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КАДИША, ДОЛИНА ТИШИНЕ
Из ју тра се у Бша ри ју ле ди дах, чак и у про лећ ним да ни ма. Це ста ко јом се сти же у 

град кроз ре до ве ста рих ка ме них ку ћа са тир ки зним про зо ри ма, ју трос је пу ста. На 
ре ском пла нин ском ва зду ху чу је се ка ко шу ште че ти на ри и ка да у бли зи ни прх ну кри-
ла пти це. Мој син уза луд тра жи ка ми о не, бро до ве и ави о не ко ји бру је над беј рут ским 
не бо де ри ма. На ма хо ве про ле ти са мо ја то га ча ка: раз дво је се у два ро ја ко ја ле те 
одво је но, по том се по но во спо је. Ни су то луч ки га ле бо ви ко ји пра те те рет ња ке и по-
не кад пре дах ну на ка тар ка ма јах ти, ни ти сме ђе, пи то ме гр ли це ко је сле ћу на др ве не 
до врат ке ку ћа у беј рут ској лу ци. Ове пти це над ле ћу ка ме ни те ста зе и уске клан це што 
ху че тем бром ор гу ља и тим па на. Бша ри и до ли на Ка ди ша су на се ве ру Ли ба на. Да ље 
је град Три по ли. Ис точ но, иза пла нин ских вр хо ва ко ји су и са да пре кри ве ни сне гом, 
пу те ви кроз до ли ну Бе ка во де ка рим ском хра му у Бал бе ку и гра ни ци до ко је до пи ре 
је ка си риј ских би та ка.

Џу бра но ва област. Та ко Ли бан ци на зи ва ју цео крај око Бша ри ја, где се ро дио пе-
сник Ха лил Џу бран. Одав де је по шао у свет и за гле дан у њу јор шке бу ле ва ре пи сао 
пе сме ко је те ку рит мом би блиј ских пса ла ма. Пе ћи на, где је не кад био ма ро нит ски 
ма на стир, са да је му зеј ко ји чу ва из да ња ње го вих књи га из мно гих зе ма ља све та, пи-
сма пу на че жње за за ви ча јем. „Мој Ли бан у до ди ру је са тај на ма жи во та ко је он зна без 
све сног зна ња; мој Ли бан је че жња ко ја сво јим осе тљи вим вр хом до сти же да ле ки крај 
не ви ђе ног и ве ру је да је то сан“, пи сао је Џу бран. На дну пе ћи не, на ла зи се Џу бра нов 
гроб, али ове хлад не про сто ри је ни су ту роб не. Ов де, и смрт је – ка ко је пи сао Ан тун 
Бран ко Ши мић – „не што са сма људ ско“. Са зи до ва зра че Џу бра но ви пор тре ти и цр те-
жи ним фи са из ви је ним те ли ма. Пе сни ке жи вот во ди да ле ко, али се сви пу те ви сли ва-
ју на зад, на хер це го вач ки крас или ли бан ско гор је, где су ми ри си ја чи и бо је из ра же-
ни је не го дру где. 

У Бша ри ју, као и по сву да у ли бан ској зе мљи, при че о про шлим до га ђа ји ма део су 
сва ко дне ви це, кру же ге не ра ци ја ма, а сва ка у тки во сво је при че угра ђу је но ви де таљ. 
Ус пут не епи зо де, о не ис пу ње ним љу ба ви ма и бо е ми ји, пра те и жи во то пис пе сни ка 
осе тљи вог на треп та је ве ли ког све та. До га ђа ји су се у Џу бра но вој до мо ви ни два де се-
тих го ди на пре ла ма ли као сна жни од је ци ло мо ва на ста лих у Евро пи, ко ја је по сле 
Пр вог свет ског ра та и па да Тур ске ца ре ви не де ли ла плен. Ли ба ном су за го спо да ри ли 
Фран цу зи, те Џу бран ни је до че као ду го са ња ну не за ви сност сво је зе мље на Бли ском 
ис то ку, што ће се до го ди ти усред сле де ћег рат ног ви хо ра, де це ни ју на кон ње го ве 
смр ти. 

