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РО ЂЕН У ПРО ВИН ЦИ ЈИ
Пре не ког вре ме на на и шао сам на текст Мар ти на Хај де ге ра об ја вљен у осмом бро-

ју ча со пи са Tel lus. На слов есе ја гла сио је: За што оста је мо у про вин ци ји? Фи ло зоф се с 
овим про бле мом су о ча ва по ку ша ва ју ћи да об ја сни због че га је иза брао жи вот у свом 
шум ском скло ни шту, уме сто да по ста не рек тор на Бер лин ском уни вер зи те ту. Хај де гер 
да је не ко ли ко од го во ра ка ко би оправ дао сва „за што-за то“ по врат ка у про вин ци ју. 
Не ка од њих са др же об ја шње ња да на шњих трен до ва ко ји на ла жу на пу шта ње гра до-
ва-цен та ра за рад про во ђе ња јед ног де ла жи во та, или бар не ко ли ко да на, у про вин-
ци ји, из раз ло га оног не при ја тељ ства ко је осе ћа мо на кон што смо од гра до ва узе ли 
све што смо же ле ли – они, да кле, за нас оста ју пре ме ста за по сле ња или тр ке за ка ри-
је ром, не го што су из вор свих оних за до вољ ста ва ко ја је не ка да пру жао ур ба ни жи вот. 
Уко ли ко ова кон тра дик ци ја пре ма цен три ма на ста је из по тре бе по се до ва ња нео ка-
ља не ин ти ме, ко ју про вин ци ја обе ћа ва али и не пру жа увек, док на гон за жи во том у 
гра до ви ма не од ра жа ва на ше по тре бе, због че га се он да не по треб но утр ку је мо, по пут 
спер ма то зо и да ра са и на ро да, к мул ти кул ту рал ним ме тро по ла ма?

По вра так у про вин ци ју ви ше нас под се ћа на вра ћа ње иско ну ко је је за по чео ху ма-
ни зам, не го ли на од ли ку са вре ме ног, по стин ду стриј ског на чи на жи во та. Дог ме европ-
ског ро ман ти зма ко је су зах те ва ле по вра так из во ри ма, рас кид с гра дом од стра не 
ро ман ти зма и сен ти мен та ли зма, па и сти хо ви На и ма Фра ше ри ја: „Ми сли кри ла та! 
Згра би по ља, пла ни не, да ле ко, што да ље од гра да...“, је су тра го ви ко је смо пра ти ли. 

Овај по вра так про вин ци је, мо жда не као цен тра, али у епи цен тар па жње, био је не ка 
вр ста ти хе осве те гра ду. Иа ко не ис ка за на, ова осве та се по сво јим крај њим ефек ти ма 
не раз ли ку је од од ма зде ко ју ин ду стриј ска ре во лу ци ја спро во ди над „пр о вин ци ја ли-
змом“ као на чи ном жи во та. Вре ди, да кле, пи та ти, да ли смо све сни ко јим ква ли те ти ма 
окре ће мо ле ђа на пу шта ју ћи град за рад по врат ка у про вин ци ју и ко јих за до вољ ста ва 
се од ри че мо оста вља ју ћи про вин ци ју. Пла шим се да је од го вор у оба слу ча ја не из ве-
стан; наш жи вот, у крај њој ин стан ци и сва ком по гле ду, као и чи та вој ра зно ли ко сти 
суд би на ко је су нам при па ле, у кри тич ним мо мен ти ма не по ста вља пи та ње „где“ си 
жи вео, већ „ка ко“ си жи вео. 

* * *

Чо век је сте оно што је сте, због то га рет ко ко од нас раз ми шља о гу бит ку у тре нут-
ку кре та ња. Про вин ци ја лац по ла зе ћи раз ми шља о ци љу пу те ше стви ја, о то ме ка ко се 
удо ми ти на иза бра ној де сти на ци ји, ка ко јој се при ла го ди ти, не пре кид но пре и спи ту је 
шта му је пре о ста ло да учи ни ка ко се не би раз ли ко вао од ста ро се де ла ца. Тру ди се да 
спо ља шњи и уну тра шњи зна ци, ко јим га је опре ми ла про вин ци ја, не иза ђу на ви де ло. 
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Не рет ко га мо же мо ви де ти усред лин гви стич ког дво бо ја, ка ко се бес по моћ но бо ри 
са су гла сни ци ма и са мо гла сни ци ма. Му че ћи се, он по ку ша ва да их ис тре би ка ко не би 
ода ли ње го во по ре кло. Ипак, ње гов го вор, а то је на ро чи то ви дљи во, као да по ру чу је: 
„Ти мо жеш да се про ме ниш, али ме не оста ви та мо ода кле сам до шао. У про вин ци ји.“

