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Шоле, у дворишту родне куће, у махали Весинаца, око Спасовдана  2014. године (из Архиве «Заветина») 
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Стр. 93-94: Две прве збирке прича, никле из истог корена / Мирослав Лукић 
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1. МОЈА НИЈАГАРА 

 

Ивање је четврто кућиште моје породице. Оно пре њега - Божурња код Тополе, Црна 

Трава - једноставно су називали СТАРИНА. 

Уз гасарче или петролејку препричавајући догодовштине, најчешће се говорило о деда 

Драгану из „старине". 

Било је пролеће. Изашао деда на басамак сабајле, сео и запалио лулу. 

Приђе му једна од снаја те рече: 

- Дедо, умрела баба, најдомо гу на рогожу, укочила се... 

- Оће да је, оће - одговори деда и дубоко увуче дим из своје луле... 
            Ово померање народа није прво. Тридесетак година после досељавања мојих предака у Ивање, 
уследило је у првој деценији двадесетог века досељавање Црногораца у село Добра Вода . 1878. 

наше, њихово 1905. године. 

Сећам се да су односи мештана два села увек били срдачни. 

Мештани Ивања су били земљорадници, повртари и сточари, а Црногорци искључиво 

сточари и ловци. 

Памтим да је мама слала од наше сиротиње „парадајс и паприку" баба Вуки 

Ђурашковић, а она је нама слала очишћеног зеца, у истој корпи, „да се празна не врне". 
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Постојали су и други облици размене - за једно теле добијали смо пет оваца, пар 

волова за пар крава са телетом... 

          Увек је између њих и нас постојала по која љубавна прича, неке су завршене 

склапањем брака, а друге лепим успоменама. Кад сам била дете запамтила сам да кроз 

„Миру" и „Пожаре" по путањку, добро утабану, људи иду до деда Радоњу Ђурашковића да 

„ваде зубе". Његов „асистент" била је баба-Стефа у ординацији под храстом. Људи су их 

уважавали јер је Ивање било село ратних сирочића, а деда Радоња, отац чувеног Колета, 

првоборца и страдалника с Голог отока, био им је добронамеран саветодавац. 

Уз дужно поштовање за све људе из фамилије Ђурашковића, у мојој ризници сећања је 

и једна јединствена прича. 

Девојке из села једва су чекале распуст да стигне четворка. 

Четворку су чинили студенти, синови великог очевог пријатеља, чика Милосава, чији је 

унук Жарко хирург на новобеоградском Институту за мајку и дете, где радимо заједно. 

Четворка, студенти, морали су сваког лета да копају у селу, у потесу званом „Пожаре", 

рупе за шљиве, које никад ту нису успевале, нити су икад сађене. 

Њих је чика Милосав излагао бесмисленом и тешком физичком раду да од учења не 

атрофирају. 

Никад га нису питали кад ће посадити шљиве; схватили су то као кондициони тренинг... 

 

 
 

2. СТАНИШТЕ, ПРВО и ДРУГО 

 
 

Уфамилијама СОКОЛОВИЋ и НИКОЛИЋ од којих потичем увек се говорило у 

релацијама жена - муж, Драгица Владина, док у другим селима око нас та релација се 

изражавала синтагмом Влада Драгицин. 

Изузетно су Ивањчани и мештани Бучумета ту релацију другачије изражавали ако је 

мушкарац, не дај Боже, неспособан да служи војску, па доведу девојку „да ете кућа не 

пропадне" иако успе да је одржи, онда је та жена и вреднована, и то вредновање се 

изражавало синтагмом Влада Драгицин, или Ратке Јеленин. 

Утицај жене у српским породицама, и мојој, неспорно је често био одређујући. Ово сам 

брзо схватила још као дете. Недозвољене ствари решавала је жена, мајка,баба... 

Тако и приликом насељавања Косанчићеве Подгоре и приликом трајног лоцирања, 

Николићи одабраше село Кацабаћ. 

Равница између Мораве и Радана, земља плодна „татка да роди". 

Једна од мојих прабаба са ситном децом и козама опирала се свом мужу да остане на 

плодној земљи. Стално је гунђала: 

- Нема козе кво  да брсту, зар не видиш; нема млеко, деца ће ми помру... 

Након смрти једног новорођенчета, чукундеда крену породични караван и заустави се у 

подножју планине Радан - тамо где су једино козе имале да брсте, до миле воље, али где је 

увек било мањка друге хране... 

Један део фамилије Николића је остао у Кацабаћу... 
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3. МЕШИНКА 

 

Брат мога деде Драгутина Николића који је био „човек - дипломата" и председник 

мировног већа села Бучумета, Горча Николић, краљев гардиста и један од најлепших људи 

којих се сећам, имао је тешку животну причу. 

Погине му син јединац. Унук Милош, увек некако недорастао обавезама, тек у другој 

генерацији успостави стабилније домаћинство. 

После тога Милош ожени сина Драгана, који свом сину даде име Јован. 

Када је деда умро имала сам око двадесет година... 
 

Стиже недавно вест од моје мајке: 

- Куку сине, Јованче се разболе; ми ће поцркамо... Ништа у уста не тура, мој Милош у 

глас кука, Цалку притиснул притисак и не знам; сви смо се уватили у бездер... 

- Добро, мама, нека ми се јаве, да чујем шта је детету... 

Стигоше они из јужне Србије у Београд па после једног телефонског разговора и након 

обављања не много тешке операције, др Грујић дозволи излазак са клинике за викенд. 

Стигоше гости у мој стан; испоштујем ја режим исхране болесника и сервирам ручак 

Јовану; сипам пуну чинијицу супе; ВИДИМ гура он мајку испод стола. Изађем из кухиње и кроз 

одшкринута врата чујем: 

- Сузано, нећу, нећу и нећу! 

- Мораш, сине... 

- Она ли, она ли ће ми одређује које ћу ја у моју мешинку да турам...Е, не мож , од њу 

сам ја газда! 

Касније смо се договорили да правилно „газдује сас мешинку", па више није био 

болестан... 

 

4. ШТА ЈЕ БОЉЕ? 

 

Једно време породично домаћинство и имовину нашег деда-стрица Станише 

Драгановића чувала је и ту живела Наталија Драгановић, „кека Тала", изузетно трезвена и 

умна жена. 

Због повреде у детињству остала је ниског раста и није се удавала. Храмала је. 

Нас децу је волела, а изнад свега своје синовце, који су учили големе школе. 

Њена снаха (баба-стрина), користећи сваку прилику да профитира било кво, привезала 

коња у најзеленији део дворишта. 

Видевшито „кекаТала" рече: 

- А , бре, Босиљке, што туј врза коња? 

- Ти ће ми казујеш куде да ги врзујем, патротино! За инат! - одговори Босиљка 

понављајући то и наредних неколико дана. 

Гледа кека Тала, гледа, не зна шта ће од муке, па викну: 

- О, Босиљке, што врзујеш коња под крушку?! Одведи га у Шаварике, трава је тамо 

поубава, па га напаси... 

Пошто је тај потес четири - пет километара одатле... 

- Е, капетане, за инат ћу га вржем насред авлију! рече бесно Босиљка и схвати да је 

надмудрена. 
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5. ЋУМУРАНА 

 

Наш ујак по мајци, ујка Стојадин, звани Дила, леп ко девојка, што год да ради, имао је 

око себе женско друштво. 

Скупљали смо сено у Ћумуране, близу њихове куће, кад јекну планина. 

Из правца Вучелића, јекнуо је женски глас. 

- О, Дила, доћерај 'вамо Белоњу и Булоњу, да их бодемо са мога Китоњу..! 

 

Деда Ђела – pater familias Анђелковића из Ивања имао многољудну породицу, а 

работеше ко дунђер у Нишу, у печалбу. 

Да смањи број гладних устију у кући, његова жена даде једно дете да служи у Гусинци. 

Дојде абер о томе до Ниш, а мангупи у бисази турише две цигле; знали су да је деда 

"Ђелин бес голем и да ће „одма' да запуца дом", кад му кажу да је његова жена дала једно 

њихово дете да служи. 

Тако и би. Узе бисази и отиде дом. 

Препешачи деда ђела уз Пусторечко поље, стигне ноћу. 

Баба се зграну, али ћути. 

Изброји главице деце испод цргу и виде да фали једна. Измлати бабу и не рече ни реч. 

Окрену се и врну у Ниш на работу, сас оне две цигле у бисази... 

Сутрадан се дете врати кући и никад више нису били слуге, да би током последњих 

деценија овог века неки постали лекари и фармацеути... 

 

6. МОЈА НИЈАГАРА 
 

Кад си мали све ствари око тебе су огромне. Димензије су нереалне; орао и авион у 

лету имају исту величину. Лептир и птица... 

Поток је река... 

Никад нисам схватила зашто Ивањску реку испред моје куће зову потоком. 

За мене је она имала димензију живота али и величину реке. 

Кажу да ВЕСИНЦИ говоре гласно, јер их је преко Ивањске реке тешко било дозвати, паи 

дан-данас реч добија онај ко громким гласом надговори саговорника. 

Ко зна, можда је понеко од нас био и делимично глув, јер ко је то процењивао? 

Но, Ивањска река, коју описујем је заправо средина тока од места Деливоде до ушћа у 

Вујановску, па Пусту реку, сем извора живота имала је и значај радости. 

Све што је било у вези са чистоћом, дешавало се испред наше куће на Ивањској реии. 

Играња, чишћења, и негде пред Ивањдан мој отац би на Дракшин Пи, воденични јаз, заједно 

са свом децом из породице кренуо у акцију чишћења Нијагаре, како смо звали водопад 

Ивањске реке у једном делу нашег дворишта. Стављао би велику даску, „КОРУБУ" низ коју се 

сливала вода, учврстио је и ми смо деца отварали сезону купања. Купао нас је све, наравно, 

голе до поласка у основну школу, а онда смо голотињу скривали неким крпама. 

То је било прво јавно купалиште на Ивањској реци. 

А моја старија сестра Мирјана и ја смо прве купаће костиме добиле од стрина Мире из 

Београда, које је она шила на сингерици - некад невештим штепом, али неспорно са великом 

вољом.  

О Нијагари знам доста. 
             Но, једно од те деце са наше Нијагаре, као једино из села које је видело праву Нијагару као 

жена касније, рече:  
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              - Е, Коли, најлепша је наша НИЈАГАРА! У Америци је то нешто друго... 

Много година касније, данас, кад се одавно купамо у купатилу, моја поодрасла деца на 

месту моје Нијагаре виде само врбе и шипражје, али се заједно са Ранковом децом често 

врзмају око тог места. 
Пожелим да их у наручју, као што је мене, моју сестру и брата наш отац, ставим под водопад, који ме 

спаја са најсрећнијим сећањем на детињство... 

 

7. ВОДЕНИЦЕ НА ИВАЊСКОЈ РЕЦИ 

 

Наша воденица била је тик уз кућу. Рано сам као дете помагала баби и мајци да 

наметну на грбину жито, сипају га у кош, да из сандука поцрпу брашно и донесу га кући. 

То је ритуал који се понављао од јесени до пролећа, чим окопни да није мраз. 

Мислила сам да је то врло једноставно, да тако треба и да воденицу имају сви. 

Оно што је за моју породицу изгледало једноставно и природно, мислила сам да је и 

Богом дано. За друге је ипак било мучно. 

У истом том периоду многа домаћинства су по киши, покривајући жито да не „одвугне", 

утоварено на колесарима, довозили до туђих воденица и млело се, а власници су узимали 

ујам. Често се причало да је овај ономе украо жито, умањио брашно... Једно знам: жито је 

било извор живота за људе и значило је огромну сигурност. 

Куповни хлеб до неких година многи мештани Ивања никад нису окусили. Наравно, 

воденице су млеле и сточну храну, кукуруз, овас, раж, јечам... 

Не сећам се да смо јели хлеб од кукурузног брашна. 

Знала сам да постоји кукурузни хлеб, проја, али се укуса не сећам... 

Но, сећам се једне очеве посете Београду. Биле су касне седамдесете, мој стриц и 

стрина - очев брат и снаја, који су му увек домаћини кад дође у Београд, окупили су нас у 

госте. Стрина је направила вечеру и нудила је девера: 

- Узми, бата Владо, проја је изврсна! 

Гледа отац стрину, гледа, а знам да се веома уважавају, док не рече: 

- Миро, измакни туј проју од мене! 

Зачуђено сам га погледала, јер сам већ узела комад проје - био је укусан! 

Схвати отац да је потребно објашњење, па рече: 

- Снајо, проја је проја, име вој је проја, и ја гу више никад нећу да једем, ако не морам! 

Једини хлеб који су мој отац, стриц и тетка јели од детињства до младости беше проја и 

њихово сећање на то раздобље је опоро... 

Те наше воденице - а било их је уз Ивањску реку од махале Голусинци до Стојана у 

Деливоду, онолико колико фамилија има Ивање, пропадале су сразмерно с нашим 

напуштањем села. 

Данас их скрива растиње, многе су срушене, а једно је сигурно - снага Ивањске реке 

која је покретала од новембра до маја сва воденична кола, а ова све камење и чекетала - 

усахла је и оглашава се звуцима отворених чесми у двориштима на којима се умива по који 

старац и ретко кад напуни базен, да се у загрејаној води, не сањајући лепоту моје Нијагаре, 

окупају наша деца и деца наше деце... 
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8. ГОЛУБОВАЦ 

 

Једна од фамилија са којима смо се ми, ВЕСИНЦИ, побратимили јесу ЂЕЛИНЦИ - по 

деда Ђели, већ поменутом. 

Један од њихових предака, Никодија Анђелковић, изузетно вредан, али и „живац", појде 

у Трсиште (Трње покрај Голубовца) да крчи шуму за испашу. 

Притера га; не могавши да се брзо распаше, оно заврши у гаћама. 

Дојде субота, мијење и премењување. 

Соблачи се деда, баба га погледује, па збра душу да га пита: 

- А, бре, човеку, куде су ти гаће? 

Љутит деда што га подсећа на бруку, брецну се: 
             - Ене ги у Голубовац на трн, узни па ги пери!.. 

 

9. КЉУЧ ОД РИЗНИЦЕ И ПОДРУМА 

 

Камо лепе среће да је и данас тако! 

Кад је прва снаха у кући родила првог сина, неколико дана после свекрва је родила 

најмлађу ћерку. Односи се ни у чему нису пореметили, били су савршено уређени 

патријархалним устројством. 

Свекрвин матријархат је доминирао, а снаја је морала да сачека власт. 

Одрастала су деца једна са другом при чему су старија бринула о млађима, уз 

истовремено преузимање дела мукотрпних послова породичне задруге. 

Редуше су справљале храну недељно, одвојено су јели мушкарци и деца, па тек онда 

жене. 

Баба Младена, деда Соколова жена, за коју се прича да је својим ћеркама поделила 

породичне дукате у мираз, није уважавала много опстанак куће, бејаше РАСКУЋНИЦА. 

Упркос томе, захваљујући старешинству имала је привилегију да све кључеве од ризница - 

подрума и шкриња, држи привезане за тканицу на појасу. 

Поодрасли унуци Драгутин, Тома, Љуба, Гојко и Петар живели су од рада, а хранили се 

мрсом покаткад, углавном о Благдане. 

Тако Гојка дадоше у гимназију у Лесковац. 

Наравно, долазио је за распуст и као и сви девери имао посебно име од милоште, њега 

је моја баба Стојна звала ПИСАР. 

          - И, сине, чујем ја у Големо дрво, тата врзан у лелејку на скопку - крушку (исекли смо је 

кад се осушила, прошлог лета) у авлију баба Младена куне, јечи село. Кад дошал Писар, 

гладан, гол и бос, а беше голем човек, два метра, и нема кво  да једе... Задремала баба. Кад 

„Голуб" (деда Петар) пресекал учкур, узел кључ од подрума. Они се најели. Свиње после 

улезле и изврнуле све и масло и сирење... 
            Е, баби је тада одузет кључ од ризнице и подрума..! 
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10. ПРСТЕН 
 

       Кад се отварала палата „Београђанка" даде мени баба Стојна паре да си купим бурму за успомену. 