 На слов ни це књи га овог ве ли ког пе сни ка раз ли чи тог су ди зај на: не ке све де не, без 
де та ља и са мо са име ном пи сца и де ла на пи са ним јед но став ним сло ви ма, не ке са 



пи шче вим илу стра ци ја ма или са ру бом укра ше ним рас ко шним ви ње та ма и ара бе ска-
ма. У овом му зе ју спо ји ло се мно штво – раз ли чи тих пи са ма и тра ди ци ја, свет ске раз-
да љи не и пу те ви – и јед но: сто ти ну стра ни ца јед не од нај пре во ђе ни јих књи га о от кри-
ва њу и ослу шки ва њу све та у ко јем је чо век је дин стве но и уса мље но би ће: „Жи вот је 
остр во чи је су ли ти це же ље, др ве ће сно ви, цве ће са мо ти ња, вре ла жеђ, а оно је усред 
мо ра са мо ће и из дво је но сти.“ 

Мо тел у сти лу ло вач ког до ма, чи ји се кров спу шта до зе мље, из гра ђен је се дам де-
се тих го ди на, и све – чак и са пун у ку па ти ли ма – оста ло је из вре ме на пре гра ђан ског 
ра та ко ји се за вр шио по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Ка мин са жа ра чем, 
фо те ље пре сву че не зе ле ном тка ни ном ко ја је већ одав но упи ла уста ја ли ми рис про-
сто ра. На зи до ви ма, гла ве уло вље не ди вља чи – ди вље сви ње, ср не, ла си це; ото ман ске 
ку бу ре, ка ра би ни и са бље. На по ди ју му са ле где су се не ка да ве се ли ли ту ри сти из 
број них зе ма ља, са да су ус кр шњи зе че ви и пли ша не лут ке по ста вље ни по ко зна ко ји 
пут у пра знич но ју тро. У ви три ни су раз глед ни це, фла ше вот ке, ке ра мич ке кри гле пи-
ва, сне жне ку гле у ко ји ма Де да Мраз во зи сан ке са упрег ну тим је ле ни ма, нов ча ни це 
из Фран цу ске, За пад не и Ис точ не Не мач ке, фи гу ри ца Ки па сло бо де у Њу јор ку. 

Оглу шу ју ћи се на пи та ња о то плој во ди и са пу ну и нео бја шњи во ви со кој це ни со ба, 
вла сник хо те ла да је ма ло број ним го сти ма, стран ци ма из Беј ру та, ма пе до ли не и бе-
ле жи ме ста ко ја тре ба по се ти ти: ма на сти ре, пе ћи не, ста зе. Док на те ле ви зиј ском екра-
ну про ми чу сли ке рат них од ре да у Си ри ји, он го во ри све ви ше се би, по на вља ју ћи по 
ко зна ко ји пут исте ре чи. Све ма ње се обра ћа пу бли ци чи ји по гле ди пре ла зе пре ко 
зи до ва и кроз про зор ска ста кла па да ју на до ли ну. Го во ри ка ко је Ка ди ша по себ на и да 
ниг де не ма та кве до ли не, за то из ње и не иде да ље. От кад се вра тио из ино стран ства 
по сле не ко ли ко го ди на, ви ше ни је на пу штао Ли бан, одав но већ не иде ни у Беј рут. Што 
се ти че хо те ла: „Скуп је јер је до ли на је дин стве на.“ Та ко је жи вот уокви рен истим пре-
де лом и сме на ма го ди шњих до ба до био сми сао ко ји би ван ру бо ва до ли не био ли шен 
ло ги ке. 

Ов де се жи ви без пу но ре чи. На сте пе ни ца ма ко је од ка те дра ле во де ка Џу бра но вој 
ку ћи, не ко ли ко ста ри јих ме шта на игра бек ге мон, пре ба ца ња коц ке ду го гле да ју та блу 
са се деф ним укра си ма. По ред је кро јач ка рад ња, ис под ар ка де об ра сле у бр шљан, 
из над су бал ко ни из чи јих на пу кли на про ви ру ју бу се ни тра ве. Да ље је про дав ни ца са 
из ло же ним клуп ци ма ву не и пре сли ца ма. Иду ћи ка ка те дра ли, у све ча ним оде ли ма, 
ме шта ни се по здра вља ју крат ко и ти хо, и све под се ћа на сце не не мог фил ма. 