Про вин ци ја нај ве ћи део енер ги је тро ши на одр жа ва ње сво га ДНК у не про мен љи-
вом об ли ку. Му та ци је и екс пе ри мен ти у про вин ци ји ни су до бро до шли. Про вин ци ја 
мо же би ти све, али не и ла бо ра то ри ја. С дру ге стра не, исти ти то по ни ми код ко јих 
при ме ћу је мо бри гу за јед но род ност исто риј ских до га ђа ја, с истом се стра шћу тру де 
да очу ва ју по је дин це, ин ди ви ду ал це, уни кат на де ша ва ња, пре врат нич ке и на стра не 
иде је ко је су не рет ко бу ди ле свет ски ум, успа ван у до бру и злу. Они ко ји на исто ри ју 
гле да ју као на илу стро ва ну аван ту ру, оче ку ју ћи да од школ ске де це чу ју о кра ље ви ма, 
о Ме ди те ра ну и ње го вим гра до ви ма и про вин ци ја ма, ме сти ма на ко ји ма су се ро ди ле 
ми то ло ги је и рат ни ци, бо го ви и вла да ри, о те ри то ри ја ма на ко ји ма су из ми шља не 
азбу ке и уни вер зал на ве ро ва ња ко ја су вас кр са ва ла Евро пу из бе зу мље ним ноћ ним 
мо ра ма, кре а ци ја ма са мих Евро пља на, по ка зу ју ху ма ни зам ко ји за бо ра вља на то да 
су Ста рим кон ти нен том вла да ле древ не и са вре ме не дик та ту ре, ро ђе не упра во у тим 
гра до ви ма и тим про вин ци ја ма та ко спрет но иде а ли зо ва ним. Но, док про фе со ри го-
во ре а уче ни ци слу ша ју, про вин ци ја про ши ру је сво је зна че ње о ме сту из ког и сам 
по ти чем, а ко је је же ле ло да по ста не не ка кав tra de mark или li mi ted edi tion у од но су на 
оста так све та. 

Же ле ћи да у овом тек сту на бро јим осо би не за јед нич ке сва кој про вин ци ји, имам 
осе ћај да не ра дим ни шта дру го до по ку ша ја успа вљи ва ња осве те ко ју мо ја про вин ци ја 
же ли да из вр ши на да мном због из да је ко ју сам учи нио пре не ких два де се так го ди на. 
Ипак, и да нас, иа ко сам оти шао, ја и да ље жи вим у про вин ци ји. Али то не чи ним све 
вре ме. Ја сам part ti me про вин ци ја лац. Бек ство из ме тро по ле, ко је би у мом слу ча ју 
тре ба ло да се зо ве по врат ком или пре о кре том, као што се то де си ло у слу ча ју Хај де-
ге ра, је сте ста вља ње под све тло сти ре флек то ра свих оних гра ди ћа, ва ро ши, па лан ки, 
ме ста и ме ста ша ца на ко је до са да ни смо обра ћа ли па жњу због то га што су не ста ја ли 
под бле ском све та ла и ча ри ве ли ких гра до ва. Ови гра ди ћи, ва ро ши и па лан ке, то ком 
свог тра ја ња ни су про ме ни ли сво ју при мар ну и основ ну функ ци ју, и за у век су оста ли 
во ље на про вин ци ја, ме ста од мо ра и ре лак са ци је ко ја пру жа ју за ви дан осе ћај ми ра. 
На тај на чин раз ми шља мо о њи ма на кон што их пр ви пут на пу сти мо. Тек ка да раз у ме-
мо не са мо сво је мо гућ но сти, већ и огра ни че ња, ка да све про ба мо и све из не ве ри мо, 
ка да осе ти мо бе сми сао и чи ње ни цу ко ли ко смо осе тљи ви као људ ска би ћа, тек та да 
се се ћа мо про вин ци је. 

Због че га же ли мо да се вра ти мо у про вин ци ју? Је ди но због то га да би смо та мо 
про ве ли пре о ста ли део жи во та? Да би смо по ла ска ли но стал ги ји и го ди на ма ко је се 
ни ка да не ће вра ти ти? Да би смо та мо за сно ва ли по сао или се одан де ба ви ли кул ту ром, 
из ал тер на тив ног прав ца? За што про вин ци ја, ко ја не мо же да из др жи су срет с ве ли ким 
гра дом, мо ра да има не ка кав зна чај? За што пра ти мо пут ко ји нам она по ка зу је? За што 
да се од рек не мо ау то-пу те ва, шо пинг цен та ра? Да ли због то га што смо се у про вин-
ци ји ро ди ли и ство ри ли ко лек ци ју успо ме на о њој? Због то га што нам обе ћа ва не ка кав 
био-жи вот или иди лич ни, ан ти ин ду стриј ски рај? А мо жда би ипак у том по врат ку, 
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на лик пу те ше стви ју ло со са, тре ба ло да на ста ви мо по тра гу за дру гим од го во ри ма и 
обра зло же њи ма иа ко би се они мо гли учи ни ти ира ци о нал ним?

И без ја сног раз ло га и об ја шње ња, про цес по врат ка у про вин ци ју тра је већ не ко 
вре ме. Сва ко до бро зна соп стве ни раз лог, ма да по не кад не мо же да га об ја сни, те ме-
ђу свим пра ви ли ма функ ци о ни са ња про вин ци је пре по зна је мо са мо је дан ак си ом: 
про вин ци ја ме ња дру ге, док са ма ни ка да не на ла зи раз лог за про ме ну.

