
Путујем,	  размишљам,	  памтим	  
  

  

   Саставни  део  људске  природе  је  радозналост.  У  некима  је  она  израженија,  они  теже  да  
истраже  непознато,  да  сазнају  више,  да  упознају  друге  културе  или  чари  природе,  а  неки  се  
задовољавају  само  причама  или  кратким  и  не  толико  узбудљивим  путовањима.  

Прошлог  лета  сам  путовао  на  планину  Голију.  Путовање  је  почело  мирно,  кроз  широке  београдске  
улице.  Али  што  смо  били  ближе  одредишту,  пут  је  постајао  све  неравнији,  али  после  неколико  
кривина  се  навикне.  Мислио  сам  да  су  те  кривине    биле    прва  препрека  која  треба  дa  се  преброди.  
Убрзо  смо  стигли  до  Голије,  до  села  Рудно    и  до  наше  колибе.  Мирис  је  био  другачији,  свежији  
због  смрча.  Тада  сам  тек  схватио  колико  је  загађен  ваздух  у  Београду.  Првог  дана  смо  обишли  
оближњу  шуму  и  сеоце.  Следећих  дана  смо  обилаазили  манастире  Студеницу,  Црну  Реку,  
Сопоћане,  Павлицу  и  испосницу  Светог  Саве.  Сваки  од  оввих  манастира  имао  је  неку  своју,  
другачију  ауру.  Студеница,  задужбина  Стефана  Немање,  један  је  од  старијих  манастира  ових  
простора.  Први  пут  када  сам  видео  зидине  сам  се  збунио.  Шта  ће  манастиру  зид?    Али  сам  се  сетио  
да  је  у  то  време  било  доста  разбојника.  Студеница,  по  мом  мишљењу,  оставља  утисак  моћи,  
колико  духовне,  толико  и  световне.  Црна  Река  је  другачија:  налази  се  у  шуми,  скривена  је,  дрвена  
и  саграђена  на  стени.  Може  јој  се  прићи  само  са  једне  стране.  Овај  манастир,  осамљен,  у  коме  се  
монаси  потпуно  могу  посветити  молитви,  има  снажну  духовну  силу,  можда  и  сувише  јаку,  па  сам  
се  осећао  и  помало  непријатно  као  туриста.  Павлица  и  Сопоћани  су  оставили  утисак  мира  и  
спокоја.  Ту  се  човек  осећа  пријатно  и  лагодно.  То  су  манастири  у  хармонији  са  природом.  А  
испосница  Светог  Саве  је  необично  место.  Сам  пут  до  ње  је  напоран,  као  неко  искушење.  На  врху  
сам  се  осећао  чудно.  Нисам  мислио  ни  о  чему,  што  није  уобичајено  за  децу.  То  сам  приметио  тек  
кад  сам  одлазио.Да  ли  због  духовне  моћи  или  изгледа,  ко  би  знао.  Ова  испосница  је  уклесана  у  
стени  и  личи  на  кошницу.  И  природа  око  ње  је  величанствена.  Изгледа  некако  страшно,  али  лепо.  
А  на  овом  путовању  нисм  само  посећивао  манастире.  У  близини  села  је  био  гај  са  дивљим  
боровницама  Одлазак  до  тамо  и  назад  је  била  права  авантура.  Боровница  је  било  у  изобиљу  и  
биле  су  јако  укусне,  да  човек  не  може  да  се  заустави.  Касно  смо  приметили  да  се  спрема  невреме.  
И  то  је  био  пљусак.  Планина  је  у  магли  и  по  киши  изгледала  величанствено,  али  нас  то  није  
спасило  од  кише.  Покисли  смо  до  голе  коже.  Био  сам  мало  нервозан  док  са  нисам  вратио  кући.  
После  смо  се  слатко  смејали  овом  догађају.  

Голија  није  неко  далеко    место.  Не  звучи  толико  интересантно  као  што  је  било.  Уствари  је  
било  веома  занимљиво  и  упечатљиво  путовање.  Успут  смо  упознали  и  неке  од  многобројних  
знаменитости  Србије.  Одлично  сам  се  провео  и  свакоме  бих  пожелео  да  доживи  овакво  искуство.  