        - Бабо, зашто да купим баш бурму? 

       И она ми исприча причу о њеном двоструком удовиштву. 

       - Удата сам била, сине, у село Бублицу и имала сам Вукашина и Милића. Вукашин одеше већ, а 

Милић беше у повој - кад ми муж умре у бугарски рат. 

         Из туј кућу су ме довели за твог деду Драгутина, а деца остави на јетрве... 

         Кад падне мрак у Ивање излезнем у Миру на Палатке да видим кад се у Бублицу запале видела, 

да ме мине туга. 

        Вукашин престиже, а Милић умре кад напуни годину. Касније је Вукашин сину свом дао име 

Милић... (То је мој брат од стрица - живи на Новом Београду.) 

       -...Но, сине, баба Милевка из Мијалицу (Мијајлица), која је умрела, а чија сам ја намескиња, имала 

је сина Станијана. Много сам га чувала и он је мене пазил...Тату, Чику и тетку је волео, а они њега 

неизмерно. 

- Кад би негде пошал доносил је у кућу нешто, воћку, дрво, нешто, нешто... У руке је бил умејатан. Кад 

је пошал у гимназију, научил од пару кад гу отопи, да направи нешто... тој ми је причал да требе голем 

огањ, да се отопи пара - научил у школу... 

       - И дојде један дан, све подрипкује, стури шајкачу од главу и и из поруб извади прстен. „Еве, доде! 

- такој ме је викал - овој сам направил, тури да видим таман ли ти је!" Бил је ко мерен обруч од сребро 

за мој прс... 

- Носила сам га, деду Драгутина одведоше у ропство, неје се врнул из Матхаузен, а 

њега уметника душмани заклаше сас онија седмина у Лебане и руке ни одсекоше, срце ми 

препуче, ал не црко... Прстен ми се преједе, излиза, син Никола ме молил да ми купи, ал' 

такав неје могал да ми купи ники..! 
          Касније сам, перући руке, заборавила на лавабоу на клиници на којој радим, бурму за коју ми је 

баба Стојна дала новац  да је купим и тако је заувек изгубила... 

 

 

11. ЗАДУШНИЦЕ 

 

Баба Стојни сам, од најранијег детињства, помагала да понесе крошњу, китке и тепсију 

на гробље на задушнице. 

Према годишњем добу решење за кићење споменика покојног стрица, прављење венца, 

морало је да се предвиди. 

Ујесен би о ексер на греди у подруму обесили босиљак и шушкавац, да се сачува до 

новог цвећа. 

Често смо га носили на сахране, које се не могу предвидети, „да се најде.." 

Све се тако говорило... 

Крошња је добијана од циганки, Савке и Раде, које су живеле у јединој бигамији у селу, 

удате за Азира Азировића, ивањског пољака. 

Оне су спретно то плеле од врбовог прућа и онако неофарбану, лепог облика, редовно 

би поклањале мами, која им је давала нешто друго - у робној размени, као и са осталим 

Ивањчанкама. 

Е, у туј крошњу, тури се прво жито, коцке шићер, флаша с ракију (запушена с кордељку) 

и кандило сас тамјан, па се све покрије везеним пешкиром од памучног платна. 

Бошчалук је садржао гибаницу, погачу, пиле печено и још неко јело, зависи од сезоне и 

сиротиње.Све је то било слично у свакој корпи и сваком бошчалуку, али по квалитету се 
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итекако разликовало у зависности од тога како је кућа стајала и колико је жена била 

умејатна... 
            На задушнице је увек ишла најстарија жена из куће са дететом. 

Ивање је имало четрдесет удовица и много ратне сирочади. 

Ми деца, потомци оних који нас никад нису видели, чије слике су на надгробним 

споменицима, фотографије из младости, најчешће, једине које су постојале, радо смо ишли 

на задушнице - а зашто? Ми, унучад прерано упокојених предака и пре времена 

задомаћинелих родитеља, увек смо били гладни, боље рећи пригладни за „убаво једење"... 

Наше су бабе радо препуштале управљање имовином синовима и снахама, јер је терет 

удовиштва, бола и беде био претежак. 

Без обзира на стање у кући за задушнице се спремало несебично и најбоље. 

Никад нисмо одлазили на гробље први. 

Увек смо чекали да жене нагрну из удаљенијих махала поред наше куће, па да се и ми 

прикључимо. 

Обично је на гробљу било много жена, ја сам мислила да тако треба, не схватајући да је 

већина мушкараца мртва - то сам разумела много касније, кад смо после баба Стојнине 

смрти стајали поред њеног одморишта, ми њени потомци. Схватила сам да је са њом отишао 

и древни матријархат. 

И да на даће итекако иду и мушкарци средњег доба. У Ивању их, у време мог 

детињства, скоро да није било! 

Долазак на гробље подразумевао је чишћење гробног места од корова, који чини ми се 

нигде брже не расте, и остављање хране и пића упокојенима (које су после скупљали 

просјаци), кићење крста или споменика и палење свећа, да им се „раздани на онија свет". 

Баба Стојна би се растрчала, а касније сам јој помагала у томе да свим рођацима и 

комшијама упалимо свеће, што су и они чинили нашим покојним стричевима, деди, као и 

другим блиским покојницима... 

Тога дана на гробљу влада савршен ред и синхронизација односа фамилија; пазило се 

да се не поткраде нека грешка - о њој се причало после годинама. 

А ако би нека жена заборавила нешто, од намирница и обичаја, што је обавезно 

требало донети на гробље, није имала више право да то поправи на наредним задушницама. 

Моја баба Стојна, баба Босиљка и баба Мага, често и кека Тала, стојале су једна уз 

другу и деценијама препричавале свој бол кроз тужбалице, којима су додавале сваки пут 

понешто... 

- Сине, брат ти се ожени, сестра ти роди сина, личи на тебе... 

И ко зна шта још? 

- Дуња прородила што си гу посадил четерес' треће године... 

Или: 

- Шљиве су процветале што си ги посадил...  

Све оно што је у животу одозго и што они међу анђелима не могу да виде... 

- Погледај, сине, кол'ка је....  

И именују. 

Најчешће се кукало за синовима на Ивањском гробљу. 

Знала сам да су ту лежали они из 1943. голине, поклани и убијени, углавном од Бугара. 

А тамо иза, они из 1912. године, и они што су прешли пешке преко Албаније; ту су 

редом били сви мушкарци Ивања, само под различитим надгробницима, зависно од времена 

када су подигнути... 
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Прошле (ратне 1999) године, за нашу славу - Светог Аранђела, мој отац Влада и стриц 

Никола - Чика Ниџа, сестра Мирјана, мој брат Ранко и ја, као и наша деца, кренули смо на 

Ивањско гробље да обиђемо све наше претке. 

Наравно, запалили смо свећу прво нашем покојном стрицу Станијану, а онда и 

осталима редом. 

Одједном ми паде на памет ова прича. Док смо пролазили од надгробника подигнутог 

деда Томи са богоугодним обележјима, до оних купастих мојих покојних стричева, на размеђи 

19. и 20. века, и до оних мермерних из 1990 године, сетила сам се једног јединственог 

призора. Све бабе Ивања са задушница - на фотографијама - стајале су у забрађеним 

марамама у позним годинама уз своје прерано изгинуле мужеве у војничким шињелима и 

изгледале су као њихове мајке, што су целог живота доиста биле. 

Обилазе те гробове потомци, као и ми наше, али могли би и чешће. 

Двострука удовица, наша покојна баба Стојна, која је имала дуг век, пред крај живота 

саопшти своју мудрост. „Куде да те саранимо, бабо?" Одлучила је сама - где, и знала је 

зашто. 

- Закопајте ме овде... (у Београду)... 

Да је деда Драгутин умрел у Ивање, па да ме возите у село, а овакој коске су му у 

Немачко, а душе ће ни се саставу куде да смо... 

Знала је баба Стојна да ће њени потомци обилазити њен гроб често. 

Тај ритуал задушница независно од њене деце, моја старија сестра Мирјана, мој брат 

Ранко и ја, као и наша деца никад нећемо заборавити. 

Драгој баба Стојни из куће, ако смо одсутни, свећу пале и носе „крошњу и бошчалук" 

њени праунуци на парцелу 28 Централног гробља у Београду... 
 

12. БАБА КОСАНА 
 

             Мој деда Петар, деда Драгутинов брат из милоште од моје баба Стојне звани „Голуб", призетио 

се у село Магаш за најлепшу снају у ВЕСИНЦИМА - баба Косану. 

           Била је то стасита жена, виша од њега растом за главу и по. Он је био онижег раста. Она је била 

витка и права као јела. 

           Памтим је по дугој уплетеној црној коси до испод појаса, коју је, док је била млађа, носила „ 

пуштену". 

Дуго је нисам видела, а надживела је јетрве, па дође на сахрану баба Стојни, почетком јуна 1983. 

године у Београду. 

           Синови је уведоше, иако увелу, врло поносну и нимало погрбљену, са седом плетеницом, тешко 

отежалом, савијеном, тик да вири испод црне мараме. 

           Била је у кошуљи белој као снег са црним штриканим прслуком на „саће", фалтаном сукњом и 

црним иштриканим чарапама „на парице", у зепама. 

           Сви у капели је погледаше. 

           Ми смо били ожалошћени; сахрањивали смо баба Стојну, чуварицу огњишта и предања, умрлу 

од старости, у 83-ој години живота. 

          Баба Косанина достојанствена појава и ход натераше нас да се некако исправимо, јер смо се 

можда постидели својих учмалих, неусклађених појава. 

           Она је носила свећу, босиљак и нешто зелено у кеси. 

            Наричући: „Доде, мила доде, еве дојдо ти, доде, ти ме не дочека, но, доде, еве ти босиљак из 

нашу градину, млого убаво мирише. Вера ти га искуба и еве свеће да тивидело покаже пут до мојега 

Петра... поздрави га, доде, и понеси му овеј ментол - бомбоне; млого ги је волео...." 

           Зачу се полуглас мога оца - циника, чак и у овој ситуацији. 

         - Мори стринке, што му ги праћаш по мајку? Па однеси му ги сама! 
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         Нису сви чули примедбу мог оца, а мој полуосмех је сигурно изазвао нелагодност код оних који 

нису. 

Десетак година касније однела је свом Петру бомбоне, а мајка и отац, у име свих нас, однели су свећу 

и босиљак њој на гробљу у селу Магаш где почива поред деда Петра... 

 

13. СНОВИЂЕЊЕ: ЦРКВА 
 

            Кад сам видела цркву? 

            Сањам једне ноћи - као у кући сам у којој сам се родила, а већ је трећа озидана летос, на мало 

помереним темељима од оне старе. У мојој детињој соби сада је башта и порасле су две трешње, црна 

и црвена... 

            Тог јутра, након буђења још ни са ким нисам разговарала о сну. Први пут сам схватила да су у 

соби трешње прородиле. Вероватно зреле и нема ко да их бере и једе. Моја деца и ја једемо са 

београдске пијаце. 

         - Децо, наберите трешње да понесете на деца, ја не могу да се качим, ћу паднем, е еве ги 

пилишта изедоше, па цел' дан ишкам, али крилата бића прну, и за час се врну на грањке - каже мајка. 

          Нисам брала трешње, кад смо летос били у Ивању; брали су Брана и доктор Мики Љубић, али 

чим смо изашли на аутопут Ниш - Београд навалисмо, умало све трешње из кесе да поједемо, но 

праћување мора да се испоштује, суздржасмо се због мајке, те су и деца окусила у Београду да их 

жеља прође, трешње израсле усред собе мог детињства. 

           Заокупљена мислима где ћу сад да причам себи успомене, у ком делу куће ћу чути саму себе, ни 

са бра-том нисам разговарала о сну који сам сањала... 

            Неколико месеци касније, враћајући се са Сајма књига са Мирославом Лукићем, срели смо 

професора Филолошког факултета, г. Томислава Јовановића - Лукићевог колегу; и у градском аутобусу 

отпоче разговор о разним стварима и плановима, о Лукићевој намери данегде сазида 

МУЗЕЈЖИВЕТРАДИЦИЈЕ и ЦРКВУ посвећену ВАЗНЕСЕЊУ, и кад сам дошла до речи, у Сарајевској 

улици, ноћу у магли и по хладном времену, испричала сам професорима Јовановићу и Лукићу, сан за 

који рекох да ми већ дуже времена стоји као кост у грлу. 

             Сан сам схватила као завет, а не знам да ли ћу моћи да га икада остварим. 

           -Хоћете, сигурно, убеђен сам у то! - рече Лукићев пријатељ професор Јовановић. 

           Не знам зашто сам баш њима испричала сан и не знам зашто сам била говорљивија но обично? 

           Тај сусрет објављивања мог сна ме посрами. „Јесам ли вас удавила?" 

           -Јесте! - одговори професор Јовановић. „Хвала" рекох, нисам додала „зашто", јер схватих 

да човек жели да ме охрабри... 

 

 

           Ево сна: 

           ЈА САМ МАЛА. ПРЕД РОДНИМ ДОМОМ СТОЈИМ СА ОЦЕМ, ВЕДРО ЈЕ И ПРОХЛАДНО. 

           ПИТАМ ТАТУ О ЗВЕЗДАНИМ КОЛИМА. „ОНО ЈЕ ЗВЕЗДА ДАНИЦА, ОНО СУВЕЛИКА, ОНОМАЛА 

КОЛА." 

           МЕНИ ЈЕ НЕБО НАЈЗВЕЗДАНИЈЕ ИЗНАД НАШЕГ ИВАЊСКОГ ГРОБЉА. 

           НИШТА НЕ ГОВОРИМ, МИСЛИМ У СЕБИ КАКО СУ ТО ДУШЕ ОНИХ МЛАДИЋА СА НЕБА, 

ОДАКЛЕ СВАКО БДИ НАД СВОЈИМ ГРОБОМ. 

          СМРЗНУТА, ВРАЋАМ СЕ УНУТРА. 

           И ЖЕЛИМ, СИЛНО ЖЕЛИМ ДА СУ СВИ ЖИВИ И ДА ИХ ЈЕДНОМ ВИДИМ, ЗНАМ ИХ СВЕ 

ПОИМЕНЦЕ, СВИ СТОЈЕ ПРЕД НАШОМ МАЛОМ СЕОСКОМ ЦРКВОМ. 

            ПОГЛЕДАМ, А ОНО ЦРКВА БЕЛА, ВИДИ СЕ ИЗ ДАЉИНЕ, А КРСТ СИЈА ЈЕР ЈЕ НА ЊЕМУ РОЈ 

ЗВЕЗДА. 

         ЈА ЧИТАМ ОНО ШТО ПИШЕ НА МЕСИНГАНОЈ ПЛОЧИ. А ТАМО ПИШЕ ДА САМ МАЛУ ИВАЊСКУ 

ЦРКВУ, ОДАВНО ЗАПУШТЕНУ, СВОЈИМ НОВЦЕМ ОБНОВИЛА ЗА СПОМЕН СВОЈЕ ДУШЕ... 
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          Ја немам толико пара да могу сама да обновим нашу цркву. 

           А знају сви моји блиски да о томе говорим често и да то желим из душе... 

           ОЖИВЕЋЕ ТВОЈ САН, уверава ме брат Ранко и креће у акцију..! 

 

14. КОШУЉА 
 

          Памучно платно се ткало тешко и уметност је била на домаћем га разбоју изаткати. Мерила се 

пређа на лактове, то је нека дужина испод метра, сновало се у дворишту на кочиће да се не замрси, 

белило се дуго перајком и домаћим сапуном, на плочи у реци код наше воденице, па ткало и опет 

белило. Кројило се савршено једноставним кројевима, равни рукави, ошвице на ЗАПЕКЉУВАЊЕ до 

изнад пупка, а дужина се одређивала тиме да ли је то кратка или дугачка кошуља. 

          Женске предњице су вежене, и рукави, а ћенар се хеклао и прошивао на крајевима рукава и на 

доњем делу кошуље. 

          Кошуља се никад код женске чељади није носила без јелека преко и минтана - сукње, одозго. 