* * *

Бу ду ћи да сам ро ђен у про вин ци ји мо рам, сва ког пу та ка да о њој го во рим, да се 
убе дљи во из ја сним о ра зли ци из ме ђу за ми шље не сли ке и оне вр сте жуд ње ко ја пре-
зи ре сва ког ко се од лу чи за пут кроз вре ме. Мо рам да се бра ним од но стал ги је ко ја у 
ме ни на ла зи уто чи ште чим по ми слим на ме сто соп стве ног ро ђе ња, про вин ци ју ко јој 
се вра ћам, ко ја с го ди на ма по ста је све леп ша, сла ђа, прем да ме је, не та ко дав но, са мо 
огра ни ча ва ла и ни је ми пру жа ла ни ка кве мо гућ но сти. Кад се већ осло бо дим свих тих 
осе ћа ја, мо гу да ка жем ка ко про вин ци ја за ме не ни је тек ме сто ро ђе ња, од ра ста ња и 
ста но ва ња. Она ни је ни ме сто у ком же лим да жи вим на кон што се умо рим од жи во та 
ко ји во дим. Про вин ци ја је за ме не је дан ге о по ет ски про стор. Тврд њу „ро дио сам се у 
про вин ци ји“ тре ба ло би изо ло ва ти од осе ћа ја по ни же ња ти пич ног за ма ла ме ста. 
Про вин ци ја је љу бо мор на, осве то љу би ва. Про вин ци ја се су прот ста вља цен тру, јер 
са ма ни је цен тар; иза зи ва га она ко ка ко ње ни ста нов ни ци иза зи ва ју ста нов ни ке гра-
до ва сва ки пут кад се су срет ну, под се ћа ју ћи их на ур ба но из гу бље ни рај: ми ран на чин 
жи во та, чист ва здух, од мор по сле руч ка, не по сто ја ње гу жве, ти хе ве че ри... Ма да сам 
ус пео да оства рим ве зу са сво јим род ним ме стом, ни сам ус пео да са чу вам иде а ли зам. 
Ро ди ти се у про вин ци ји, од ра сти у њој, ни је не ка при ви ле ги ја, етич ка вр ли на, ни ти 
мо рал ни или ван вре мен ски ква ли тет. Ро ди ти се у про вин ци ји је сте ствар сре ће. Сре-
ће ко ју чо век ла ко мо же пер ци пи ра ти и као ка та стро фу.

* * *

Мо жда осе ћај ко ји имам сва ки пут ка да уго стим не ког из мог род ног кра ја и је сте 
јед на вр ста скри ве не са мо све сти. Не умем то да об ја сним али, не раз у ме ва ју ћи то до 
кра ја, ис ку ша вам ка ко из гле да го спо да ри ти овим про сто ри ма по ко ји ма не са мо да 
спре мам пу то ва ње, већ и пре у зи мам од го вор ност за све што се у њи ма де ша ва. Да ли 
је мо гу ће ре ћи да је у ме ни још увек жив осе ћај из ве сне древ не са мо све сти, ко ја се 
се ћа оно га што је ово про вин циј ско ме сто го ди на ма би ло? Ве ро ват но је сте. Због че га 
бих ина че то ком свих тих го сто ва ња при хва тао не за хвал ну уло гу до ма ћи на, вла да ра 
овог кра љев ства, од но сно не ка да шње прин ци пе, ко ји да нас ви ше и не по сто је? Че сто 
сам пре пла вљен тих осе ћа јем, ре зул та том су да ра сва ко дне ви це с исто ри јом. На пад нут 
од стра не ла жних осе ћа ња, ко ја се ука зу ју кад год је про ла зност људ ског жи во та ста-
вље на на спрам суд би не по ља на ко ји ма су се од и гра ле ле ген дар не бит ке, мор ских 
за ли ва у ко ји ма су се бо ри ли ка пе та ни, пла ни на, гра до ва, име на ко ја ни пр ви ни дру ги 
та лас ин ва зи је ни су ба ци ли у за бо рав. Не схва там ко ји је раз лог на стан ка тог ата ви-
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стич ког осе ћа ња ко ји ис кљу чи во мо ја про вин ци ја успе ва да иза зо ве ка ко би обра зло-
жи ла и по све до чи ла да је VIC (Very Im por tant Cen ter). 

Мо жда тек са да раз у мем да осе ћај вла дар ске мо ћи код ме не ни су иза зва ли на зи ви 
ули ца и тр го ва, ни ти име на по зна тих лич но сти ко је су жи ве ле, или не ка да са мо про-
шле кроз ово ме сто. Овај су осе ћај кре и ра ле при свој не за ме ни це, а ме ђу њи ма по себ ну 
од го вор ност сно си за ме ни ца „мој“: „мој град“, „мо ја зе мља“. Ов де не ми слим на про-
вин цију уоп ште, већ на Драч – мо ју про вин ци ју. 

