовеОстрог,овајдревнимана
стирличинанекоглијепогсиједогстарца,
којинаслоњенукаменустолицугледаплод
нопољекрозкојетечемодрозеленаТреби
шница.Богзнаштаонтакозамишљен,сје
танизагледанпамти.Памтичувеногпроро
каГригоријакојијесахрањенпосопственој
жељиподњеговимпрагом,дабигасвикоји
улазеуманастиргазилииподсјећалинасми
рење;сјећаседјечакаСтојана,којијеуњему
учиокњигучитати,акаснијесветитељпо
стаоподдругомстијеномкојасеистоОстрог
зове;сјећасеигуманаХристифора,пророка
ипјесника,ибезбројнихлицамудрацаите
жакакојисудолазилиипролазилиносећи
насвојимлициматрагикупостојањаидра
муспасења,итражећиуњему,уманастиру,
мирБожји.Сјећасетајсвјетли,умнистарац,
таиспосницасмјештенауовомнеописивом
крајолику,иједногодсвојихмонахаокоме
хоћудавамиспричампричу.
ОнсезваоГеоргије.Биојеблаголик,би

стар,волиојекњигу,лијепојепјевао,ана
рочитојеволиодасешалииширирадост
окосебе.Године1937.игуманибратство
манастираЗавалаГеоргијапослашеуГор
њеХрасно,завалскиметох.Чудеснајеиду
гачкаисторијаГорњегХрасна.Оносена
лазинасјеверномободуПоповогпоља,у
непосреднојблизининајвећегпонорарије
кеТребишњицезваногДољашњица.Тујеи
прастаромјестоДољани,којесуустарини
разорилиМлечаниикојеникаднијеобно
вљено.АлииданаскадвидитеДољане,оста
нетебезријечи,широкоотворенихочију.
Безмисли,безобјашњењанекакоосјетите
дајеисторијаовогсвијетаумногоместра
дањеирушење.
СличнусудбинукаоДољанидоживјећеи

ГорњеХрасноупрвојполовиниинасамом
концу20.вијека.ПредДругисвјетскиратто
бјешенасељепуноживотаучијојпуноћије
учитељисвештеникбиоГеоргије,калуђер
завалски.ОвозаХерцеговинунапредномје
сто,укомебјешеумногожитеља,поредоста
лихдобараималојевеликукаменуцрквуи
школу.Башту,измеђуцрквеишколе,ујош
једномкаменомздању,живиојекалуђерГе
оргијекогасумјештаниодмиљазвалиКале.
Будућиучен,добиојезадаћудауједнобуде
учитељисвештеник.Бјешемирољубив,до
броћудан,паметаниобразован,отворенза
науку,аопетусвемуисасвимсвештеник.

Људисугавољелиивјеровалимуусвему
шточинииговори.МјештаниГорњегХра
снанарочитосумубилизахвалништоучи
њиховудјецу,штоихлијеповаспитава,да
будупослушнаидобра.Његоводвориште,
којејеистовременобилоишколско,бијаше
мјестосусретаинепатвореногдијалога.Че
стојеводиоразговоресасвештеницимари
мокатолицимаиисламскимвјерскимучи
тељима–имамима,хоџамаихаџијама.Био
јепростостуб,ококогасесвекретало,ада
јетосвепримаоирадиоснекомлакоћоми
добротом.
АондаједошлострашновријемеДругог

свјетског рата. Говорило се како одводеи

убијајуљуденасвимстранама–уМостару,
Стоцу,Житомислићу,Тасовчићима,Габели,
Клепцимаисвимпоповопољскимселима.
Одводилисунајпријеучитеље,свештенике
иугледнедомаћине.
–Бјежи,попе,тисипрвиакодођууГор

њеХрасно–упозоравалисугаљуди.Онје
самоћутао.
Усташесупочеткоммаја1941.годинена

редилеШабануЕлезовићуиМујуГалешићу,
комшијамаизГорњегХрасна,даподокри
љемноћиодуинаспавањуупарохијском
стануухватеГеоргија,азатимдагаодведуу
ПоповоПоље,којејеутовријемебилопре
плављеноводом,тедагаубијукодпонора
Дољашницаипотомбацеупонордаганеби
Србизакопалиугробипоштовалиипослије
смртикаоштосузаживота.
ЕлезовићиГалешићузешеГеоргијаису

траданузорувећбјехунадпонором.Када
сустигли,извадишебритвуирекошемуда
сеобрије,акалуђерихупитазаштоточине
ипонижавајугакадапушкуимајуиупонор
гамогугурнути.Онимурекошедаћутии

дасенебуни.Обријумубраду,скинуманти
јуибацејеупонор.Двапутпукнуизпушке,
ањемувеледабјежикудгодзна,анајбоље
акогакоимапревестипрекоријеке,даседо
чепапруге.
–Тамохватајвоз,бјежиодавдеиникадасе

вишеневраћај–посавјетовашега.
–Иначенамаживотанема.
ТусеГеоргијесјети једногдоброгчовје

каПераБалића,католикаизТурковића,и
некакогадозове.Онјејеимаобаркутеод
махдођеипревезеганадругустрануПо
повапоља,дабиодатленаставиопутовање
жељезницом.КадајеуТурковићимаушаоу
воз,легитимисалисугаНијемци,скинули

сугасавозауЧапљини,те
јеГеоргијенаконтогадо
спиоулогорДахаууЊе
мачкој,гдјејеживдочекао
крајрата.