Чипка и белина је требало да буду виђена, а да се тело не види. Оно је само наглашавано. 

           Преко кошуље би се запасале тканице закачене кукицом, металном копчом која је често од 

знојења остављала траг на платну, рђу. 

           Мушка кошуља била је једноставнија, имала је само извежене ошвице и рукаве са копчањем, 

као и код садашњих креација, само уже манжетне и шири рукав, изведен из целе ширине грудног коша. 

         Моја баба Богдана Николић, рођена Грујић, из Ивања, повреди око вретеном и није имала 

великог изгледа за добру удају (у седамдесетој години оперисана је и потврђено је да никад не беше 

слепа), због изгубљеног вида, једва да се удала за деду, млађег од ње, који се задњом снагом вратио 

са Солунског фронта тешко болестан. 

        Прво дете, Јелена јој умре као беба, а потомци се као и остали Срби умножише, али не много. 

Удајом у село Бучумет донела је и девојачку спрему, међу којом и кошуљу, коју је касније моја мајка 

донела у својој девојачкој спреми у Ивање, удајом за мога оца. 

         Много година касније, моја мајка је исхеклала чипку на тој кошуљи, па сам је ја носила као 

хаљину.                  

         Било је то седамдесетих голина. 

         Међу момцима, био је један са којим сам шетала. Родом из Бучумета. 

         Видела ме мајка, то нисам знала, па ми рече: 

          - Ти сас Душановог и Љубициног сина шеташ... 

          - Не знам ко је и одакле је, студира економију - одговорих. 

          После тога нисмо се више видели ни шетали. 

           Кошуља је завршила као девојачка спрема моје ћерке Јелене, и верујем да ће се „вратити" у 

неко од ова два села, Бучумет или Ивање, да се традиција не прекине... 

 

15. НАДВАДА 
 

             Кад сам као девојка читала КОСИДБУ описану у роману „АНА КАРЕЊИНА", чинило ми се, уз 

све уважавање великог руског писца, да постоји нешто што је много лепше и што завређује дужну 

пажњу, нешто што се сачувало у ризници мога сећања. 

             Опис косидбе ивањских ливада је најсликовитија историја мога села, односа осталих села 

према њему и односа људи између себе, као и односа полова и генерација. 

             Ивање - мој „центар света" - са јединственим положајем, долазећи у њега асфалтним путем 

угледате појас њива и воћњака, па кућа са баштама, потом утринама, потом ивањске ливаде до 

подножја Радана - који почиње појасом храстове и букове шуме, а завршава боровином. 

            Косидба је почињала око Ивањдана. 

             Сви су јој се радовали... 

            Лоши путеви за своз сена нису ометали свечану атмосферу. 
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            Била је то својеврсна такмичарска атмосфера косаца и чудо лепоте девојака и жена, које су у 

струним торбама, преваљујући десетине километара, доносиле косачима подготовено јело - ручак и 

обед. 

            Ја сам једноставно била водоноша. 

            Ишла сам од косача до косача, нудила их водом, носила тестије, а касније и друго суђе, и 

одлазила на извор по хладну воду. Отац би зачас попио тестију и морала сам да се враћам поново на 

извор и често сам у сусрету са животињама прескакала откосе удишући им мирис - само је један такав 

у сећању мојих чула.                                                                                                                       Журила сам 

да донесем питке и хладне воде, још и још... То су чинила и остала деца. 

          Редом наше ливаде звале су се ЋУМУРАНА, на месту где су у давнини топили руде, поред 

ДЕЛИВОДЕ рачвишта наше Ивањске реке, ГОЛУБОВАЦ, ТРЊЕ, НАД РЕКА, ШИРОКА, ДУГУНИЦА... и 

НАДВАДА. Увек сам мислила о њој као о мојој ливади. Она је омеђена имањем породиие Љубић, који 

имају кућу и тамо живе, под планином Радан, изван села Ивања. Ливада је подељена на четири дела, 

и налази се „изнад Ваде". То је уређени ток Ивањске реке, омеђен ВАДОМ да не би плавила и 

разливала се. Ливада је за мене имала димензију ширине и платоа са кога се најбоље шаље и прима 

звук. Ехо, који је ту стизао из свих атара, преламао се на том месту. Знам да су моји увек знали ко коси 

коју ливаду. Најлепши гласови распеваних девојака, жена и мушкараца ту би се помешали са 

жуборењем воде и крекетом жаба, били су сазвучје, какво музички нико није забележио. 

            Нисам имала дара за музику, за њено стварање, извођење, бележење; можда зато нисам 

препознала на време да је моја ћерка Јелена врсни слухиста. Но мој најважнији, најдубљи осећај за 

хармонију и савршенство, рођен је ту... 

 

16. БОЈЕ 
 

         Немогућност разликовања боја је појава позната као далтонизам. 

         Чешћа је код мушке деце - малишана у одрастању. 

         Ово је дефинисаност за оне који због других треба да знају и разјасне проблем. 

          Ја сам једноставно обојено порасла. Родила сам се са смирајем зелене према жутој, са 

мешањем слонове кости уз црвено, са љубичастом и плавом са роза, жутом, тиркизном, а изнад свега 

са бојама које ниједан сликарски мајстор није насликао и ниједан песник није опевао. 

          Моје боје су трепериле, жубориле, цвркутале, оне су се ЧУЛЕ, моје су боје боје које време ни 

годишња доба нису дотакли. 

           Ни сибирска студен, ни афричко сунце, ни индијске кише, ни срећа, ни сета нису обезбојиле 

ливаду пред кућом, коју је Радан сачувао за мене. У свој својој вековној традицији обнављања у 

годишњим циклусима. 

          Када сам постала свесна да све није црнобело? Онда када сам видела овцу која је била браон 

бела. „Нека, да одвојимо овуј вуну, па ћу наберем љупке од ораси, кад испредем пређу ћу да омастим 

у каџаво. Овуј белу ће деца да понесу у Оране, куде Денчу за црге, а овуј каџаву ће остајимо за 

клашње..." 

          Слушала сам разговоре жена и није ми била јасно да оно што носим није тик од овце, да је оно 

негде било па је постало зелено и онда је тек постало мој џемпер, „гуњче ђувезно". 

          У мојој кући углавном се производило све као и у другим кућама Ивања; храна, одећа, али и 

обућа до средине педесетих година, када преовлађује куповна... 

 

17. ПРВА ЉУБАВ 
 

         Имала сам око седам година, знам да ми је брат био беба и увелико сам помагала око њега. 

Ишла сам већ у школу. Једном, пролазећи између „скамлија", учитељица ме помилова по коси. Тај 

додир био је анђеоски, нас децу су ретко миловали, још ређе грлили и љубили родитељи, опхрвани 

тегобном свакодневницом. 
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        То је на најлепши начин чинио чика Никола наш „Чиле" кад допутује из Београда, но те се године 

он оженио и љубав је, чини ми се, припала другом. 

        Не знам како сам је објашњавала самој себи; све што сам видела тако је требало да буде, што се 

чинило, што су чинила деца, жене, људи, сви ти научени односи нису трпели приговор, но кад би се у 

њих умешала лична воља неког одважног бунџије било је свађа, а кад - кад и скандала. 

         Нисам утврдила како почиње љубав и шта она регулише. 

         Много доцније кад сам прочитала своју прву књигу, први роман, нешто о љубави нисам разумела. 

За мене је са седам година ствар љубави била дефинисана као дефинитивна трагедија и верност, без 

об-зира на разлоге и последице, до смрти! 

         Било је пролеће. Поток иза куће и „Мртвице" озеленели, све процветало. 

        Сваки слободан тренутак ми деца из махале користили смо играјући се сопственим играма, чији 

смо најчешће били креатори, неке наслеђујући, а понеку друштвену игру (карте), кријући од родитеља. 

         Радили смо свашта, али увек у равнотежи једни са другима и са природом. 

 

         Пролеће - значило је одлазак у поток, извлачење павити (лијане) за прескакање, брање биљака, 

цвећа за које у Ивању свако има име, а понеком смо и сами кумовали. 

         У току школовања, учећи фармакологију често сам хватала себе да биљке памтим по ивањским 

именима и фармакологији. 

        Тако смо били корисни од раног пролећа до позне јесени. 

        Остала деца и ја такмичарски смо брали цвеће - биљке, које смо пажљиво доносили кући, старији 

су их везивали у мале снопове са обешеним цветовима и главицама доле, и на моје чуђење сушили их 

и складиштили за зимске чајеве. Но у том потоку, који је био ризница биљака и животиња као 

национални парк, живели смо и ми деца већи део дана и већи део године као његов садржај. 

         Знали смо сва зечја легала, често их затицали топла, све змијске рупе, сва гнезда врана, сврака, 

детлића, славуја и све оно што је било тајно у биљном и животињском свету. 

         Време смо мерили ивањским сатом, помоћу величине сенке, или положајем Сунца према 

планини Радан. 

          Сунце је било „два конопца" до заласка, двориште је било испуњено децом и одраслима. Сви су 

пословали. 

            Наједном, прнуше две птице тик уз моје ухо у правцу чичине куће. 

        И чу се крештави цијук налик јауку. Једна од две птице удари о зид подрума и паде на место 

мртва. Друга птица прелете, па се за један трен врати, направи круг изнад наших глава, дозивајући 

језиком цвркута парњака, али тај цвркут не призва мртвог парњака, те птица надлеташе још и још, 

најмање неколико пута. 

Очајна птица рањена судбином, уплашена призором људи - сведока њене трагедије, одлете. 

           Зачуђени и занемели, ми деца, гледали смо у одрасле. 

       - А, леле, погину гугугка, саг ће овај друга да цркне. Оне не мож' да живу једна без другу... А овеј 

две су туј летеле и на јасику у авлију гугутале за мерак за слушање, човеку душу разгаљују... 

      - Еве, узе чича птицу, врљите гу у шљивар, потам до поток - показа на децу широм отворених уста 

и очију упртих у мртву птицу. 

       Ја сам побегла плачући. 

       Ту „егзекуцију" и одстрањивање мртве птице требало је да изврше старији. 

       Сутрадан ме брат Радомир одведе да видим где су је сахранили. 

        Одрастајући замишљала сам како је друга гугутка умрла од туге и како је моја прва љубав имала 

трагичан, шекспирски завршетак. 

       Ко зна? Можда је и он имао неку јасику у дворишту на којој је слушао прве љубавне изјаве гугутки? 

Пред зградом у којој живим већ тридесет година, у Београду, од кућних крилатих љубимаца, истресам 

из кавеза зрневље што преостаје, и тиме храним један „шекспирски пар." 

         Оне се не плаше мене, мирно увек у пару покљуцају семе, стрепећи једино од мога мачка 

Теофила Соколовића, који се већ остарео углавном греје на сунцу испред врата зграде. 
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       Оне кљуцају; загугучу и одлепршају кад се Теофило протегне, а моје сећање на давну епизоду из 

детињства, чини ми се младо, помислим да су ове гугутке сада - крилати другови певачи, музичка 

пратња успомена, мојих неизбрисивих ожиљака, шекспирског пара из детињства... 

 

Између Ивања и Београда, 

од октобра 2000. до фебруара 2001. године 

 

ШОЛЕ, Шоле 

ИВАЊСКА 
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ЦАРИЧИН АМФИТЕАТАР 

 

Прибирање претека 
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Прва страна дигиталног издања  
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Насловна или трећа страница дигиталног издања 
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НА КРАЈУ ЈЕДНОГ ПОЧЕТКА 

 

 

 Овакве приче и књиге - немају краја. Све ово је само увод у нешто друго, једва 

изрециво и бесконачно, вечно. Све сам ово нашла у забораву; ово није књига у уобичајеном 

смислу речи: у оном смислу како их схватају они који их обично пишу. Дирнула сам у 

посебан облик памћења; ову би књигу дивно подупрле ризнице албума уметничких 

фотографија моје старије сестре. Нисам је писала и написала да бих се изборила за 

некакву своју књижевну улогу; одвратна ми је свака сујета, па и књижевна. Морала сам 

понешто од свега овога да напишем, болујући од нечега, што се може излечити само 

лепотом, природном или уметничком и непролазном. Захвална сам, понајвише, њеном првом 

читаоцу, који је инсистирао да не буде поменут, као и мом млађем брату, који ме је подстицао 

да је пишем. Који је покушавао и да понешто од написаног поправи, дотера. Не треба да 

објашњавам евентуалном читаоцу: шта сам и зашто написала: све је пред њим, сада, као на 

длану. 

Између Ивања и Београда,  

током лета и јесени 2000. године. 

 

(Дописано током 2007. године) 

 

 

 

Владимир Соколовић, отац 

(1929.-21. јул 2007.) 
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ЦАРИЧИН АМФИТЕАТАР 

 

 На насповној странице РАЈСКЕ СВЕЋЕ, једне од најопсежнијих и вероватно 

најузбудљивијих књига српске поезије XX века (садржи Опус М.Л. 1968-1998; преко 19 000 

стихова!), објављена је у боји једна предивна уметничка фотографија пауна, коју је снимила моја 

неуморна старија сестра у Лисабону, у Тврђави Св. Ђорђа, у четвртак, 14. марта 1997, негде око 

пола девет пре подне. Паунови знају тајну (дуго)вечности; али сујеверни и пророци верују да није 

згодно на насловној страници једне важне књиге објавити слику пауна. Можда су и чувени 

српски књижевни критичари и тумачи поезије, начули за ову бојазан и можда су инфицирани 

овим сујеверјем, па зато не спомињу споменуту књигу, једину коју је крајем  XX века требало 

често призивати, читати,  дивити јој се? 

 Све чешће ме обузима језа и ужас кад помислим на околност да је све оно што је расно 

и можда најбоље у Срба, у њиховој култури и књижевности, далеко од очију јавности, на 

маргинама, или брижљиво склоњено и смештено, као оклопи и кости корњача, у некаквим 

дворцима, који ће можда бити отворени у будућности ... 

 Болујући, последњих година, нисам читала много ни филозофе ни песнике. Дружила сам 

се са једним песником. Не могу рећи и да сам га волела. Не бих чак могла тврдити ни да сам га 

довољно поштовала. Поседовао је нешто што ни једно друго биће на свету није поседовало. 

Лековиту, драгоцену и неизмерну енергију вере и наде, која, можда, може победити и саму 

смрт. Он се, не сумњам, није бојао смрти, знајући да је она нешто што животу даје смисао, што 

долази на крају, као што воћке сазревају... 

 Наша кућа - кућа у којој сам рођена у Ивању, изгоре почетком 2000. године. Изгорело је и 

све оно што је било у њој, а писати о томе, тешко је: јер би требало обухватити нешто огромно. 

Сазидали смо, у најгорем времену, на темељима старе, нову и лепшу. И у време, када је дигнут 

кров, често сам из Београда путовала у Ивање. Путовао је са мном више пута и М. Л., и то су 

били његови први боравци, прва виђења јужне Србије. Јер овај се човек игром судбине некако 

увек налазио тамо где се градило нешто ново. Повела сам га једног лепог летњег дана на 

ивањско гробље да припалим свеће мојим покојнима, и Л. је чим смо прошли кроз гробљанску 

капију ушао у малу црквицу без врата и из храма се зачуо његов узвик изненађења. Изнео је у 

рукама живу корњачу из црквице, величине као мртав оклоп оне који је чувао у својој 

београдској библиотеци. Био је импресиониран сусретом са живом шумском корњачом, са 

симболом вечности, на малом сеоском гробљу изнад наше куће. Вратио је поново корњачу у 

црквицу, пажљиво, и тад сам га упитала : Откуд онај мртви окпоп корњаче у његовој библиотеци 

у Београду? "Не знам. Затекао сам га у том стану, у кршу у поткровљу, када сам се уселио, 

крајем деведесетах. Чекао ме је као вечност сама. Нисам га бацио..." 

 Можда то звучи патетично, иако је речено несумњиво искрено, вероватно је и истина: Л. 