Сва ки пут де ша ва се иста ствар, вра ћам се у про шлост, омо та вам се стра ни ца ма 
дав них вре ме на, ура њам у епо хе, у вре ме вла да ви не ца ре ва Тра ја на, Ха дри ја на и Ди-
о кле ци ја на. Ма ло ко зна да је Драч та да био Ау гу сти но ва ко ло ни ја те, слич но он да шњим 
про вин ци ја ма, по се до вао ам фи те а тар, аква дукт, би бли о те ку на зва ну у част ме це на та. 
Драч је та да ужи вао у ста ту су глав ног гра да про вин ци је Но ви Епир, био је пун за на тлиј-
ских рад њи у ко ји ма су мај сто ри ста вља ли по се бан пе чат на пред ме те ко је је ста нов-
ни штво во ле ло. Не мо гу да ка жем ка ко имам не ка кав по се бан сен ти мент пре ма тим 
вре ме ни ма. Као да је у пи та њу не ки по знат укус или ис ку ство ко је не же ли да оста ви 
пам ће ње на ми ру. Већ се у то вре ме мој град Драч опре де лио за жи вот по стра ни, 
од лу чио је да ужи ва у не ви дљи вом по сто ја њу, као да је по слу шао му дра ца ко ји му је 
шап нуо: „Не мој се ме ња ти у ме тро по лу, бо ље оста ни про вин ци ја.“

Тај град – јеж, мо ја про вин ци ја, оп ко ли ла се зи дом ду жи не че ти ри хи ља де ме та ра, 
ко ји је био то ли ко ви сок и то ли ко ши рок да су се, ка ко го во ре хро ни ке, че тво ри ца 
стра жа ра без про бле ма мо гла ми мо и ћи на ње му. Ово те те ра да по ве ру јеш ка ко је иза 
ова ко ис ка за не во ље гра ђа на, иза овог зи да, за шти ту на шло не што што ју је за и ста 
за слу жи ва ло. 

Да нас про ла зи мо кроз исте те зи ди не, тра же ћи по гле дом по ме ну та бла га ко ја изо-
ста ју из ин вен та ра гра да, али не и из ње го вог жи вог пам ће ња. Упра во из овог зи да, 
из ме ђу цр ве них ци гли, у про ле ће из ра ста ју ди вље смо кве и цве ће фи ли гран ског об-
ли ка ко је на пре ду је не за хва љу ју ћи ми ло ср ђу или не зи људ ских ру ку, већ сун цу и 
ки ши. У ме ђу вре ме ну, са вре ме ни ме шта ни ово га гра да ужи ва ју у шет њи, игра ју шах, 
сми ре но или с уз бу ђе њем па за ре на ма лим тр го ви ма у на се љи ма пре ко пу та лу ке, 
пре при ча ва ју исто ри ју по мор ства и ло ва ко ју уве ли ча ва ју да љи не и страст, она ко 
ка ко ро ни лач ка ма ска уве ли ча ва пред ме те под во дом. Ода тле мо же мо да по сма тра мо 
то ко ве жи во та. И чак ако жи вот не те че, он да ба рем цу ри, по вла чи но ге, јед ну за дру-
гом, тек да би по сто јао, тек ка ко би ви део да ли се та мо на по вр ши ни још увек игра на 
исти на чин, не та ко да ле ко од ме ста на ком су се не ка да гла ди ја то ри бо ри ли из ме ђу 
се бе, или са жи во ти ња ма из да ле ких африч ких про вин ци ја Рим ског цар ства, упра во 
се на овом ме сту увек на ђу не ки де ча ци ко ји се игра ју ра та др ве ним ма че ви ма. За што 
баш ов де? То ни ко не зна. Ово не зна ње мо же мо схва ти ти као li cen cia po e ti ca1 услед 
ко је прет по ста вља мо да ови де ча ци, ро ђе ни у Дра чу, ко ји се бо ре др ве ним ма че ви ма 
пре ко пу та ка пи је Ка ба ли не ко ја се на ла зи тик уз ам фи те а тар – је дан од нај ве ћих у то 
вре ме по диг ну тих на Бал ка ну – не ра де ни шта дру го већ кроз игру об на вља ју не што што 
се не ка да зва ло „ра том“ и „бор бом“. Ови де ча ци не све сно по ста ју бра ни о ци пам ће ња 

1 Лат. пе снич ка сло бо да. (Прим. прев.)
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тих ри ту а ла, ко је по сма тра спо ме ник по диг нут у част ца ра Ха дри ја на. На овом ме сту. 
Код ових зи ди на. Чи ни се да се све ово већ не ка да де си ло, и због то га жи вот у Дра чу 
упра во та ко из гле да. Све што се не ка да де ша ва ло, де ша ва се и са да. Про ме ни ла се са мо 
фор ма. Као те ло у хлеб, као крв у ви но, та ко се ствар ни град ме ња у град-ма ке ту, или 
ствар ни љу ди у древ ним на се љи ма по ста ју тек ра зно бој не, уда ље не фле ке на кар ти. 

Ста нов ни ци овог гра да не ма ју ни ка кву сум њу у то да ли би ље ко јим је об ра сла 
цр ве на ви зан тиј ска ци гла ра сте на том ме сту ра ди соп стве ног за до вољ ства, или је то 
мо жда од раз се ћа ња на чо ве ка ко ји је по же лео да из гра ди ове зи до ве, си на ко ји је 
на пу стио овај град, ца ра Ана ста зи ја Пр вог, ко ји је по пут ме не и оста лих што су на пу-
сти ли сво је ме сто ро ђе ња, по же лео да учи ни не што за сво ју про вин ци ју, не мо ћан да 
из бри ше грех на пу шта ња, с на дом да га ма кар сма њи. На кра ју, ни ко ни је ус пео да 
от кри је раз лог оби ља биљ них се мен ки ко је кли ја ју и ра сту без зе мље. Ни ко ни је у 
ста њу да утвр ди, да ли је ово знак по што ва ња, или на док на да за ра ста нак с гра дом. 
Вре ди се, кад је та ко, по но во вра ти ти у про вин ци ју по пут Дра ча. Де ли мич но због Ана-
ста зи ја, де ли мич но због да на шњих ста нов ни ка, де ли мич но због зи да ко ји на ста вља 
да ћу ти, су о чен с мор ским ве тро ви ма.