***

Ујесен1945,уселупо
хараном,пониженом,ожа
лошћеном,пуномтишине
иболаодједномзаграјаше
дјеца:
–Људи,евопокојногка

луђера.
Најпријеједошаоуку

ћусвогадоброгпријатеља
ДанилаЖарковића,аовај
скамењен,срећанизачу
ђендозвасвоганећакаЈо
ваирече:
–Евопокојногкалуђера.

Настадегаламакрозсело
каодасенештопроломи
локрозболнутишинукоја
јенесвјеснотрајалапетго
династрашнограта.
Георгијубјешепосједила

косаибрада,алитојебио
он.Ишаојеизмеђудјецећутећи.Кадјеушао
уцркву,онајевећбиладупкепуна,помоли
шесекратко,прочиташеСимволвјереиОче-
наш.Свисугагледалисастрахомичуђењем.
Сједошенастаромјестоизмеђукућеисруше
нешколе.Упитаихконијепреживиострада
ња,аонимунабрајашетихоиполако:
Војко,Љубо,Данило,Милутин,Михо,Са

ва,Доста,Вида,Ковиљка,Илија,Милан,Јо
во,Михо,Данило,Божидар,Богадан,Ристо,
Марко,Лука,Огњен,Лука,Душан,Ново,Ми
лосав,Драго,Никола,Алекса,Шћепо,Дани
ца,Ђурђа,Митар,Данило,Божица,Лазар,
Урош,Сава,Спасоје,Никола,Лазар,Мило
ван,Ристо,Бранко,Анђелко,Симо.Итако
набрајашередом.
Враћалисусузекојесунавиралеизгруди,

гушећиплачијецаје.
ОндагаједанстариХерцеговац,високи

господствен,по свему угледанипаметан,
упита:
–Акакоти,оче,претече?
Ионимиспричасвепореду.Настадемук,

почешесенештосашаптавати.Онихјеглe

даоистокаоинекадприје,знаоједаћему
сверећиидамувјерују.Чекаоје.Потомонај
истичовјекпроговори:
–Оче,мисмоонељудетужилидасутеуби

ли.ЕноихуЧапљиниузатвору.
Гледаоихјесвемирнимпогледом,аонда

устаоиговориоимодоброти,отомекако
злонеможеникадапобиједитидобро,дани
каданетребамислитидасусвиљудизлии
слично.
–Иакоусвијетудоброизлопостојеисто

времено,никаквасинтезамеђуњиманије
могућа–рекао је.–Разлика јеутомешто
злонестајеипусти,сушисеиумире,адобро
цвјетаитрајевјечно.Гледалисуганетреми
це,изоштриомусепогледнаједномаријеч
посталабритка.
–Браћоисестре,недопуститедасеусљед

овенесрећеу срцанашанастанипогубна
озлобљеност.
Ондасе,опеттихоиблаго,обратиочовјеку

којијеговориосањимуимесвих.
–Вићете–показаојенаоногвисокогчо

вјекаинаДанила–ујутрураносамномуЧа
пљинудаљудеослободимо.
–Кажуда јењеговарјечитостусудупо

могладасесвесвршибрзо.АШабанЕлезо
вићиМујоГалешићкраткозатимстекоше
лијепугледукрајуидобишедржавнипосао
нажељезници,гдјесурадилидопензије.Че
стосуслалипоздравеидаровесвомеприја
тељукалуђеруГеоргијукојијеостатакжи
вотапровеослужећиуБеограду.Наиме,од
предратних70свештеникауХерцеговини
преживјелојесамоњихпет.Међукојимаи
покојниотацСимеонДобрићевски,којими
јеовосвеиспричао.

***

Злочинствасунастављенаиовомпослед
њемратутакодауГорњемХраснунемави
шеницрквенишколенинарода.Гробница
пострадалихуДругомсвјетскомратујеми
нирана1992,акостиимнедавнопренијете
уманастирЗавалу.
Којимгодпутемдакренетекрозовајкрајје

дваћетесрестичовјекабилокојевјереилина
ције.Ипактуитамосретнетепонекога.Осим
препланулоглицаикошчатеграђе,којакра
сисвеједнако,билокојевјередасу,навасће
утисакоставитиочиовихљуди.Накондужег
посматрањачиниседасутоочипунеболаи
тугенакојениконикаданијестављаомелем.
Теочигледајуивидекакојесвеуоколопоста
лопусто.Утомболномпогледукаонанеком
екранустојипорукадајеклањебилоузалуд
но.Свакоможеутомпогледупрочитатиисти
ну–давишенеманикога,нињих,нинас.Кад
бимакаровапричамоглабитиблагиоблог
натеочи.Знам,многићерећи:штајеједан
примјерљудскостиуодносунатоликанечо
вјештва,клањаиубијања.Ипак,незаборави
модамаласвјетиљкавеликимракпретвори
уништавило.Такоисвакољудскодоброчин
ствоимавишеснагеодсвихзала.Јер,какоје
говориоотацКале–злодођеипрође,адобро
седобримвраћа. ¶