је као песник сличан мудрацу Чуанг Цеу, он би пустио као неко благо корњачу да буде жива и 

вуче свој реп по блату, као што је и учинио. Вратио је корњачу поново у црквицу, унео је нежно 

унутра и она је одмилела према месту где је олтар... 
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 Кад смо се враћали према кући мога оца, видео је једну падину одмах испод пута (у 

близини гробља), некадашње опустело двориште наших првих комшија (преко пута Ивањске 

реке, и наше воденице поточаре, која се још увек држи, иако одавно не меље): 

 - Овде бисмо могли да започнемо изградњу Музеја живе традиције... 

 Показао је на падину. Гледао је час у даљину, час у зелену траву падине : Овде је 

рођена вечност, и он ју је овде сусрео. Као и у његовом далеком завичају на северу Србије... 

 Песник би да оснује и сазида музеј живе традиције, музеј под ведрим небом; а ја - да 

обновим запустелу црквицу на нашем сеоском гробљу, ону црквицу у којој смо оставили живу 

корњачу да је чува док је не обиђемо неки други пут. Показала сам му током лета, кад цветају 

липе и купина, и некадашње манастириште Голубовац (заједно са мојим млађим братом и 

доктором Љубићем, који никада није престао да воли свој завичај) и узгред Надваду: ливаде, 

омиљени предео мога детињства, краљевство моје. Песник је пошао кроз расцветану природу 

Радана кроз траву до појаса током смарагдних вода моје Ивањске реке, не обазирући се на нас. 

- Куда идеш, Песниче? - "Богу". Окренуо се и погледао ме; хтела сам да га упитам : "Где га 

налазиш?" али нисам, није било потребно, јер ми смо се у последње време разумели 

погледима. 

 Овај човек налази Бога тамо где се одваја од свих створења. Можда је изазвао чуђење у 

мом брату и доктору, који га ипак не познају довољно; можда су мислили да је чудак и питали се: 

Ко је, у ствари, М. Л.? Ја сам веровала да је он краљ, и знала сам да је његово краљевство у 

његовом срцу... Поново покушавам да замислим Надваду, бујне ливаде и песника који нестаје 

кроз набујалу траву према расцветаним звончићима хмеља, или су то биле лијане павити, не 

видим га више, онога који је вероватно видео мојим детињим очима споменути предео. 

Анђели се не виде и Бог се не види, и песник се не види, јер истински песници су велики према 

оном што је најневидљивије у њима. Сад мислим да је то лето 2000. године било даровано, 

дакле, нимало случајно; понајближе чуду; волим да оживљавам ту спику Надваде, смарагдних 

вода Ивањске реке, Деливода; то је мени најбољи лек, од кога могу, верујем оздравити; којим 

могу победити болест, сваку болест, па и болест срца; јер те слике и сећање, тај пут којим нестаје 

песник кроз набујалу непокошену траву, то је пут Бога самог, који се појавио једног сунчаног 

јунског поподнева, не да се нашали, него да нас заувек поведе према истинском краљевству. 

Песник има своје краљевство и краљ има своје краљевство, и ја имам своје краљевство; оно 

почиње Надвадом. 

 Где је песниково краљевство, Л. - ево и твоје, брате? Л. сам, касније, током јесени, то и 

упитала, увелико већ пишући све ово, ове приче само за себе, и он је одговорио кратко: "У мојој 

души!" 

 Нисам разумела сасвим. Песник, који је читав један свет, а зар није такав Л.?, ушао је у 

дубока размишљања и јединство са Богом; јер прави песник никада не би могао бити задовољан 

нечим што је мање од Бога. Л. као човека судбина и живот јесу шибали као ни једног другог 

српског песника XX века, али ја нисам видела срећније и лепше лице него његово током лета 

2000.- те године подно Радана, усред Надваде, можда и зато, нагађам, што је он нашао Бога и 

што је већ задовољан и срећан у њему, што је, верујем, вредније од сваког краљевства, све док 

песник траје у времену. 
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 Овај песник ме је научио као човек како да постанем краљица. Чега? Пре свега - мог тела 

: што год је мој дух пожелео од Бога, моје је тело било много страсније и спремније да то узме 

него мој дух... 

 Свака болест, па и најопакија и најбезнаднија може бити излечена, има лека, ако човек 

прихвати побожну активност и ако је усавршава у себи, јер ништа не би требало да буде 

препрека духовности... 

 Мој живот се, верујем, преломио; описала сам понешто од онога, овде, што је било пре 

тога прелома, лета 2000. - те године; када сам почела све ово да пишем, кад сам сусрела свете 

корњаче и ону живу у запуштеној Ивањској црквици, када сам својим очима видела Вечност, све 

се некако изменило: постала сам краљица, краљица свога тела, и мој дух је од тада почео да 

узима, стрпљиво и нежно од Бога, оно што је годинама пре тога узимало моје тело много 

страсније и спремније... 

 Нећу постати песник. Кад затворим врата свих мојих пет чула, искрено жудећи најлепшу 

слику мога краљевства, пред очима ми затитрају неизрециве ствари и слике, провидне и 

смарагдне воде шумске речице, бујне ливаде Надваде, налазим у мојој души прекрасну 

Надваду и Деливоде исто тако јасно и радосно, као што знам да је Бог у вечности а она жива 

корњача у запуштеној калелици на ивањском гробљу, и више се не бојим толико умирања, 

смрти. 

 Питала сам јесенас горунове, око наше славе Светог Аранђела, усред ивањског 

гробља, откуд они ту? Шумели су, и нису ми одговорипи. Питала сам и ону живу корњачу у 

опустелој капелици, одакле она ту, одакпе је дошла? Гледала ме је некако не бојажљиво, 

можда чак доброћудно; чинило ми се да њен поглед каже: Долазим од Бога... 

 Песника М. Л. упознала сам пре извесног броја година; у његовом поткровљу, тј. у 

његовој библиотеци на Лабудовом брду, видела сам оклоп и кости једне мршаве корњаче, 

по којем је попала последња прашина. Био је међу књигама тај оклоп мртве корњаче, који је 

ту смештен и брижљиво се чува, као по наређењу каквог источњачког принца, у овом случају 

принца песника. Хтела сам не једном да упитам : Колико је дуго тај окпоп корњаче ту? Шест 

стотина година, или хиљаду година? Можда чак и две хиљаде година? Али се нисам 

усуђивала. 

 Написала сам кратку причу у своје време: Свете корњаче и корњаче из Престонице 

корњача. Паунови. И Царичин Амфитеатар... 

 Од те приче остао је само овај фрагмент: Док је пецао у реци Пу, кажу, Чуанг Цеа 

ословише два чиновника које беше послао принц од Чуа, који овако почеше: "Наш владар 

жели да подели бреме државе са тобом". 

 Филозоф, међутим, настављајући да држи свој штап за пецање, не обраћајући пажњу 

на њих, ускоро, рече: "Слушао сам о светој корњачи у Чуу, која је, иако мртва већ две 

хиљаде година, по наређењу принца брижљиво смештена у кутију у његовом дворцу. Шта 

би, дакле, корњача више волела - да буде мртва, да само оклоп и кости остану иза ње, да 

као неко благо лежи или да буде жива и вуче свој реп по блату?" 

 "Сигурно", узвикнуше чиновници, "радије би да је жива и да вуче свој реп по блату." 
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 "Идите онда", оштро одговори Чуанг Це, "ја ћу такође свој реп по блату да вучем." 

 Постоји Престоница корњача, о којој бих вредело да напишем понешто. Са највише 

коте те престонице пуца непоновљив широк видик у ...Остали су ми само наслови од сећања 

и прича, које све, никада нећу стићи да запишем... 

 Свако има свој "центар света". Јустинијан Први и Салвадор Дапи, Јунг и Фокнер, 

Маркес, Лорка .. 

 Као светионик, или кула на обали мора, мој "центар света" има јединствен положај. 

 То место је надомак Царичиног Града, на падинама Радана. Има диван положај, већ 

од самог прилаза. У њега се улази асвалтним путем кроз појас њива, и воћњака. Куће са 

баштама, утрине, па ливаде до подножја Радана - појас храстове и букове шуме, и онда 

борове, не би, верујем верније описао ни Толстој, ни Пастернак, да су их којим спучајем 

путеви судбине икад овамо навели. Мој "центар света" сачуван је за будућа времена 

захваљујући фотоапарату моје старије сестре Мирјане. Она је, откако се као млада девојка, 

отиснула у свет (Беч) имала неколико великих страсти : путовања, уметничку фотографију и 

учење страних језика. Научила их је неколико. И успела је да пропутује читав свет, да обиђе 

све континенте. 

 Никада се није раздвајала од фотапарата. Насликала је на хиљаде 

незаборавнихфотографија. Њени албуми слика, када би се сакупили на једном месту, 

испунили би читаву једну собу од пода до таванице. Она је неуморно, из године у годину, 

долазећи у мој и њен "центар света" фотографисала све: пејсаже, ограде, куће, дрвеће, 

птице и стоку, облаке и изласке и заласке сунца, гробље и оронулу цркву, земљаке, 

сунцокрете, крајпуташе...Моја старија сестра овековечила је све појединости нашег "центра 

света" нагоном песника и анђела, и сачувала од заборава непроцењиво благо. 

 Познато је да је поезија језик онолико колико је пејзаж темпера. Уметничка 

фотографија и филм могу много више него поезија. Писала сам стихове као млада девојка, 

али ни један нисам посветила мом центру света, јер би сваки био фалсификат: уметничке 

фотографије далеко су надмоћније и уверљивије. Уметничке фотографије у боји омогућују 

споразумевање између људи великим делом без језика, без говора, без писања. Права 

књига о "центру мога света" није ово што пишем: права књига о њему био би албум 

пробраних слика моје старије сестре. "Говор" читавих серија слика снимљених у последњих 

тридесетак година у атару мога центра света, с легендама, не дужим од врапчијег кљуна, 

које би написао позван познавалац уметничке фотографије и човек упућен у тајне овог 

простора, превазишли би форму једне фото - монографије, дотакли би повест, која је некада 

била права књижевност, истинску поезију, која је у данашње време срозана, или затрпана 

као шумски кладенци... 
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ТУЂА ПРИЧА. МОЈА ПРИЧА 

 

Кад једна "кћер" дође у манастир да тражи Мајстер Екхарта, вратар је упита: "Кога да 

најавим?" 

"Не знам", она рече. 

"Како не знаш?" 

“Зато што ја нисам нити девојка, нити жена, ни муж, ни супруга, нити удовица, нити 

девица, ни господар, ни служавка, ни слуга". 

Вратар оде Мајстер Екхарту и рече: "Изађите да видите најчудније створење о коме сте 

икада чули. Допустите ми да и ја пођем са вама, а ви протурите главу и питајте:”“Ко ме 

тражи?” 

Мајстер Екхарт учини тако а она му даде исти одговор као и вратару. Тада он рече: 

"Драго моје дете, то што кажеш је исправно и разборито али објасни ми шта мислиш." 

Она рече: "Да сам девојка, још увек бих била у мојој првој безазлености; да сам жена, увек 

бих у мојој души вечну реч рађала; да сам муж, објавио бих непоколебљиви отпор свем злу; 

да сам супруга, била бих верна свом драгом, за кога сам се удала; да сам удовица, увек бих 

чезнула за оним кога сам волела; да сам девица, била бих смерно побожна; да сам служавка, 

понизно бих сматрала себе нижом од Бога и сваког другог створења; а да сам слуга, 

предано бих радио, увек служећи свога Господа свим својим срцем. Али пошто од свега 

овога нисам ништа, само сам нешто међу нечим, ја одох". 

Тада Мајстер Екхарт оде својим ученицима и рече им : "Чини ми се да сам малопре слушао 

најчистију особу коју сам икада упознао"... 

Ту причу или легенду прочитах у једној књижици сасвим случајно, пре неколико година; када 

је моја болест узела маха. Шта је било са том "најчистијом особом коју је икада упознао" 

Мајстер Екхарт? Није остала у манастиру; отишла је даље; куда? У Алпима сам се одлично 

осећала, можда исто тако лепо и лепше као и у мом родном селу Ивању? Да, да. Могуће је да 

је моја душа рођена у Алпима? Поново бих желела да боравим у њима. Да будем ближе 

Мајстеру Екхарту и оној кћери — коју је он икада упознао, јер она, верујем још увек лута 

снежним планинама, дивно привиђење, ништа међу нечим. Моја болест, верујем, ипак има 

лек: излечиће ме, не лекови, него сусрет са најчистијом особом коју је свет икада упознао... 
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ПРВА ЉУБАВ 

 

 За мене је, већ са седам година, ствар љубави била дефинисана као дефинитивна 

трагедија и верност без обзира на разлоге и последице до смрти! 

 Било је пролеће. Поток иза куће и мртвица озеленили, све процветало. Сваки слободан 

тренутак ми деца из махале користили смо играјући се сопственим играма, чији смо најчешпе 

били креатори, неке наспеђујући, а понекад и друштвену игру (карте), кријући од родтеља. 

Радили смо свашта, али увек у равнотежи једни са другима и са природом. 

 Пролеће - значило је одлазак у поток, извлачење павити за прескакање, брање биљака, 

цвећа за које у Ивању свако има име, а понеком смо и сами кумовали. 

 У току школовања учећи фармакологију често сам хватала себе да биљке памтим по 

ивањским именима и фармакологији. 

 Тако смо били корисни од раног пролећа до позне јесени. 

 Имала сам око седам година, знам да ми је брат био беба и увелико сам помагала око 

њега. Ишла сам већ у школу. Једном пролазећи између "скамлија" учитељица ме помилова по 

коси. Тај додир био је анђеоски, нас децу су ретко миловали, још ређе грлили и љубили 

родитељи. 

 То је на најлепши начин чинио Чика Никопа кад допутује из Београда, но те се године и 

он оженио и љубав је, чини ми се, припала другом. 

 Не знам како сам је објашњавала самој себи; све што сам видела тако је требало да 

буде, што се чинило, што су чинила деца, жене, људи, сви ти научени односи нису трпели 

приговор, но кад би се у њих умешала лична воља неког одважног бунџије било је свађа и кад - 

кад и скандала. 

 Нисам утврдила како почиње љубав и шта она регулише. 

 Много доцније кад сам прочитала своју прву књигу, први роман, нешто о љубави нисам 

разумела. 

 Остала деца и ја такмичарски смо брали цвеће - биљке, које смо пажљиво доносили кући, 

старији су их везивали у мале спопове са обешеним цветовима и главицама доле, и на моје 

чуђење сушипи их и складиштили их за зимске чајеве. Но у том потоку који је био ризница 

биљака и животиња као национални парк, живели смо и ми деца већи део дана и већи део 

године као његов садржај. Знали смо сва зечја легала, често их затицали топла, све змијске рупе, 

сва гнезда врана, сврака, детлића, славуја и све оно што је бипо тајно у биљном и животињском 

свету. 

 Време смо мерили ивањским сатом, помоћу величине сенке, или положајем Сунца према 

планини Радан. 
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 Сунце је било "два конопца" до заласка, двориште је било испуњено децом и одраспима. 

Сви су пословали. 

 Наједном, прнуше две птице тик уз моје ухо у лравцу чичине куће. 

 И чу се крештави цијук налик јауку. Једна од две птице удари о зид подрума и паде на 

место мртва. Друга птица прелете, па се за један трен врати, направи круг изнад наших глава, 

дозивајући језиком цвркута парњака, али тај цвркут не призва настрадалог, те птица надлеташе 

још и још, најмање неколико пута. 

 Очајна птица рањена судбином, уплашена призором људи - сведока њене трагедије, 

одлете. 

 Зачуђени и занемели, ми деца, гледали смо у одрасле. 

 - А, леле, погину гугутка, саг ће ова друга да цркне. Оне не мож да живу једна без другу... 

А ове две су туј летеле и на јасику у авлију гугутале за мерак за слушање, човеку душу 

разгаљују... 

 - Еве, узе чича птицу, врљите гу у шљивар потам до поток - показа на децу широм 

отворених уста и очију упртих у мртву птицу. 

 Ја сам побегла плачући. 

 Ту "егзекуцију" и одстрањивање мртве птице требало је да изврше старији. 

 Сутрадан ме брат Радомир одведе да видим где су је сахранили. 