* * *

Упр кос то ме што се мо ја про вин ци ја на ла зи на мо ру, нај бо љу са рад њу од у век је 
има ла с коп ном. Дав но, док сам још био де те, гле дао бих ма ле бро до ве на ко ји ма су 
мор на ри га ји ли сле зо ва чу. Пит ку во ду би де ли ли на пор ци је – три за се бе, због ре жи-
ма три обро ка днев но, и че твр ту за сле зо ва чу. Са да ви ше ни сам си гу ран да ли су и 
да нас жи ви ови ста ри мор на ри ко ји су но си ли цр не, на кри во ста вље не бе рет ке, увек 
с лу ла ма, ко ји ни ка да не би оста ци ма из го ре лог ду ва на га ђа ли кор мо ра не, већ су их 
ба ца ли на соп стве не чи зме. На кон за тва ра ња ка фа не Мор нар, ме ста на ком сам, ви се-
ћи на спољ ном до врат ку по сма трао ка ко су се ка пе та ни у пен зи ји дру жи ли с мла ди ма 
из по мор ске шко ле, док би бо сма ни2, пор те ри3 и фи зич ки рад ни ци из лу ке се де ли са 
стра не, као да же ле ти ме да ка жу ка ко хи је рар хи ја ство ре на на мо ру не мо же да се 
по га зи ста вља њем но гу на чвр сто тло. По за тва ра њу ка фа не Мор нар, ни је ми пре о-
ста ло ни шта дру го не го да ис тра жим мор ске зна ко ве и тај не на ста ром, град ском 
гро бљу. Ни ов де ни сам на и шао на ви дљи ве зна ко ве сим би о зе с мо рем. Ни сам на и шао 
ни на ка ква сло ва угра ви ра на на над гроб ним пло ча ма, ни на јед но брон за но си дро 
као украс по крај не чи је сли ке. Ни ти на кор ми ло не ког бро да. Ни на јед ну фо то гра фи-
ју чо ве ка у мор нар ској уни фор ми, ни јед но „ро дио се“, „по то нуо је“, уме сто „умро је“. 
Ни јед ну си ре ну ни сам ви део, ни ти остат ке за мр ше них ко но па ца, по пут ових ко је сам 
про на шао на гро бљу Ci me te re ma rin у гра ду Се ту, у ју жној Фран цу ској. Ни шта мор ско 
ни сам про на шао на гро бљу у гра ду Дра чу, мом гра ду, мо јој про вин ци ји, оп ко ље ној 
мо рем ско ро са свих стра на. Ово ни је ни ка кав пре кор. Онај ко уми ре, на пу шта сво ју 
про фе си ју. Мо жда је у пи та њу не пи са но пра ви ло мор нар ске про фе си је, вра ти ти мо ру 

2 Ко ло кви јал ни по мор ски на зив за ше фа па лу бе. (Прим. прев.)
3 Но са чи. (Прим. прев.)
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оно што је мор ско, а зе мљи зе маљ ско. У слу ча ју Дра ча, не са мо на гро бљу, већ ни у 
гра ду ни сам про на шао ни ка кве озна ке ко је би ука зи ва ле на мор ску око ли ну гра да, на 
не ку ве зу мо ра и љу ди ко ји ов де жи ве, ни тра га љу ба ви пре ма сла ним во да ма. Исто 
та ко ни ка да ни сам чуо да ико обе ћа ва из град њу му зе ја мо ра, ко ји по се ду је ваљ да 
сва ки при мор ски град. Али ни ово ни је пре кор, већ при мед ба на ра чун пам ће ња. 

* * *

Они ко ји би по же ле ли не ки су ве нир, бар не ку фи гу ри цу из ра ђе ну од гли не из 
окол них бр да, вра ти ће се ку ћи те шка ср ца. У мо јој про вин ци ји мо гу да ку пе ор ло ве, 
али не и га ле бо ве об ли ко ва не у др ве ту. Мо гу да ку пе Ђер ђа Ка стри о та на ко њу, ма че ве 
и но же ве укра ше не фи ли гра ни ма. Мо же мо да се ди ви мо бун ке ри ма од ала ба сте ра, фе-
со ви ма, ве ре ни ца ма са свих стра на Ал ба ни је, тор би ца ма и стол ња ци ма, Мај ци Те ре зи, 
али не и по кло ни ма или су ве ни ри ма с мор ским сим бо ли ма, зна ко ви ма или на сле ђе ним 
тра го ви ма због ко јих је Драч град, али не и ме сто ста но ва ња. До вољ но би би ло да оно 
што да нас по сто ји као реч, по ста не део ствар ног жи во та, по чев ши од ста рих, мор ских 
драч ких ре це па та, ко је не ће те ви де ти на ме ни ју ре сто ра на, ни ти на цр ним та бла ма 
крч ми, за вр шив ши с ре про дук ци јом све га што се сма тра исто риј ским за овај град. 