Завала

Тојеоноправо
Састанакјемогаодапочне.Надневномреду
самоједнатачка:укојимТВемисијамапре
мијертребадагостујеунаредномпериоду.
Нијебиоважанбројемисија,негодасенађе
онаправа,укојојбиштобољемогладасеоб
јаснистратегијавладеиновипотези.
Низалисусепредлози,апремијерјесамо

седеоислушао.Општизакључакбиоједа
требаизабратиемисијуЈавногсервиса.
–Штамислитеоновојемисији„АсадаРа

да”–зачусепрвипредлог.
–Нислучајно,папремијеродњенећедоћи

доречи.ЈапредлажемДневник.Малиднев
ник,Културнидневник,онај главниднев
никуполаосам,паТрећидневник,Спортски
дневник.Самодасеодлучимозаправи.
–Нематудовољнопростора.ИСрбијаје

посталамалазаоволикеуспехе,агдебито
свемоглодастанеубилокојиодовихднев
ника,огласисеплавушавиткогтелаине
башсавршенефризуре.
–Амождајерешење„Слагалица”?
Брка, једаноднајискуснијихустранци,

самозавртеглавом:„Неваља,римујесеса

Лагалица.Признаћетедаможедабудене
згодно.
–А„Србијаданас”?–зачусепредлогко

јијезазвучаопобедничкиуонојкреативној
тишини.
–Није лоше, алинедовољно.Премијер

многомислиинаСрбијусутра,паипреко
сутра,пана2017...Морадасеразмахне...
Али,штакажетезановуемисију„ИдеМиле
лајковачкомпругом”.
–Сигурносешалиш,гракнушемомцииз

првихредова.ПремијерсеуКинивозио300
насат,панијепаметнодамењанавике.Али,
кадкоднасилајковачкомпругомвозовибу
дујурили300насат,можемодаразмотри
мопредлог.
Добитна комбинација је била све даља.

Нисусеуклапалени„Жикинашареница”,
ни„Око”,ни„Штарадите,бре”,ао„Да!Мо
жда!Не!”иданеговоримо.
Упросторијитајац,којијепремијерпре

кинуосвојимпословичнимсмешкомире
шењемпроблема:
–Одабраосамправуемисију.Одговарами

термин,анарочитонаслов„Јамогусве”.
Саломсепроломиодуготрајанаплауз.Кок

телјемогаодапочне. ДејанПатаковић
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  Вла да се бо ри за мо дер ну Ср би ју. 
За то па зи те ка ко се оде ва те.

  Тан ка је ли ни ја из ме ђу бу да ле и ге
ни ја. И зо ве се др жав на гра ни ца.

  Пен зи је и пла те ће би ти по ве ћа не 
кад на вр би ро ди гро жђе. Па по сле 
бер бе.

  Сва ну ло је са мо они ма што су се 
обо га ти ли пре ко но ћи.

  Ја сам по ли тич ки нај ко рект ни ји. 
Не ба вим се по ли ти ком.

СлободанСимић

  Не тро ши те су ви ше сло бо ду, да вам 
ду же тра је.

  Да је Ко со во на ше, до ка за ће и бу
ду ће еп ске пе сме.

  Од шко ле не мам ни шта, а од пар
тиј ске књи жи це имам све.

СашаМилетић

  Све што смо јеф ти но про да ли, ску
по нас је ко шта ло.

  Ко нај у спе шни је ла же, ви ди се на 
по ли гра фу.

  Глу ви за све хва та ју на га ла му.
ИвкоМихајловић

  био је деч ко ко ји обе ћа ва. Сад ни је 
ви ше деч ко.

ДејанДимитријевићМита

  Ин те лек ту ал ци и си ро ти ња су се 
удру жи ли. За јед но смо ја чи.

  При мам ми то. Али га и да јем. Та ко 
код нас функ ци о ни шу ства ри.

  Сло бо да го во ра је на вр хун цу. О 

опо зи ци ји мо жеш да го во риш шта 
хо ћеш.

МиланР.Симић

  Не ка нам Евро па не за ме ри што ка
сни мо. Иде мо на ко ле ни ма.

  Сму чи ло ми се да сва ког ме се ца 
ги нем за отаџ би ну. Овог ме се ца 
не ћу да пла тим ре жи је.

  Слу ге ре жи ма су по ста ле на ши го
спо да ри.

ВасилТолевски(Скопље)

Афоризам
недеље
 ПлА ТЕ И ПЕН ЗИ ЈЕ СЕ 
СмА њу Ју  
у ПрО ЦЕН ТИ мА,  
А ВрА ћА Ју  
у ПрО мИ лИ мА.

МиливојеЈозић

Јо
ва

н
 С

а
м

а
р

џ
и

ћ

л
а

зо
 С

р
е

д
а

н
о

ви
ћ

С
А
ТИ

Р
И
К
О
Н