 Одрастајући замишљала сам како је друга гугутка умрла од туге и како је моја прва љубав 

имала трагичан, шекспирски завршетак. 

 Ко зна? Можда је и он имао неку јасику у дворишту на којој је слушао прве љубавне 

изјаве гугутки? 

 Пред зградом у којој живим већ тридесет година ( у Београду) , од кућних крилатих 

љубимаца, истресам из кавеза зрневље што преостаје, и тиме храним један "Шекспирски пар." 

 Оне се не плаше мене, мирно увек у пару покљуцају семе, стрепећи једино од мога 

мачка Теофила Соколовића, који се углавном већ остарео, греје на сунцу испред врата зграде. 

 Оне кљуцају; загугучу и одпепршају кад се Теофило протегне, а моје сећање на давну 

епизоду из детињства, чини ми се младо, помислим да су ове гугутке сада - крилата другови 

певачи, музичка пратња успомена, мојих неизбрисивих ожиљака, Шекспирског пара из 

детињства... 
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ВОДЕНИЦЕ НА ИВАЊСКОЈ РЕЦИ 

 

 Наша воденица била је тик уз кућу. Рано сам као дете помагала баби и мајци да наметну 

на грбину жито и сипају га у кош и да из сандука поцрпу брашно и донесу га кући. 

 То је ритуал који се понављао од јесени до пролећа, чим окопни да није мраз. 

 Мислила сам да је то врло једноставно, да тако треба и да воденице имају сви. 

 Оно што је за моју породицу изгледало једноставно и природно, мислила сам да је и 

Богом дано. За друге је ипак било мучно. 

 У истом том периоду многа домаћинства су по киши, покривајући жито да не "одвугне", 

утоварено на колесарима, довозили до туђих воденица и млело се, а власници су узимали ујам. 

Често се причало да је овај ономе украо жито, умањио брашно... Једно знам: жито је било извор 

живота за људе и значило је огромну сигурност. 

 Куповни хлеб до неких година, многи мештани Ивања никад нису окусили. Наравно, 

воденице су млеле и сточну храну, кукуруз, овас, раж, јечам... 

 Не сећам се да смо јели хлеб од кукурузног брашна. 

 Знала сам да постоји кукурузни хлеб, проја, али се укуса не сећам... 

 Но, сећам се једне очеве посете Београду. Биле су касне седамдесете, мој стриц и стрина 

- очев брат и снаја, који су му увек били домаћини кад дође у Београд, окупили су нас у госте. 

Стрина је направила вечеру и нудила је девера: 

 -Узми, бата Владо, проја је изврсна! 

 Гледа отац стрину, гледа, а знам да се веома уважавају, док не рече: 

  - Миро, склони туј проју од мене! 

 Зачуђено сам га погледала, јер сам већ узела комад проје - био је укусан! Схвати отац да 

је потребно објашњење, па рече: 

 - Снајо, проја је проја, име вој је проја, и ја гу више никад нећу да једем, ако не морам! 

 Једини хлеб који су мој отац, стриц и тетка јели од детињства до младости бејаше проја и 

њихово сећање на то раздобље било је опоро... 

 Те наше воденице - а било их је уз Ивањску реку од махале Голусци до Стојана у 

Деливоду - онолико колико фамилија има Ивање. 

 Данас их скрива растиње, многе су срушене, а једно је сигурно снага Ивањске реке која је 

покретала од новембра до маја сва воденична кола, а ова све камење и чегртала - усахла је и 

оглашава се звуцима отворених чесми у двориштима на којима се умива по који старац и ретко 

кад напуни базен, да се у загрејаној води, не сањајући лепоту моје Нијагаре, окупају наша 

деца и деца наше деце... 
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* 

 

 Нећу писати о величини вода и њиховој лепоти. Писаћу вам о селу које је имало 

двадесет кућа и низ реку пуно воденица. 

 Када је наш деда Сокол у своје време поделио воду са суседним селом, на месту 

Дели воде, знало се да је на води заснован живот. Вода је заустављена на апсолутној 

равни и подељена на два крака под истим углом - тако беше пре сто година, тако је и 

данас! 

 Е, ту почиње прича о Ивањској реци и њеним воденицама. 

 Прве су биле воденица и стругара Микаила Љубића - обе је вода покретала. 

 После њих на благој равни кроз Надваду и Големо Дрво до Доњу Раткину - 

ваљавица и стругара Дилета и Костадинка. Нешто испод Грујићи. Санда и Борко. 

Радосављевићи. Данковићи - обе куће. Ђиђа Грујић (ваљавица и казаница). Китановићи 

(воденица и казаница). Живанци (воденица). 

Дракшини, од којих смо ми Весинци - Соколовићи купили Пи (наша и Батина воденица).  

 Цветкова. Ђелинска. Именска. Чукуруска.   

 Миланова. Соколова. Ридарска.Голушка... 

 

 

МОЈА НИЈАГАРА 

 

 Кад си мали све ствари око тебе су огромне. Димензије су нереалне; орао и авион у лету 

имају исту величину. Лепгир и птица... Поток је река... 

 Никад нисам схватила зашто Ивањску реку испред моје куће зову потоком. 

 За мене је она имапа димензију живота али и величине реке. 

 Кажу да Весинци говоре гласно, јер их је преко Ивањске реке тешко било дозвати, па и 

дан - данас реч добија онај ко громким гласом надговори саговорника. 

 Ко зна, можда је понеко од нас био и делимично глув, јер ко је то процењивао? 

 Но, Ивањска река, коју описујем, уствари је - средина тока од места Деливоде до ушћа у 

Вујановску, па Пусту Реку. Сем извора живота имала је значај радости. 
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 Све што је било у вези са чистоћом, дешавало се испред наше куће на Ивањској реци. 

Играња, чишћења, и негде пред Ивањдан мој отац би на Дракшин Пи, воденични јаз, заједно са 

свом децом из породице кренуо у акцију чишћења Нијагаре, како смо звали водопад Ивањске 

реке у једном депу нашег дворишта. Стављао би велику даску, учврстио је и ми смо деца 

отварали сезону купања. Купао нас је све, наравно, голе до поласка у основну школу, а онда 

смо голотињу скривале неким крпама. 

 То је било прво јавно купалиште на Ивањској реци. 

 А моја старија сестра Мирјана и ја смо прве купаће костиме добиле од стрина Мире из 

Београда, које је она шила на сингерици - некад невештим штепом, али неспорно, великом 

вољом. 

 О Нијагари знам доста. 

 Но, једно од те деце са наше Нијагаре, као једино из села које је видело праву Нијагару 

као жена касније, рече: 

 - Е, Коли, најлепша је наша Нијагара! У Америци је то нешто друго... 

 Много година касније, данас, кад се одавно купамо у купатилу, моја поодрасла деца на 

месту моје Нијагаре виде само врбе и шипражје, али се заједно са децом мога брата често 

врзмају око тога места. 

 Пожелим да их у наручју, као мене и моју сестру, наш отац ставим под водопад који ме 

спаја са најсрећнијим сећањем на детињство... 

 

 

БОЈЕ 

 

 Ја сам једноставно обојено порасла. Родила сам се са смирајем зелене према жутој, са 

мешањем слонове кости уз црвено, са љубичастом и плавом са роза, жутом, тиркизном, а изнад 

свега са бојама које ниједан сликарски мајстор није насликао, и ниједан песник није опевао. 

 Моје боје су трепериле, жубориле, цвркутале, оне су се ЧУЛЕ, моје су боје боје које време 

ни годишња доба нису дотакпи. 

 Ни сибирска студен ни афричко сунце, ни индијске кише, ни срећа, ни сета нису обезбојиле 

ливаду пред кућом, коју је Радан сачувао за мене. У свој својој вековној традицији обнављања у 

годишњим циклусима. 

 Када сам постала свесна да све није црно бело, онда када сам видела овцу која је била 

браонбела. "Нека, да одвојимо овуј вуну, па ћу наберем љуске од ораси , кад испредем пређу ћу 

да омастим у каџаво. Овуј белу ће деца да понесу у Оране, куде Денчу за црге, а овуј каџаву ће 

остајимо за клашње..." 
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 Слушала сам разговоре жена и није ми била јасно да оно што носим није тик од овце, да 

је оно негде било па је постало зелено и онда је тек постало мој џемпер. 

 У мојој кући углавном се производило све као и у другим кућама Ивања; храна, одећа, 

а обућа до средине педесетих година, када почиње да преовлађује куповна... 

 

 

ЛУВР 

 

 Маја 1983. године, чини ми се да је било између 18. - 25., нашла сам се у Паризу - о коме 

немам намеру да пишем путопис, као што су то чинили Исидора Секулић, или Црњански. 

Француска је у Паризу дивно уклопила традиционално са модерним. 

 Француска са туристичких проспеката и Париз са разгледница мање су ми се допали од 

оног невидљивог дела који сам осетила. Све што сам видела и доживела, чула су усвајала, 

нешто и заувек. 

 Дани беху мајски, кишовити, са променљивом дневном тепературом. 

 Хотел је мирисао на Арапе (био је близу Монмартра). Утисак који ме снагом удара 

вратио у бајку био је поглед на Сакр Кер. Утисак на Сакр Кер био је бајковит, као и на Ајфелов 

торањ, Наполеонов ковчег и Дом ратних војних инвалида, где почива историја. 

 Монпарнас осматрачница, културни центар "Жорж Помпиду", где се скупљају млади. Ту 

се једино могло ући бесплатно. Посетала сам изложбу Пабла Пикаса. Све то, било је 

интензивно и прејако. У моменту ми се чинило да је Париз недефинисана светска културна 

престоница, по мало и моја. 

 У Паризу (имала сам неодољив утисак) могло се видети све што човек није видео; 

могућ је сусрет са свим грађанима света. 

 Насред булевара Шанзелизе сусрела сам један брачни пар из Београда који сам 

познавала од раније. Ето, и они су срели мене, као у Кнез Михајловој... 

 Но суштина понетих утисака скривала се на месту које је у уметничком смиспу узело све 

што је могло, а посетиоцима наплаћивало утиске! 

 Уследио је мој сусрет са Лувром. Он је још имао свој стари изглед. Није ту још била 

постављена стаклена пирамида, коју је Митеран даривао својој љубавници (директору музеја), 

а ова њему кћер. (То сам сазнала касније видевши једну репортажу о животу Франсоа 

Митерана. Као типичан Француз понашао се француски, а то што је био председник и није 

престао да буде Француз, не умањује његову величину. У ствари, та репортажа о Митерану 

подсетила ме на мој сусрет са Лувром - на дане проведене у њему.) 

 Беху то четири дана - информисања, разгледања, упијања богатства уметничке ризнице... 

Мона Лиза, мумифицирана тела из древне историје човечанства са очуваном тканином и бојом и 
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наравно Рембрантова импозантна платна на којима су "јунаци" огрнути бордо плишаним 

огртачима... 

 Мене, дете природе, одрасло на планинама јужне Србије - Радана, са којим сам се 

увек потпуно разумела, ризница импресиониста затекла је неспремну за толику јачину 

импресија. Зауставила сам се, било је прејако; и било ми је жао што никад нисам умела да 

сликам. То што сам гледала у Лувру, ја сам кроз годишња доба посматрала, деценијама, свуда 

око мене. 

 Једна бескрајна игра латица и пропорција, непогрешиво ме вратила на моменат, када 

сам као десетогодишња девојчица, размишљала - шта ће се десити када моја поља нестану, 

како да их заштитим за друге пре него што нестанем са овога света? 

 Питање је како да мој импресионизам постане бесмртан. 

 Схватила сам, у моменту, у Лувру - благо сликарима! 

 Сада ми идемо тик уз њихову вечност и можемо само да се бескрајно радујемо што је 

њихов поглед преточио кичицом и бојама на платну чудесне импресије. 

 Видела сам рујну пшеницу искласалу још несазрелу, зелену, како као подлога платна у 

мојој њиви "Николина" на хектарском пространству, у самом од природе датом распореду, нуди 

најлепше, најобојеније, најцрвеније цветове булки. На једном корену било их је за читав сноп! 

Цветале су у циклусима, данима. Једна би процвала, друга пупила, трећа се распукла. Ретко 

две у исто време, или истога дана. Брала сам их и заборављала тамо где бих села; биле су 

изазов; увек ми се свака следећа учинила лепшом. Нису мирисале, но то ми није сметало - 

обично је њихова лепота мирисапа. Латице би им се брзо спарушиле; патила сам што нису 

трајније. Нераспукле пупољке сам отварала, исправљала им латице пажљиво; схватила сам да 

оне нису обојене црвено - црвене су као крв тек у фази прецветавања, а дан - два пре тога 

цветови су виолет - зелени - бордо - роза. Тик уз њих растао је као стражар тамно плави цвет 

са две нијансе. Радовала сам му се; могао је да се пресује, суши и траје зими... 

 Одрасли би били ојађени кад виде да жито поплави, то је био - кукољ! Од њега је 

пшенично брашно било г о р к о (кад се са житом самеље). Сматрали су га коровом што је у 

искористљивости поља био, и обично би га прскали "чорбом" и прскалицама које су носили на 

леђима, а које су ретко биле исправне - истребљивачи! 

 Нисам брала "моје" булке, или ретко сам то чинила; више сам волела да их посматрам: 

чинила ми се снага тих слика при заласку сунца вечном. 

 Нисам размишљала о својој практичној мисији. Била сам заокупљена самом собом; 

осећала да сам у том пространству и сама лепа, као цвеће. 

 Краве (које сам обично чувала) би већ сишле низ Рид, у Млаке, до предела Големо 

Дрво, можда направиле штету. Вративши се у страх, у стварност, потрчала бих и сама за 

кравама... 

 Увек сам носила са собом књигу, бескрајну. Та најлепша библиотека природе била је 

веома привлачна. Научила сам да је читам врло рано. Шта ме је од ње скретало у сањарења, 
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у разговоре са биљкама, лептирима, бубама, птицама? Зашто сам рецитовала мојим кравама 

које би ме дивним крупним очима равнодушно погледале и настављале да пасу? Шта ме 

доводило до самозаборава? Заборављене књиге под неким дрветом, на неком брежуљку, 

редовно су пре кише налазили сеоски чобани, или други мештани, и доносили су ми их, јер се у 

селу знало да су моје. 

 Како су се сазнања о свету проширивала и моја жеља за упознавањем света је расла. 

Моја дечја и радознала природа, поредила је редом, све.. 

 После Париза - Лувра - Бретања, Мон Сан Мишел..., дуга вожња и одмор у ресторану 

"крајпуташу". Три кафе и пиво. За моју сестру, оца мога сина и мене. Зачас се ту заустави 

возни парк од пет трактора са приколицама, вагонетима, вилама и грабуљама. Исти наши 

људи, помислих. Говоре гпасно, смеју се и гестикулирају, испијају пиво, поздрављају се 

сиренама и махањем руку. Говорили су о летини, времену и фудбалу - каже ми сестра, која је 

научила поред немачког и француски. 

 Настављамо пут. Стада оваца и крда стоке уместо булки... 

 Преноћиште; сеоски пансион; спаваћа соба од ораховине, удобна, мирише на сено... 

 - Пробудиће вас л' кок - каже домаћица. Као код куће, у Ивању, помислих... 

 Сањапа сам да лежим на трави, под крушком, гледам да проверим где су краве и пред 

очима ми титра неописиво поље расцветаних булки. 

 Пробудио ме, заиста певац; протегла сам се одморно, и истог тренутка схватила да 

нисам код куће, у Ивању, у Бретањи сам... 

 Да ли ћу је икада више видети, Бретању и Француску, и с ким, и када? Можда са 

анђелима?... 

 

КРУШКА 

 

 Не знам да ли знате какав је укус крушке големке? Кад је загризете и не видите осу, а 

она вас уједе за језик?... 

 Големка има најлепши и најслађи укус на свету. 

 Те крушке су калемили Турци дуж потока иза наше куће; касније, без укрштања, у складу 

са природним амбијентом раданског поднебља, калемили су их и моји. Мирис, боја и укус 

големки су савршенство. 

 Док ово пишем, осећам пљувачку у устима, сетивши се да смо се уз Именски поток и 

Николину и Големо дрво утркивали са стоком - ко ће појести укуснију крушку. 