Ме ђу тим, они ко ји ов де про во де сва ки дан не мо гу да се оп те ре ћу ју они ма ко ји су 
ту са мо де ли мич но, они ко ји жи ве ов де те лом и умом не ће слу ша ти са ве те оних ко ји 
су ов де је ди но ср цем.

Све што је за ми шље но да тра је веч но, мо же има ти суд би ну јед ног смрт ни ка. И ни-
је то не ки епи таф. Ово је под сти цај за оне ко ји тек пла ни ра ју да до ђу, а ни ка да ра ни је 
ни су ов де би ли. По жу ри те, али не мој те да по ста вља те пре ви ше пи та ња. Не мој те пи та ти 
где се на ла зи ре зи ден ци ја прин ца Ви да. Њу ви ше ни ка да не ће те про на ћи, иа ко је то 
би ла јед на од рет ких згра да у Ал ба ни ји у сти лу европ ске ре не сан се. Не пи та ју ћи, по ште-
де ће те се бе осе ћа ња не ми ра. Мо ра те та ко ђе схва ти ти ка ко ниг де ни је за цр та но да ће те 
у про вин ци ји ства ри про на ћи она кве ка кве сте оста ви ли. Уме сто да тро ши те дра го-
це но вре ме тра же ћи Ви до ву ре зи ден ци ју, бо ље се за до во љи те раз глед ни цом с не ким 
од при зо ра из Ви до вог вре ме на. Про вин ци је су у ло шим од но си ма с на сле ђем и ино-
стран ством, док су све но во сти бли ске ср цу про вин ци је, по себ но оне пре сто нич ке.

* * *

Ако при хва ти мо да је ге о гра фи ја бо ги ња од бра не мо је про вин ци је, он да је исто-
ри ја ње на да ди ља. Зар се не ра ђа све ка ко би се про ме ни ло у се ћа њу ко је је по пут 
фо то гра фи је? Та ква је суд би на у Дра чу при па ла мно гим згра да ма, бо го мо ља ма, мо за-
и ци ма, две ри ма и хра мо ви ма. Ни су све у овом гра ду уни шти ли Тур ци, но мад ска или 
вар вар ска пле ме на. Не што је пре о ста ло и за нас. За то, кад већ стиг не те до Дра ча, 
не мој те пи та ти где су ста ри до ко ви, где се на ла зи мост по ком се ше тао, ка ко при ча ју 
стар ци, Исма ил Ће ма ли на кон што је сти гао у Драч не би ли пр ви пут ста вио ар ба на-
шку за ста ву (мо жда је уве ли ко знао да се реч „arbër“ пр ви пут и по ја ви ла у Дра чу, у 
хро ни ци у ко јој Ана Ком ни на опи су је на пад Ро бер та Гви ска ра на но мад ска пле ме на). 
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Не мој те пи та ти за ста ре ули чи це, за ри бљи трг, ку ћи це с ба шта ма где су се сни ма ли 
пр ви ал бан ски фил мо ви. Не мој те пи та ти шта зна чи „Ko dra e Moj si ve“, „Sta ni“, „Se fer 
Efe niu“, „Cur ri lat“, „Çesma e ferrës“, „Por ta Ro ma na“. Не мој те се се ћа ти ба зе на на ко ји ма су 
тре ни ра ли пли ва чи из Дра ча ко ји су се ве чи то бо ри ли про тив оних из Ва ло не, као ни 
анек са, те ре на на ко ји ма су ве жба ле на де дра чан ског фуд ба ла, нај че шће из гу бље не. 

Про вин ци је функ ци о ни шу као па лимп се сти. Оне се та ло же јед на на дру гу, а сва ко 
ко до ла зи, сти же да би про ме нио све што га је та мо сна шло. 

И док го во ри мо о ре чи ма, за ме не гр ба вог, чи ју гр бу чи тав жи вот ис пра ви ти не ће, 
ни је без зна ча ја чи ње ни ца да пр ве ре чи на ал бан ском је зи ку ве за не за зе мљу, мо ре и 
чо ве ка, по ти чу из про вин ци је из ко је и сам по ти чем, из Дра ча. Да ле ке 1497. го ди не, 
че ти ри го ди не пре но што су град осво ји ли Тур ци, на кон че га су не ста ли ком пле тан 
из глед, пам ће ње и на чин жи во та овог ме ста, чо век ко ји је на пи сао пр ве ре чи на ал бан-
ском, чо век сли чан ме ни, ро дио се у про вин ци ји. Звао се Ар нолд Ван Харф. Кре нуо је 
из не мач ког ме ста Кел на у Ко ло ни ји, да би сти гао чак дов де. У по врат ку из кр ста шких 
ра то ва за сво ју упо тре бу оп скр био се с не ко ли ко дра го це них ре чи, да нас сва ка ко да ле-
ко дра го це ни јих на ма не го ње му. Ме ђу тим ре чи ма на шле су се две ко ји ма се ис ка зу је 
рав но те жа у све ту: myr (до бро), kyec ke (ло ше). У ње го вом збор ни ку су и сле де ће ре чи: 
bo ic ke (хлеб), ve ne (ви но), oie (во да), pyske (ри ба), ta ver na (та вер на), ge neyre a (му шка рац), 
gro ua (же на), de narye (но вац), myre pra ma (до бро ве че), Cri ste (Христ)... 