Све та до ли на, то је зна че ње име на до ли не Ка ди ша на ара меј ском је зи ку. Го вор ни-
ка ара меј ског је зи ка у Ли ба ну ви ше не ма, већ ви ше од сто ти ну го ди на оп стао је са мо 
као је зик ма ро нит ске ли тур ги је у ма на сти ри ма оста лим из вре ме на ка да су се у до ли-
ну, бе же ћи од про го на, скло ни ли ма ро нит ски све ште ни ци. Све ти ли шта су укле са на у 
сте не, пе ћи не пре тво ре не у мо на шке ће ли је. Ма на стир Коц ха ја чу ва пр ву штам па ри-
ју на Бли ском ис то ку из ше сна е стог ве ка. Фран цу ски ми си о на ри до ла зи ли су у Ка ди шу 
и про по ве да ли ве ру, те се фран цу ски и да нас го во ри. Они су у Ка ди шу до не ли ви но ву 
ло зу и уме ће пра вље ња ви на. Око ма на сти ра су ма сли ња ци и ви но гра ди. 
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У го сти о ни ци, не да ле ко од ма на сти ра, слу же ви но у бо ка ли ма од зе ле ног ста кла. 
Али ви но у Ка ди ши опо ро је и трп ко, као и тло из ко јег ло за, рас ту ћи на па ди ни, цр пи 
сво је аро ме. О овом ви ну не ма за не се них при ча као о оном из ви но гра да у до ли ни 
Бе ка, про же тој то плим зву ци ма арап ске ла у те. У Ка ди ши, по ред гла са ња пти ца, гу тља-
је пра те те шки уда ри цр кве них зво на уро ње них у са звуч ја ду бо ких и ви со ких то но ва. 
Док од ла зи мо, пра те нас по гле ди до ма ћи на, на нас ла је вуч јак ве зан за ко лац. Мој син 
без стра ха при ла зи псу, пру жа ру ке, сме је се и опо на ша ла веж, као ка да чи та мо књи-
ге о жи во ти ња ма. Џу бра но ва пе ћи на не бу ди је зу, ту роб ни су ови по гле ди и пас ко ји 
ла је и на вла сни ка и на го ста. 

И ов де, као на ли бан ском ју гу, где смо пре оби ла ска ста рих спо ме ни ка, про ла зи ли 
ми мо вој них стра жа, др жим ма лу ру ку свог си на, ко ја чу ва сва ки мој страх и стреп њу. 
Не бо ји се пса, ни ти стр ме ста зе ко јом пла ни на ри си ла зе до Дон Пе дра, ко лум биј ског 
ис по сни ка. Он се одво јио од све та и жи ви у пе ћи ни, ње го вој мо на шкој ће ли ји. Ко лум-
би јац. Та ко га зо ву сви у Ка ди ши. До шао је у Ли бан и на кон пе ри о да ку шње у ма на сти-
ру, остао за у век у овој пе ћи ни. Дон Пе дро ипак је да ле ко од увре же не сли ке ис по сни-
ка за ра слог у бра ду и ћу та ње. Ста рац ра до при ма по се ти о це и при ча о свом жи во ту, 
по ро ди ци и фуд бал ским утак ми ца ма у Ко лум би ји, те ка ко је на сту ди ја ма те о ло ги је у 
Аме ри ци сте као по знан ства ко ја су га до ве ла у Ли бан. Ме шта ни му до но се хра ну, пред 
пе ћи ном уз га ја по вр ће и тек по не кад си ла зи до ре ке да ло ви ри бу. Ве ру ју да има моћ 
пред ви ђа ња, те тра же од ње га са ве те за мно ге бо ле сти, љу бав не про бле ме и по сло ве. 

Са да је ле то и да би се про шло стр мим ста за ма Ка ди ше, по тре бан је са мо опрез и 
спрем ност за на пор но пе ња ње на по врат ку. Крај ста ре ма сли не из ра сле уз ста зу, не-
ко ли ко пла ни на ра тра жи сиг нал на мо бил ном те ле фо ну, је дан од њих раз го ва ра са 
же ном о не пла ће ним ра чу ни ма. Фо то гра фи шу до ли ну ди ги тал ним апа ра ти ма и ди ве 
се пеј за жу. До ових ста за не до пи ре цр кве ни гонг, ов де се чу је са мо зуј ин се ка та. Сте-
не су вре ле, сун че ви зра ци па да ју под пра вим углом. За не ко ли ко ме се ци до ћи ће 
зи ма. Та да ће Ка ди шу и ње не ста зе пре кри ти снег. Дон Пе дро про ве шће још јед ну 
зи му без по се ти ла ца, за гле дан у ви си не и по све ћен мо ли тви. По се ти о ци ће се вра ти-
ти у гра до ве, где ули це вр ве од љу ди и зву ка ма ши на, а жи вот чи не по сло ви, по ре зи 
и да жби не, по ро дич ни жи вот и бри га о де ци, ко ја ће на ста ви ти на ше по сто ја ње. 

Ка ди ша је се вер ли бан ске зе мље, уг не жде не из ме ђу пла ни не и мо ра. Ово ни је пи-
то ма до ли на, већ пре део где вре ме те че у ћу та њу о ста рим слут ња ма ко је до ли на 
кри је а ко је, као пти це, леб де ни ско, над са мим тлом. И док хо дам шу мом ке дра, ко ји 
у до ли ни зо ву Бож јим др ве том, чи ни ми се да ви дим Џу бра на ка ко у бе лој ха љи што 
ви јо ри за њим, као ми стич ки про рок за ми че за ста бла, гу би се и не ста је по пут но ћи 
и ју тра, лу та ју ћи кроз до ли ну и тра га ју ћи за ње ним тај на ма.
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