 Волела сам док читам неку књигу (јер увек сам нешто читала) (између наше и Зоркине 

њиве) да ми големка падне на дохват руке, да се осладим... 
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 А тек баба Тодорине јечменке у ливадама!... 

 Двоје чувају стражу, док један бере, и кад крађу плодова окончамо, увек се из правца 

баба Тодориног дворишта она појави и подвикне... 

 Била је дипломата; знала је да смо гладни и жудни воћа; у ствари нас је пуштала да се 

осладимо... Знала је ко је чији и кад долази да краде јечменке. По томе гесту, памте је моји 

вршњаци. 

 А тек Сандини "синци". Именске кљакавке... 

 Укуси препознатљиви и вечити. 

 А Тамна Ограња и оскоруше, морам да проверим да ли још постоје. 

 Но прича о крушкама започета је догађајем који ме увеселио на тренутак. Моја 

братаница, Марина, гимназијалка, приликом њеног првог доласка у Ивање, где је и рођен њен 

отац Синиша (син моје тетке Косовке), покрену причу о крушки водунки. 

 Пошли смо према потоку иза наше куће, бројна породица са дечурлијом, и деци 

објашњавамо шта територијално припада нама. 

 Е, ова крушка је још из времена Турака, стара је око сто година - објашњавам ја 

историју коју су мени моји стари препричали... 

 Је ли, тето, је л' то Турчин Мурат посадио ? - пита ме Марина. 

 Тих дана је приказиван филм "Косовски бој", који је она гледала. 

 Има још крушака из тог времена, али се већина углавном осушипа, нестала, као и 

сећање на њихову историју. 

 Највреднија историја, коју би вредело исприповедати, јесте историја о крушкама, које 

имају  укус савршенства и сласти... 

 

 

БЕЛЕШКЕ ПОВОДОМ ЧЕТВРТОГ КУЋИШТА МОЈЕ ФАМИЛИЈЕ 

 

 У детињству се често, кроз приче, пробијало, понешто о нашим прецима. Све до 

четврте генерације уназад гледано. Много тога се заборавило о првој генерацији која се 

зауставила у данашњем атару села Ивања...Гробови би могли више да посведоче од потомака 

о онима који су сахрањени у њима. Сигурно доста тога знају и она два висока горуна израсла 

усред ивањскога гробља изнад оронуле капеле? Они су расли из костију покојника и упили су 

корењем понешто од оних тамо покопаних? Горуни говоре шуморењем - зато их треба 

понекада ослушнути, готово ритуално, као што се пале и свеће... 
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 Ивање је четврто кућиште моје фамилије. Оно пре њега - Божурња код Тополе, Црна 

Трава -једноставно су називали старина. 

 Уз гасарче или петролејку препричавајући догодовштине, најчешће се говорило о деда 

Драгану из "старине". 

 Било је пролеће. Изашао деда на басамак сабајле, сео и запалио лулу. Приђе му једна 

од снаја те рече: 

 Дедо, умрела баба, најдомо гу на рогожу, укочила се... 

 Оће да је, оће - одговори деда и дубоко увуче дим из своје луле... 

 Утицај жене у српским породицама, и мојој, неспорно често био је одређујући. Ово сам 

брзо схватила још као дете. Недозвољене ствари решавала је жена, мајка, баба... 

 Тако и приликом насељавања Косанчићеве Подгоре и приликом трајног лоцирања, 

Николићи одабраше село Кацабаћ. 

 Равница између Мораве и Радана, земља плодна "татка да роди". 

 Једна од мојих прабаба са ситном децом и козама опирала се да остане на плодној 

земљи. Стално је гунђала свом мужу: 

 - Нема козе кво да брсту, зар не видиш; нема млеко,  деца ће ми помру... 

 Након смрти једног новорођенчета, чукундеда крену породични караван и заустави се у 

подножју планине Радан - тамо где су једино козе имале да брсте, до миле воље, али где је 

увек било мањка друге хране... 

 Један део фамилије Николића остаде у Кацабаћ... 

 У фамилијама Соколовић и Николић од којих потичем увек се говорило у релацијама 

жена - муж Драгица Впадина, док у другим селима око нас та релација се изражавала 

синтагмом Впада Драгицин. 

 Изузетно је да су Ивањчани и мештани Бучумета, ту релацију другачије изражавали, 

ако је мушкарац не дај Боже неспособан да служи војску, па доведу девојку да, ете, кућа не 

пропадне и ако успе да је одржи, онда је та жена и вреднована, и то вредновање се изражавало 

синтагмом Влада Драгицин, или Ратке Јеленин. 

 

* 

 

 Једна од фамилија са којима смо се ми, ВЕСИНЦИ, побратимили јесу ЂЕЛИНЦИ - по 

деда Ђели, већ поменутом. 

 Један од њихових предака, изузетан живац и вредан, појде у Трсиште (Трње покрај 

Голубовца) да крчи шуму за испашу. 



 672

 Притера га; не могавши да се брзо распаше, оно заврши у гаћама. 

 Дојде субота, мијење и премењување. 

 Соблачи се деда, баба га погледује, па збра душу да га пита: 

 - А, бре, човеку, куде су ти гађе? 

 Љутит деда што га подсећа на бруку, брецну се: 

 - Ене ги у Голубовац на трн, узни па ги пери!... 

 

* 

 

 Наш ујак по мајци, ујка Стојадин, звани Дила, леп ко девојка, што год да ради, имао је 

око себе женско друштво. 

 Скупљали смо сено у Ћумуране, близу њихове куће, кад јекну планина. 

 Из правца Вучелића, јекнуо је женски глас. 

 - О, Дила, доћерај 'вамо Белоњу и Булоњу, да их бодемо са мога Китоњу...! 

 Деда Ђела pater famillias Анђелковића из Ивање имао многољудну породицу, а 

работеше као дунђер у Ниш, у печалбу. 

 Да смањи број гладних устију у кући, његова жена даде једно дете да служи код 

Црногораца. 

 Дојде абер о томе до Ниш, а мангупи у бисази турише две цигле; знали су да је деда 

Ђелин бес голем и да ће одма да запуца дом, кад му кажу да је његова жена дала једно њихово 

дете да служи. 

 Тако и би. Узе бисази и отиде дом. 

 Препешачи деда Ђела уз Пусторечко поље, стигне ноћу. 

 Баба се зграну, али ћути. 

 Изброји главице деце испод цргу и виде да фали једна. Измлати бабу и не рече ни реч. 

 Окрену се и врну у Ниш на работу сас оне две цигле у бисази... 

 Сутрадан се дете врати дом и никад више нису били слуге, да би током последње 

деценије прошлог века неки постали лекари... 

 Мој корен је у селу Ивање, подно Радана. У њему сам рођена и порасла и провела прве 

незаборавне године живота. У суморним поратним годинама стасали су сви они чији су 
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родитељи погинули у Другом светском рату, умрли... И село је почело да се весели, радује, 

обнавља... 

 Друга генерација - међугенерација, постала је пунолетна, дорасла војсци, женидби, 

удаји...Црнину све ређу (сем на главама старијих жена - доживотно црним марамама) заменила 

је шарена и разиграна веселост. Из најсиромашнијих домова, као по неписаном правилу, биле 

су најлепше девојке и момци. Углавном је село имало здраву младост. То је било веома 

битно, као снага села - његова лепота. Они су утемељили и обележили напредак, и 

максимапни економски развој који чини период 1950 -1980. година. Ретко ко од омладине а и 

њихове деце беше инвалид, спеп, глув, болестан. О томе сам у зрелом периоду живота више 

пута размишљала. Чак је и смртност новорођенчади, која су се често рађала уз огњиште и на 

слами, била ретка. Ту су углавном били "синдроми изненадне смрти". Обољевало се  од 

дечијих болести, у време епидемија. Имали смо редовне школске здравствене прегледе и 

вакцинације. Младићи и девојке поносили су се својим здравим телима и још бодријим духом. 

Поља су изгледала као шарени ћилимови; није било ни једне необрађене парцеле! 

 Још се трсила земља "за разорување". Понека би се њива проширила за по десетак 

метара, али и продужила на рачун "утрине". Не у катастарском смислу, већ у смислу корисне 

обрадиве површине. На тим њивама, ливадама и баштама од раног пролећа до касно у јесен, 

утркивала се лепота, снага, вештина и умеће са природом. Правило је било да се њива једне 

године копа, а друге жање. "Да се обрне земља, мора да се копа, не ваља пшеницу на 

пшеницу", говорили су планери и то реализовали. У остваривању тих домаћинских планова 

сви су пословали; деца, старци, жене и наравно мушкарци. 

 Брзо се одрастало, већ са 12 -13 година примећивало се ко је вредан и добар. 

 Е то "добар", у значењу и тумачењу Ивањчана значило је - не чинити никад никоме 

пакост, поготово не намерно, не пуштати стоку у забрањене зоне, не ломити тек засађено 

воће (вилдане)...Имао си право да убереш или поједеш било коју воћку и да ти нико ништа не 

пребаци, али не и да обереш "све"....Најчешће су страдали бостан и вињаге - њих је било 

понајмање. Други облици присвајања називани су крађа (а само је "Аца Штрбан" по томе 

помињан). Бити "добар" значило је да се сваком јавиш, кад га сретнеш, чак и кад те не примети, 

без обзира да ли одрасли "не говоре" ("не говорити" се дешавало, али ти неспоразуми нису 

трајали вечно, и посвађани би временом "проговорили"). Бити "добар" значило је однети 

поруку, послушати старије, ако идеш у уторак (или ако отац иде) на пијац у Бојник. И данас то 

"бити добар" у мојој свести има извесну тежину, да ако ми се било ко од Ивањчана обрати, 

реагујем по принципу територијално родбинске везе. Тако сам на клиници на којој радим 

"рођака" свим потомцима мојих Ивањчана. Не знам какву "обавезу" имају моји завичајни 

"рођаци"; знам да је моја одговорност увек присутна у односу не само на њих, него и на читав тај 

део јужне Србије... 

 Ивањчани, вредепо би их описати, апи не на начин како су описивапи своје земљаке 

савремени српски писци (Видосав Стевановић, Савић, Братић; ни као српски писци претходних 

генерација; ни као публицисти)...Као прво, не треба ништа измишљати, пошто је живот, 

стварност, Ивање и његова околина, прошлост и садашњост, сама по себи фантастична... 

 За разлику од мештана других околних села, Ивањчани су поседовали невиђену и 

колективну снагу, јаку индивидуланост, велику личну одговорносг. Били су напросто савремени, 
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савршено организовани. Учећи социологију схватила сам да сам једном давно живела и 

становала у једној готово идеалној заједници. 

 Голусци, Ридарци, Миштинци Масурице, Штрбанци, Горинци, Ђуцини, Коцкини, 

Цветкови, Ђелинци, Весинци, Златанци, Данковићи, Именци, Живанци, Шумарци и Љубићи 

- чинили су моје насеље. Село се простирало на више брежуљака и удолина, увек уз поток и 

изворе. Његови житељи носили су имена кроз све миграције и свако је имао породично и 

историјско предање. Временом су стара имена добијапа и нове одреднице према локацијама 

куће: Шумарци - Николчини, или Обрадови и Загоркини у шуму... А сви су били шумарци - то их је 

прецизније одређивало, јер су били удаљенији од Селишта. 

 Или Живанци - Микаилови... Е, морао би знати чији је он био предак да би знао ко је момак 

што са чесме пуни плехане буриће водом и вози их у гробље ивањско. 

 - Сине, свари каву и носи, ене ги Живанци, Микаилу праву спомен, па да попију! - казао 

би мој отац Владимир. 

 - Ком Микаилу? 

 - Ма, јок, поставља тата Миле Кренин, прави тати спомен; овај му син одвезе буретија 

за бетон. Време, Бога ми крену, убаво послужи; бил је добар човек... 

 Слажемо се у томе - диван је човек био...  

 Живанци; Микаил; Крена; Миле, син му - сећање очево памти четири генерације... 

 - Жене, чусте ли, Зорка у шуму родила дете жуто, жуто; не знам како да роди такво дете, 

кад не личи на њи? 

 - Море, чек - сети се неко што памти дуже - ви не знате, но они су имали некога риђога 

деду на старину. 

 Много година касније, на студијама, генетика ми је објаснила дилеме мештанки. 

 Ивањчанке су као врсни критичари, хвалиле или кудиле, кад је за нешто било повода. 

Најчешће су, налазећи мане, уважавале их, прихватале и оправдавале, испољавајући дивну 

племенитост. Тај однос објективности дуго је негован; мале разлике нису удаљавале мештане, 

чиниле су их некако ближим. 

 Село је живело на принципу размене роба, рода, позајмица...Фазу увођења новца 

схватила сам у посебним приликама. Наиме, постојали су људи обични као и сви други, али су 

знали нешто посебно да ураде, што остали нису знали. Били су то занати. За ту врсту рада 

њима је плаћано. 

 Милутин Грујић - албатин. Пошаљу те да питаш кад можемо да дотерамо волове или 

краве да "ги поткове". Морапо је да се вучна запрега "обује", јер је била "једина". 

 Било је то време лоших, готово непостојећих путева, слабе стоке и бројне нејачи. 

 Цена занатских услуга није била висока, већ фиксна, а термин се договарао. Радња је 

била под великим ајатом. Животињу би везали, оборили, везали јој ногу уз дрвен ослонац и 
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ексерима фиксирали потковицу. Потковице су се разликовале (за предње и задње папке). Не 

ретко би од засецања копита шикнула крв. Понекад би говече храмало, али се не сећам да је и 

једно угинуло... 

 Занати су знање које неки имају уз основно сеоско занимање и знање. 

 Не знам зашто су Миливоја "Швабу" прозвали "Шваба". Био је сеоски ковач; један од 

његових синова, Бане, радио је као "ковач", у Београду у ковници новца. Миливоје је оштрио, 

клепао, варио све оно што није могпо да се врже и закове. То су били - будаци, секире, маказе 

и разне друге гвоздене алатке. Овако то изгледа - дају ти мотику, будак, чак и секиру (али ређе 

да се не повредиш). Све што треба да се кпепа и "прату" те да однесеш "код Швабу". Ти кроз 

Запис преко Миру, поред игралишта, Лазарових... вучеш држаље веће од себе, зинеш ко куче, 

док не дођеш пред Швабину ковачницу. 

 Ту не престаје твоја ангажованост; мораш да покрећеш једну полугу која преко мехова 

распаљује "ватру". У жар се стави алатка која треба да се усија. Ковач је извади великим 

машама, постави на наковањ, клепа мацолом, растањујући рез. Затим га полива водом, хлади. 

И на крају рез равна турпијом и оштри. 

 Децу је сву сеоску познавао, јер смо били његове "муштерије". 

 Рекао би обично то кошта толико и толико, платиће тата, одговарала сам. Кући сам 

саопштавала висину износа занатске услуге. 

 Кад сам поодрасла носила сам и новац, па је ту курирску услугу наслеђивало по правилу 

млађе дете. Мој брат млађи... 

 Код Швабиних нисам волела да идем; нас децу ту никад нису ничим погостили; цркнеш 

преко Рид вукући алатке а ни воде за пиће; а жеђ се повећава и мучи... Били су у то време 

боље стојећа кућа од наше, али нису били отворени, гледали су само себе... Ту су се могли 

видети и други људи из других села и махала, па да понекад у повратку пренесеш њихову 

поруку за неког од оних који је живео близу наше куће... 

 Једном се нађем код "Швабу" кад тресну нешто испред ковачке радионице и један оштар 

гласи преплаши ме... 

 - О, Миливојеее! 

 Ковач изађе из радионице, а ја из детиње - мишје перспективе видех огромног човека у 

чизмама од седам миља како са својих леђа баци предња шинска кола, и рече ковачу да треба 

то и то да уради. 

 То је био Радоја Ђорин. Он је кола која вуку волови носио на својим плећима скоро 3 - 4 

километра, од своје куће до "Швабине" ковачке радионице... 