Ове ре чи ви ше не по сто је у по ме ну тој фор ми. Са мим тим, ни љу ди ко ји су их ко ри-
сти ли ви ше ни су при сут ни. Ипак, у мом гра ду Дра чу не по сто ји ни нај ма њи траг по-
но са ко ји би нас под се ћао на њих, на пр ве ал бан ске ре чи са ку пље не од та да шњих ста-
нов ни ка на ше дра ге про вин ци је. И мо жда град Келн не ма пре ви ше раз ло га да би ло 
шта по све ти Ар нол ду вон Хар фу, али Драч, мо ја про вин ци ја, ни је на звао ни јед ну ули цу 
ње го вим име ном, ни јед на шко ла га ни је иза бра ла за за штит ни ка, ни је дан се трг не зо ве 
по ње му, чак ни тр го вач ки про лаз где би се ре чи ко је је при ку пио мо гле про сто ис пи-
са ти као успо ме на, не ма ни нај ма њег спо ме ни ка ко ји би мо гао да при вла чи сун це и 
по гле де.

* * *

С вре ме ном гра до ви поч ну да ли че на ли ко ве по пут оних из бај ки, ко ји су ше та ли 
њи хо вим ули ца ма. И та ко, не мо же мо да ви ди мо, али мо же мо да за др жи мо у се ћа њу, 
име мор ског вла да ра Ре до ни на, Све тог Асти је, драч ког епи ско па, му че ни ка ког су, пре-
ма за ног ме дом, по је ле пче ле. Мо же мо за пам ти ти Све ти Ка мен, по ред ког су но ћи ле 
же не но се ћи му по кло не и но вац, ка ко би има ле сре ће у бра ку и по ро ди ци, до бру де цу 
и сре ћан по ро ђај. Пам ти мо и Томп со но ву Са хат ку лу ко ју је опе вао Фан Но ли, те Ја ли-
си ну ка пи ју, Ка ла со ву пи ја цу, Ва ро шке ве ли ке две ри, Трг сло бо де, фа бри ку ду ва на, 
згра ду кри јум ча ра, ку ће скри ве ног ужи ва ња бли зу лу ке, две ве ли ке крч ме – код Кту-
пи ја и Бе ши ра, би о скоп Гло ри ју, рад њу с осве жа ва ју ћим со ко ви ма, скло ни ште у ком 
је пре спа вао ал ба но лог Ге орг Хајн, Ла вљу ка пи ју, ста ре пе сме, спо мен Мар ти ну Бар ле ту, 
прет по ста вље ну ру жу ве тро ва ко ја, кад зи ми ду ва бу ра са се ве ра и се ве ро и сто ка, 
иза зи ва осе ћај да ан тич ке си ре не још по сто је. Не ма ви ше мор ских ал ги, ви ла на пе-
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шча ним пла жа ма, др ве них мо сти ћа на ко ји ма су во ле ле да се де же не ко је су до шле 
за рад мор ске куп ке, не ма ни со них жу па, ла гу на, ро да, ру ко тво ре них ре мек-де ла, 
пси хи ја триј ске бол ни це на бр ду и фа бри ке сла до ле да. У гра ду не ма ви ше тог шме ка 
не кад про ба ног и за бо ра вље ног, као што је за бо ра вље на чи ње ни ца да је Драч био бар 
два пу та глав ни град ове др жа ве. Ни ког ни је још на пу сти ла че жња за овим жи во том. 

Ба рем у пла ни на ма и да нас ра сту ла ван да, ори га но и жу ти ли ца ко је мо же те ску пља-
ти у бли зи ни бе лих ре ба ра пла ни не Драч, као што сам то и ја ра дио док сам био де те. 
Ов де свој по че так има Via Eg na tia, ов де се ви де и ла га но уве за ни гра нич ни ци, ма ли 
мор ски фе ње ри, ко ји штр че из над во де и ин фор ми шу нас о ње ној ду би ни, тур ска ку-
па ти ла и фе њер што леб ди из над кра љев ске ви ле – на пу ште не не срећ ни це ко ја је пра-
ти ла по гле дом све што ула зи и из ла зи са стра не мо ра. И са да ов де ра сту ве не ци јан ске 
пал ме, тор ње ви на ви зан тиј ским зи до ви ма, тур ски то по ви, ве не ци јан ска ку ла у чи јој 
про сто ри ји сам се оже нио 1995. го ди не. Све то за јед но раз лог је да се вра ћа мо у про-
вин ци ју, у ту по себ ну про вин ци ју. Али, ни је ово ме сто по пут стол ња ка про стр тог по 
сто лу ра ди ве ли ке го збе. Ни је ни по пут ба ње, у ко ју чо век до ла зи ра ди ис пу ње ња 
фи зи о ло шких по тре ба. Ве за је у овом слу ча ју урав но те же на реч, она ко ју мо же мо 
упо тре би ти уко ли ко за кљу чи мо да реч љу бав зву чи пре ви ше па те тич но. По себ но ако 
нам се не сви ђа на во ђе ње два по зна та сти ха чи ји је ау тор Тур сун Бег, хро ни чар на 
дво ру сул та на Мех ме да Дру гог:

Еј, чо ве че шта ли си учи нио?!
Све што је би ло зла то у сре бро си про ме нио! 

У ери гло ба ли за ци је про вин ци ја асо ци ра на ме сто по пут бун ке ра за вре ме ра та, 
ме сто без бед но, ко је шти ти од све га што је про из ве ла псе у до и де о ло шка ци ви ли за ци-
ја по след њих де ка да. На кон па да Бе р лин ског зи да упра во је про вин ци ја по ста ла зид 
ко ји не до зво ља ва ме тро по ла ма да се су да ре. Ма да про вин ци ја по ста је наш спа си тељ, 
Хај де ге ро во пи та ње још увек оста је не ре ше но. За што се љу ди од лу чу ју да жи ве у про-
вин ци ји? Ка ква је мо рал ност цен та ра уко ли ко про вин ци је, ове по след ње тач ке од бра не 
од по стин ду стриј ског на па да, ва зду шни ја сту ци ко ји не до пу шта ју ме тро по ла ма да се 
су да ре, опет не ну де до вољ но раз ло га ка ко би за др жа ле сво је вер ни ке. Тек, мо жда 
смо већ сти гли да за бо ра ви мо тре ну так кад смо кре ну ли из про вин ци је по пут спер-
ма то зо и да у тр ци, жељ них да опло де ја ја ме тро по ле, жед не ме са. Док пи шем ове ре чи 
чи ни ми се, ја че не го ика да, да су про вин ци је слич не ри бар ским мре жа ма. Ве ли ке 
ри бе их ки да ју и про ла зе кроз њих, док се дру ге за у ста вља ју и на кра ју же ле да оста-
ну у њи ма за у век. Мо жда је ово за јед нич ка осо би на свих про вин ци ја. Ни ко не мо же 
да об ја сни пот пу но и до кра ја за што они ко ји су се ро ди ли и од ра сли у про вин ци ји 
про кли њу сво ју суд би ну и же ле да оду, док они ко ји са мо го сту ју та мо од ла зе и ни кад 
се не вра ћа ју, али по не што на пи шу за уз врат, као што то ра дим и ја са да.

Про вин ци је има ју сво је све це, ко је ни ка да не ће ве ли ча ти или про гла си ти све тим. 
Ов де се о љу ди ма не при ча до бро чак ни по сле смр ти. Све је ма ло и оста је та кво и 
ни кад не ће по ра сти. Оно што ра сте је ати пич но, из дај нич ко, ни је из про вин ци је. Упра-
во из тог раз ло га рет ко ко сма тра све тим оне ко ји спа са ва ју од за бо ра ва пе сме по пут 
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„Vi ka de ti tal laz tal laz“, пе сму-ари ју „Ка пе та не, о мла до мом че, узми дво глед и гле“, пе сму 
„Кад сам имао леп цвет“, „У Дра чу на па за ру“. За пра во, те „ри би це“ ко је оста ју, ниг де 
се не кре ћу, одр жа ва ју про вин ци је жи вим; иа ко ни шта не го во ре о то ме, чи ни ми се 
да до бро зна ју раз лог због ког се на ше ду ше не ће сми ри ти до кле год се не вра те до 
по ла зне тач ке. Слич но ло со си ма, у про вин ци ја ма не гу бе вре ме тра же ћи од го во ре на 
пи та ња по пут Хај де ге ро вог: „За што оста је мо у про вин ци ји ?“ Је дан од од го во ра мо же 
да бу де чи ње ни ца да ја не жи вим у ме сту или то по ни му. Ја сам ста нов ник Дра ча. Ово 
име сам за во лео од по чет ка, без у слов но. Мо жда због то га што је про вин ци ја зва на 
Драч би ла пр ви по клон ко јим ме је да ри ва ла мај ка ка да сам до шао на овај свет. Ово 
име сам чуо пре не го што сам са знао за сво је име. Овај дар увек но сим са со бом, по пут 
оми ље не играч ке, али и нај о па сни јег оруж ја, оног ко је по вре ђу је ме не са мог.

С вре ме ном, на сре ћу или не, ус пео сам да је из бег нем. На пу стио сам је ни кад је се 
не осло ба ђа ју ћи. Где год кре нуо, био сам кон тро ли сан од стра не те фор ме, тог име на, 
про вин ци је, ко ја ме из ба цу је по пут праћ ке па ме вра ћа, да би ме на кра ју по но во про-
те ра ла.

Упр кос то ме што је сву где но сим са со бом, успе вам да је са кри јем, као да је то не ка 
мо ја ма на. По не кад се ја ви као нај дра жа, нај ску по це ни ја. И ни сам си гу ран но сим ли 
њен бла го слов или кле тву. По го то во са да, ка да ви ше не жи вим ов де, у гра ду чи је име 
је Драч. И ни ко од нас, не са мо ја, не жи ви у не кој про вин ци ји или гра ду. Сви ми жи-
ви мо у име ни ма, као што ја жи вим у име ну Драч, ко је је мо ја нај си гур ни ја адре са. 

(С ал бан ског пре ве ла На та лиа Жа ба)