 Испричам ја то, вративши се кући мојима, као сензацију првог реда, са пуно детаља, кад 

моји као и ковач, осташе без икаквог коментара! Мој отац само рече:" Ма, срето га ја између 

Ракљес и игралиште...Врћа се, заварил му "Шваба" осовину..." 
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 Тај Радоја Ђорин и Коле Ђурашковић били су највиши растом људи које сам видела и 

сретала у нашем сеоском атару. Радоја је увек на себи носио клашњен капут и чакшире без 

обзира на годишње доба. Био је будапаст -таквим су га сматрали. Не знам чиме су то 

одређивали. Мени је личио на див јунака из народних песама... 

 Кројач, чика Алекса, живео је у Именци. То није далеко од сеоског гробља и наше куће, 

али од нас до њих, требало је да се прође поред два "страшна места". Прво, Мртвице - потес 

налик на тунел исплетен од лијана и наравно глув, озвучен крештањем птица и шиштањем змија; 

па се попнеш кроз наш воћњак и онда долази други ужи тунел код крушке под њиховом 

кућом...Е, онда зарежи куче и кези се на тебе, као да ће сваког часа да ти зарије зубе, да те 

мало проба... И, спаси, Боже, стигнеш. Пре но што "викнеш", тетка Достана изађе, одбрани те од 

пса и одмах те одведе иза шпорета да се угрејеш... 

 Тридесетак година после досељавања мојих предака у Ивање, успедило је у првој 

деценији двадесетог века досељавање Црногораца у село Добра Вода - око 1875. године 

наше, њихово 1905. гадине. 

 Сећам се да су односи мештана два села увек били срдачни. 

 Мештани Ивања су били земљорадници, повртари и сточари, а Црногорци искључиво 

сточари и ловци. 

 Памтим да је мама слала од наше сиротиње "парадајс и паприку" баба Вуки 

Ђурашковић, а она је нама слала очишћеног зеца, у истој корпи "да се празна не врне". 

 Постојали су и други облици размене - за једно теле добијали смо пет оваца, пар волова 

за пар крава са телетом... 

 Увек је између њих и нас постојала по која љубавна прича, неке су завршене склапањем 

брака а друге лепим успоменама. Кад сам била дете кроз "Миру" и "Пожаре" по путањку, добро 

утабану људи су ишли до деда Радоњу Ђурашковића да "ваде зубе". Његов "асистент" била је 

баба Стефа, у ординацији под храстом. Људи су их уважавали јер је Ивање било село ратних 

сирочића, а деда Радоња - био им је добронамеран саветодавац. 

 Уз дужно поштовање за све људе из фамилије Ђурашковића, у мојој ризници сећања је 

и једна јединствена прича. 

 Девојке из села једва су чекале распуст да стигне петорка. 

 Петорку су чинили студенти, синови великог очевог пријатеља, чика Милосава, чији је 

унук Жарко хирург на новобеоградском Институту за мајку и дете, где радимо заједно. 

 Петорка, студенти, морапи су сваког лета да копају у селу, у потесу званом "Пожаре", 

огромне рупе за шљиве, које никад ту нису успевале, нити су икад сађене. 

 Њих је чика Милосав излагао бесмисленом и тешком физичком раду да од учења не 

атрофирају. 

 Никад га нису питали кад ће посадити шљиве; схватили су то као кондициони тренинг... 
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* 

 

 Шта је боље? Једно време породично домаћинство и имовину нашег деда - стрица 

Станише чувала је и ту  живела "кека Тала", изузетно трезвена и умна жена. Због повреде у 

детињству остала је ниског раста и није се удавала. (Храмала је.) 

 Нас децу је волела, а изнад свега своје синовце, који су учили високе школе. 

 Њена снаха (баба - стрина), користећи сваку прилику да профитира било шта, привезала 

коња у најзеленији део дворишта. 

 Видевши то "кека Тала" рече: 

 - А, бре, Босиљке, што туј врза коња? 

 - Ти ће ми казујеш где да ги врзујем, патротино! За инат! - одговори ова Босиљка и то је 

понављала и наредних неколико дана. 

 Гледа кека Тала, гледа, не зна шта ће од муке, па викну: 

 - О, Босиљке, што врзујеш коња под крушку?! Одведи га у Големо дрво, ел у Шаварику, 

трава је тамо поубава, па га напаси... 

 Пошто је тај потес је четири - пет километара одатле... 

 - Е, капетане, за инат ћу га вржем насред авлију! рече бесно Босиљка и  схвати да је 

надмудрена. 

 

* 

 

 Ивањски атар граничи се са више сеоских атара, атаре разграничавају утрине 

или ничија земља. Ивањске ливаде, па државна шума, Црногорске ливаде, Магашко језеро, 

Магашка утрина, Радосинци, Голушки и Вујановски рид, Орански рид, Обрашки рид и Мајковачки, 

заокружују терторијалну целину атара Ивања. 

 Сва су имања бивала око кућа и природно уз "малу". Једино су ливаде биле изван села 

подно Радана, а градине уз Ивањску реку. Оне су биле у једном комплексу, апи не без реда. 

Ту је постојао неки ред који је измештањем кућишта из ових или оних разлога ремећен, или 

спајањем имања куповином, трампом, деобом...  На пример наша подеобина: Тихомир и Санда 

засновали су кућишта на имању одвојеном од села. Отац је трампио нашу њиву у Трње 

(Јеродром)  са Томом Јовановићем за "Мртвице", где је каптажа нашег водовода. Свака њива и 

ливада има свој назив. Најчешће се понавља "Тршевина", "Млаке", "Големо Дрво", "Орница". 

Иако у свакој породици њива има и лично знамење и значење, Тршевина је добила прво место 
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при именовању парцела, јер је све оно разорано морало претходно да се истрси. Мање више 

већину њива пред орање чистили смо од камења. Јер њиве су овде рађапе и камење. 

Приликом сваког орања плугови би избацили нове количине камених кромпира из земље. У 

рано пролеће камење је сакупљано на средину њиве; поспе су га товарили у канате и возили да 

поспу пут, који су воде подлокале...Након чишћења камења трсио се коров и складови, и 

делови који се не ору. То претеће растиње би се секло, трсило да не гори пшеница или кукуруз, 

скупљало на гомилу и палило...Средином 2008. године, данас, само је пет процената ових 

орница узорано! На најплеменитијем земљишту који је хранило мој детињи свет, шири се 

коров, грмље, трње и прашума, брзином прашуме; брзином неслућеном природи се враћа 

неки мени непознат и застрашујући изглед... 

 Кад из дворишта погледам са терасе куће предео, јави ми се сећање, спике из 

детињсгва, видим људе како као у кошници врве и марљиво припремају "храну" за своју нејач 

и себе саме. У сећање ми навире призор кад моја баба подбочена каже: 

 - Ене гу, вампируша отиде да глође слог у Големо Дрво или у Рид... 

 То је њена јетрва Селена сас будаче и торбиче ишла да навлачи земљу из наше њиве 

у њихову и да досеје усеве. Сваку је међу померала више пута... 

 - И ене, ма па, виде ли, ене га Мића - Дуља, па у Рид некакво трси, пали, цел Пожарски 

поток преора. Ће умре трсејећи и камење вадејећи... 

 Баба Селени и Мићи - Дуљи, заиста, поодавно израсло трње на гробовима; о њивама да 

и не говорим. 

 Ко зна шта су чинили моји и шта је у њиховом животу и понашању било за критику? Ја се 

не сећам неких примедби на њихов рачун, ни присвајања туђе земље... 
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ДУД 

 

* 

 

Весински дуд. Када устанем и протрљам очи, пре него што се умијем на нашој Нијагари, 

прво видим дан, а одмах затам и дуд. 

 То је једно велико, старо и озбиљно дрво. 

 Дуд памтим од рођења. Он својом крошњом наткриљује пола дворишта и изгледа баш 

онако како у цртанкама деца цртају дрво. Има лепе гране, лепо лишће и сладак плод. 

 Његови бели, сочни, слатки, плодови привлаче говорљиве породице птица. 

 Дуд постоји ту откад памте мој отац и Чика. Кажу да је толики био и пре седамдесет 

година. Можда има више од двеста година... Увек је имао густе гране, једре листове и три 

годишња рода. Често је поред птица, и кокошака, хранио и нас децу. 

 И сада понекад осетим сласт лепљивих и слатких дудиња. 

 Волела сам увек то благородно дрво. Кадгод сам под њим стајала и гледала зраке 

сунца како путујући ка Радану напуштају дан. Тако преломљене светлости нигде другде 

нисам видела... 

 Знам ја и неке друге дудове. Деда - мајчин отац имао је бели и црни дуд. Ђорићи у 

Орану, поред нове куће велики бели дуд. Код тетке у дворишту било је дуда, и скоро да је свако 

двориште имало барем по један дуд. 

 Као господску трпезу за птице, сиротињску за јело и пиће за људе. Не, нисмо пекли 

дудовачу. Ракију смо пекли од шљива, крушака и јабука... 

 Но, да се попнемо на врх дуда и отресемо зреле сочне дудињке на поњаву или најлон 

био је обичај деце. 

 Не сећам се да је икада при паду неко дете било повређено. 

 Баба га је звала мурва. 

 Касније учећи фармакологију покупила сам нека знања о дуду везано за медицину. Од 

листа белог дуда кувао се чај за лечење шећерне болести и жутице (у народној медицини). 

Недозреле дудиње спас су од пролива, док њихов сок помаже лакшем искашљавању. Сируп 

од црног дуда је благотворан код запаљења грла и уста. 

 Добростива је и кора од дуда која се самеље у прашак и служи бржем зарашћивању 

рана. А у Јапану се из дудових цветова прави козметички крем за одстрањивање пега и 

других нечистоћа на кожи. 
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 Дуд је имао и симболику - ако га сањаш, следи ти успех; а ако га једеш, спеди ти новац - 

тако је моја покојна баба Стојна говорила. 

 Уз наш дуд мало ниже расла је једна трепетљика. Не знам ботанички назив за ту врсту. 

Треперење лишћа трепетљике и дуда сједињавало се са хуком наше породичне Нијагаре у 

симфонију у мени. 

 У крошњама дуда птице су 'радиле' у три смене. 

 Данас сам видела две грлице и свраку, а синоћ је детлић својим кљуном откуцавао 

нешто морзеовом азбуком. 

 Птице горе 'раде', а кокошке чекају доле да дудињке опадну. 

 Дуд је код нас стигао царским друмом.Има га и у Царичином Граду! 

 За моју фамилију је дуд - више него посвећено дрво -Запис. 

 Има га у многам манастирским авлијама. Видела сам га у порти Пећке Патријаршије. 

Кажу да је тај дуд засадио Свети Сава. 

 Скоро да нема ивањске авлије без дуда. 

 Има ли насеља у Србији без дуда? 

 - Испрегни кола у ладовину, под дуд,  да се не расушу; остави тракгор под дуд; паркирај 

ауто под дуд... 

 Занимљива је прича о једном од наших вепрова који се под дудом увек очеше о најбољи 

ауто... 

 Испричао ми је тата како је чика Влада свирао под њим хармонику пред смрт и како су 

разговарали о дуду. Како су гађали јабуку кад су удавали сестре, јер је била подигнута на врх 

дуда. 

 Испричао ми је и да је био у крошњи стабла дуда кад су Бугари палили село Ивање, и да 

је својој и мојој деци везивао љуљашку о дуд.... 

 Сада је наш дуд некако осамљен; или ми се то само чини? Под њим је у мају отац ковао 

косу. Однела сам му братовљеву јакну да легне на њу. 

 Гледајући га, учинило ми се да се време зауставило. Педесет година је између призора 

који памтим и овог поспедњег, само што је сада мој отац остарио. 

 - Косидба, сине; коса се држи на руке. Чика, ма какав косач, ти умејеш детелину да 

косиш, знам. 

 А кад сам се вратила, двориште је последњи пут покосила његова мишица. 

 Издахнуо је под дудом и не знам шта је последње чуо или видео; али сунце се померило 

и дуд му није направио лад да га заштити поспедњи пут од жеге. 
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 Мој отац је волео Сунце, а ја њега и наш дуд.Весински. 

 

 У ракљама дуда чувао је брус за оштрење косе. 

 Ту је стајао, под дудом, пре четрдесет и седам година, када га је његова мајка радосно 

позвала да му каже: 

 - Сине! Управо ти се родио син! 

 Окренуо се ка сунцу и осмехнуо срећно. 

 Ја сам скупљала јужице да везујемо шашу. Спустила сам их на змељу и отрчала у 

шљивар да сестри јавим да нам се родио брат...! 

 Јужице су се од правиле ражи. Раж се сејапа увек мапо за потребе и чукала ударањем о 

кпасје, а онда потапапа да слама упије влагу да се може уплести у плетеницу, где се везује клас 

с класом, редом, један па други, да би се добило на дужини. Као крта и висока стабљика често 

се дешавала да полегне. Два пута је јужица коришћена. Једном за везивање снопова жита, а 

други пут за везивање шаше, стабљике кукуруза. После жетве би се јужице сакупиле, везале и 

обесиле о клин до бербе кукуруза. 

 Током жетве јужице су се држале влажне да се не би покидале приликом везивања 

снопова. Влажност је чинила жилавом јужицу... 

 

 

НАД  ВАДА 

 

 Кад сам као девoјка читапа косидбу описану у роману "АНА КАРЕЊИНА", чинило 

ми се (уз све уважавање великог руског писца), да постоји нешто што је много лепше и 

што завређује дужну пажњу, нешто што се сачувало у ризници мога сећања... 

 Косидба је почињала око Ивањдана. 

 Сви су јој се радовали... 

 Лоши путеви за своз сена нису ометали свечану атмосферу. 

 Била је то својеврсна такмичарска атмосфера косилаца и чудо лепоте девојака и 

жена. 

 Опис косидбе Ивањских ливада је најсликовитија историја мога села, односа 

осталих села према њему и односа људи између себе, као и односа полова и 

генерација. 

 Ја сам једноставно била водоноша. 
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 Ишла сам од косача до косача, нудила их водом, носила тестије, а касније и 

друго суђе, и одлазила на извор по хладну воду. Отац би зачас попио тестију и морала 

сам да се враћам поново на извор и често сам у сусрету са животињама прескакала 

откосе удишући им мирис - само је један такав у сећању мојих чула. Журила сам да 

донесем питке и хладне воде, још и још... 

 То су чинила и остала деца. 

 Редом наше ливаде звале су се ЋУМУРАНА, на месту где се у давнини топили 

руде, код наше Ивањске реке. Голубовац, Трње, Над река, Широка, Дугуница... и 

Надвада. 

 Увек сам миспила о њој као о мојој ливади. Она је омеђена имањем породице 

Љубић, који имају ту кућу и ту живе, под планином Радан изван села Ивања. Ливада је 

подељена на четири дела, и налази се изнад Ваде, отуд - Над Вада. То је уређени ток 

Ивањске реке, уређен је да не би плавила и разливала се. Ливада је за мене имала 

димензију ширине и платоа са кога се најбоље шаље и прима звук. Ехо, који је ту 

стизао из свих атара, преламао се на том месту. Знам да су моји увек знали ко коси 

коју ливаду. Најлепши гласови распеваних девојака и жена и мушкараца ту би се 

помешали са жуборењем воде и крекетом жаба, били су сазвучје, какво музички нико 

није забележио. 

 Нисам имала дара за музику, за њено стварање, извођење, бележење; можда 

зато нисам препознала на време да је моја ћерка врсни слухиста? Но мој најважнији, 

најдубљи осећај за хармонију и савршенство, рођен је ту... 

 

 

СНОВИЂЕЊЕ: ЦРКВА 

 

 Кад сам видела цркву? 

 Сањам једне ноћи као у кући сам у којој сам се родила, а већ је трећа озидана 

летос, на мало помереним темељима од оне старе. У мојој детињој соби сада је башта 

и порасле су две трешње, црна и црвена... 

 Тог јутра, након буђења још ни с ким нисам разговарала о сну. Први пут сам 

схватила да су у соби трешње прородиле. Вероватно зреле и нема ко да их бере и 

једе. Моја деца и ја једемо са београдске пијаце. 

 - Децо, наберите трешње да понесете на деца, ја не могу да се качим, ћу 

паднем, е еве и пилишта поједоше, па цел дан ишкам, али крилата бића прну, и час се 

врну на грањке - каже мајка. 

 Нисам брала трешње, кад смо летос били у Ивању; брали су Брана и доктор 

Мики, чим смо изашли на ауто -пут Ниш - Београд умало све трешње из кесе да 
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поједемо, но праћување мора да се испоштује, суздржасмо се због мајке, те су и деца 

окусила у Београду да их жеља прође, трешње израсле усред собе мог детињства. 

 Заокупљена мислима где ћу сад да причам себи успомене у ком делу куће ћу 

чути саму себе, нисам ни са братом разговарала о сну који сам сањала... 

 Неколико месеци касније, враћајући се са сајма књига са М. Л., срели смо 

професора Филолошког факултета, Г. Томислава Јовановића - Л.-вог колегу; и у 

градском аутобусу отпоче разговор о разним стварима и плановима, о Л.-вој намери да 

негде сазида Музеј живе традиције и цркву посвећену Вазнесењу, и кад сам дошла 

до речи, у Сарајевскрј улици, ноћу у магли и по хладном времену, испричала сам 

професорима Јовановићу и Л.-у, сан, за који рекох, да ми већ дуже времена стоји као 

кост у грлу. Сан сам схватила као завет, а не знам да ли ћу моћи да га икада остварим. 

 - Хоћете, сигурно, убеђен сам у то! - рече Л. -ев колега професор Јовановић. 

 Не знам зашто сам баш њима испричала сан и не знам зашто сам била 

говорљивија но обично? 

 Тај сусрет објављивања мог сна ме посрами. "Јесам ли вас удавила?" 

 - Јесте! - одговори професор Јовановић. 

 "Хвала" рекох, нисам додала "зашто", јер схватих да човек жели да ме охрабри... 

 Ево сна. Ја сам мала. Пред родним домом стојим са оцем, ведро је и прохладно. 

Питам тату о звезданим колима. "Оно је звезда Даница, оно су Велика, оно Мала кола". 

 Мени је небо најзвезданије изнад нашег Ивањског гробља. 

 Ништа не говорим, мислим у себи како то душе оних младића са неба свако бди 

над својим гробом. 

 Смрзнута враћам се унутра. 

 И желим, силно желим да су сви живи и да их једном видим, знам их све 

поименце, сви стоје пред нашом малом сеоском црквом. 

 Погледам, а оно црква бела, види се из даљине, а крст сија јер је на њему рој 

звезда. 

 Ја читам оно што пише на месинганој плочи. А тамо пише да сам малу Ивањску 

цркву, одавно запуштену, својим новцем обновила за спомен своје душе. 

 Ја немам толико пара, да могу обновити нашу цркву. 

 А знају сви моји блиски да о томе говорим често и да то желим из душе... 
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КОШУЉА 

 

 Моја баба Богдана Никопић, рођена Грујић, из Ивања, повреди око вретеном и 

није имала великог изгледа за добру удају (у седамдесетој години оперисана је и 

потврђено је да никад не беше спепа), због изгубљеног вида, једва да се удала за 

деду, млађег од ње, који се, Божјим уделом, срећом, ипак вратио са Солунског фронта 

тешко болестан. 

 Прво дете, Јелена јој умре као беба, а потомци се као и остали Срби умножише, 

али не много. 

 Удајом у село Бучумет донела је и девојачку спрему, међу којом и кошуљу, коју 

је касније моја мајка донела у својој девојачкој спреми у Ивање, удајом за мога оца. 

Много година касније, моја мајка је исхеклала чипку на тој кошуљи, па сам је ја носила 

као хаљину. Било је то седамдесетих година прошлог века. 

 Међу момцима, био је један са којим сам шетала. Родом из Бучумета. 

           Видела ме мајка, то нисам знала, па ми рече: 

 - Ти сас Душановог и Љубициног сина шеташ... 

 - Не знам ко је и одакле је, студира економију - одговорих. 

 После тога нисмо се више видели ни шетали. 

 Кошуља је завршила као девојачка спрема моје ћерке Јелене, и верујем да ће се 

"вратити" у неко од ова два села, Бучумет или Ивање, да се традиција не прекине... 

 Памучно платно ткало се тешко и уметност је била изаткати га на домаћем 

разбоју. Мерила се пређа на лактове, то је нека дужина испод метра, сновало се у 

дворишту на кочиће да се не замрси, белило се дуго перајком и домаћим сапуном, на 

плочи у реци код наше воденице, и ткало па опет белило. Кројило се перфектно 

једноставним кројевима, равни рукави, ошвице на копчање до изнад пупка и дужина се 

одређивала тиме да ли је то кратка или дугачка кошуља. 

 Женске предњице су вежене, и рукави, а ћенар се хеклао и прошивао на 

крајевима рукава и на доњем делу кошуље. 

 Кошуља се никад код женске чељади није носила без јелека преко и минтана - 

сукње одозго. Чипка и белина су требале да буду виђене, а не да се тело види. Оно је 

само наглашавано. 

         Преко кошуље су се пасале тканице закачене кукицом, металном копчом која је 

често од знојења остављала траг на платну, рђу. 

 Мушка кошуља је била једноставнија, имапа је само извежене ошвице и рукаве 

са копчањем, као и код садашњих креација, само уже манжетне и шири рукав изведен 

из целе ширине грудног коша. 
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КЉУЧ ОД РИЗНИЦЕ И ПОДРУМА 

 

 

 Камо лепе среће да је и данас тако! Кад је прва снаха у кући родила првог сина, 

неколико дана после свекрва је родила најмлађу ћерку. Односи се ни у чему нису 

пореметили, били су савршено регулисани патријархалним устројством. 

 Свекрвин матријархат је доминирао, а снаја је морала да сачека власт. 

Одрастала су деца једни са другима, при чему су старија бринула о млађима, уз 

преузимање дела мукотрпних послова породичне задруге. 

 Редуше су справљале храну недељно, одвојено су јели мушкарци и деца, па тек 

онда жене. 

 Баба Младена, деда Соколова жена, за коју се прича да је својим ћеркама 

поделила породичне дукате у мираз, није уважавала много опстанак куће (бејаше 

раскућница). Упркос томе, захваљујући годинама, имала је привилегију да све кључеве 

од ризница - подрума и шкриња -држи привезане за тканицу на појасу. 

 Поодрасли унуци Драгутин, Тома, Љуба, Гојко и Петар живели су од рада, а 

хранили се мрсом само о благдане. 

 Тако Гојка дадоше у гимназију у Лесковац. 

 Наравно, долазио је за распуст и као и сви девери имао посебно име од 

мипоште, њега је моја баба Стојна звала ПИСАР. 

 - И, сине, чујем ја у Големо Дрво, тата врзан у лелејку на скопку - крушку (исекли 

смо је кад се осушила, прошлог лета) у авлију баба Младена куне, јечи село. Кад 

дошал Писар, гладан, гол и бос, а беше голем човек, два метра и нема кво да једе... 

Задремала баба. Кад "Голуб" (деда Петар) пресекал учкур, узел кључ од подрума. Они 

се најели. Свиње после улезле и изврнуле све и масло и сирење... 

 Е, баби је тада одузет кључ од ризнице и подрума!... 
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БАБА КОСАНА 

 

 Мој деда Петар, деда Драгутинов брат из милоште од моје баба Стојне звани 

"Голуб", призетио се у село Магаш за најлепшу снају у ВЕСИНЦИМА - баба Косану. 

 Била је то стасита жена, више од њега растом за главу и по. Он је био онижег 

раста. Она је била витка и права као јела. 

 Памтим је по дугој уплетеној црној коси до испод појаса, коју је, док је била 

млађа, носила" пуштену". 

 Дуго је нисам вадела, а надживела је јетрве, па дође на сахрану баба Стојни. 

 Синови је уведоше, иако увелу, врло поносну и нимало погрбљену, са седом 

плетеницом, тешко отежалом, савијеном, тик да вири испод црне мараме. 

 Била је у кошуљи белој ко снег са црним штриканим прслуком на "саће", 

фалтаном сукњом и црним иштриканим чарапама "на парице" у зепама. 

 Сви у капели је погледаше. 

 Ми смо били ожалошћени; сахрањивали смо баба Стојну, чуварицу огњишта и 

предања, умрлу од старости 07. јуна 1983. године. 

 Баба Косанина достојанствена појава и ход натераше нас да се некако 

исправимо, јер смо се можда постидели својих учмалих, неусклађених појава. 

 Она је носила свећу, босиљак и нешто зелено у кеси. 

 Наричући: "Доде, мила доде, еве дојдо, ти, доде, ти ме не дочека, но, доде, еве 

ти босиљак из нашу градину, млого убаво мирише. Вера ти га искуба и еве свеће да ти 

видело покаже пут до мојега Петра... поздрави га, доде, и понеси му овеј ментол - 

бомбоне; млого ги је волео...." 

 Зачу се полуглас мога оца - циника, чак и у овој ситуацији. 

 - Мори стринке, што му ги праћујеш по мајку? Па однеси му ги сама! 

 Нису сви чули примедбу мог оца, а мој полуосмех је сигурно изазвао 

нелагодност код оних који нису. 

 Десетак година касније однела је свом Петру бомбоне, а мајка и отац, у име свих 

нас, однели су свећу и босиљак њој... 
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        Сестре Соколовић на врху Старе планине (око Велике Госпође, 2014) 

 

ПРСТЕН 

 

 Кад се отварала палата "Београђанка" даде мени баба Стојна паре да купим 

бурму за успомену. 

 - Бабо, зашто да купим баш бурму? 

 И она ми исприча причу о њеном двоструком удовиштву. 

 - Удата сам била, сине, у село Бублицу и имала сам Вукашина и Милића. 

Вукашин одеше већ, а Милић беше у повој - кад ми муж умре у бугарски рат. 

 Из те куће су ме довели за твог деду Драгутина, а децу остави на јетрве... 

 Кад падне мрак у Ивању излезнем у Миру на Палатке да видим кад се у Бублицу 

запале видела, да ме мине туга. 

 Вукашин престиже, а Милић умре кад напуни годину. 

 Касније је Вукашин сину свом дао име Милић... 

 (То је мој брат од стрица - живи на Новом Београду.) 
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 -...Но, сине, баба Милевка која је умрела, а чија сам ја намескиња, имала је сина 

Станијана. Много сам га чувала и он је мене пазил...Тату, Чику и тетку је волео, а они 

њега неизмерно. 

 Кад би негде пошал доносил је у кућу нешто, воћку, дрво, нешто, нешто... У руке 

је бил уметник. Кад је пошал у гимназију, научил од пару кад гу отопи, да направи 

нешто... тој ми је говорил да је потребан голем огањ да се отопи пара - научил у 

школу... 

 И дојде један дан, све подрипкује, стури шајкачу од главу и из поруб извади 

прстен. "Еве, доде! - такој ме је викап - овој сам направил, тури да видим таман ли ти 

је!" Бил је ко мерен обруч од сребро за мој прс... 

 Носила сам га, деду Драгутина одведоше у ропство, неје се врнул из Матхаузен, 

а њега уметника душмани заклаше сас онија седмина у Лебане и руке им одсекоше, 

срце ми препуче, ал не црко... 

 Прстен ми се преједе, излиза, Син Никола ме молил да ми купи, ал' такав није 

могал да ми купи ники!... 

 Касније сам, перући руке, заборавила на лавабоу на клиници на којој радим, 

бурму за коју ми је баба Стојна дала новац да је купим, и тако је заувек изгубила... 
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ЗАДУШНИЦЕ 

 

 Баба Стојни сам, од најранијег детињства, помагала да понесе крошњу, китке и 

тепсију на гробље на задушнице. Сваког годишњег доба решење за кићење споменика 

покојног стрица, правење венца, морало је да се предвиди. 

 Ујесен би о ексер на греди у подруму обесили босиљак и шушкавац да се сачува 

до новог цвећа. 

 Често смо га носили на сахране, које се не могу предвидети, да се најде... Све 

се тако говорило... 

 Крошња је добијана од Циганки, Савке и Раде, које су живеле у јединој бигамији 

у селу, удате за Азира Азировића, ивањског пољака. 

 Оне су спретно то плеле од врбовог прућа и онако неофарбану лепог облика 

редовно би поклониле мами, која им је давала нешто друго - у робној размени, са 

осталим Ивањчанкама. 

 Е, у туј крошњу, тури се прво жито, коцке шићер, флаша с ракију (запушена с 

кордељку) и кандило сас тамјан покрије се везеним пешкиром од памучног платна. 

 Бошчалук је садржао баницу, погачу, пиле печено и још неко јело, зависи од 

сезоне и сиротиње. 

 Све је то било слично у свакој корпи и сваком бошчалуку. 

 На задушнице је увек ишла најстарија жена из куће са дететом. 

 Ивање је имало четрдесет удовица и много сирочади. 

 Ми деца, потомци оних који нас никад нису видели, чије слике су на надгробим 

споменицима, слике из младости, најчешће, једине које су постојале, радо смо ишли на 

задушнице - а зашто? Ми, унучад прерано упокојених предака и пре времена 

задомаћинелих родитеља, увек смо били гладни, боље рећи пригладни за "убаво 

једење"... 

 Наше су бабе радо препуштале управљање имовином синовима и снахама, јер 

је терет удовиштва, бола и беде био претежак. 

 Без обзира на стање у кући за задушнице се спремало несебично и најбоље. 

 Никад нисмо одлазили на гробље први. 

 Увек смо чекали да жене нагрну из удаљенијих махала поред наше куће, па да 

се и ми прикључимо. 

 Обично је на гробљу било много жена, ја сам мислила да тако треба, не 

схватајући да је већина мушкараца мртва - то сам разумела много касније, кад смо 
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после баба Стојнине смрти стајали поред њеног одморишта, ми њени потомци.       

Схватила сам да је са њом отишао и древни матријархат. И да на даће итекако иду и 

мушкарци. У Ивању их у време мог детањства скоро да није било! 

 Долазак на гробље подразумевао је чишћење гробног места и остављање хране 

и пића упокојенима (које су после скупљали просјаци), кићење крста или споменика и 

палење свећа, да им се "раздани на онија свет". 

 Баба Стојна би се растрчала, а касније сам јој помагала у томе да свим 

рођацима и комшијама упалимо свеће, што су и они чинили нашим покојним 

стричевима, деди, као и другим блиским покојницима... 

 Тога дана на гробљу влада савршен ред и синхронизација односа фамилија; 

пазило се да се не поткраде нека грешка - о њој се причало после годинама. 

 А ако би нека жена заборавила нешто, од намирница и обичаја што је обавезно 

требало донети на гробље, није имала више право да то поправи на наредним 

задушницама. 

 Моја баба Стојна, баба Босиљка и баба Мага, често и кека Тала, стојале су једна 

уз другу и деценијама препричавале свој бол кроз тужбалице, којима су додавале 

сваки пут понешто... 

 - Сине, брат ти се ожени, сестра ти роди сина, личи на тебе... 

 И ко зна шта још? 

- Дуња прородила што си гу посадил 1943. године...  

 Или: 

- Шљиве су процветале што си их посадил... 

 Све оно што је у животу одозго и што они међу анђелима не могу да виде... 

 - Погледај, сине, колка је.... И именују. 

 Најчешће се кукало за синовима на Ивањском гробљу. 

 Знала сам да су ту лежали они из 1943. године, поклани и побијени. 

 А тамо иза, они из 1912. године, и они што су прешли пешке преко Албаније; ту 

су редом били сви мушкарци Ивања... 

 Прошле (1999. ) године , за нашу спаву - Светог Аранђела, мој отац Влада и 

стриц Никола - Чика Ниџа, мој брат Ранко и ја, и наша деца, кренули смо на Ивањско 

гробље да обиђемо све наше претке. 

 Наравно, запалили смо свећу прво једном мом покојном стрицу, а онда и 

осталима редом. 
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 Одједном ми паде на памет ова прича. Док смо пролазили од надгробника 

подигнутог деда Томи са богоугодним обележјима, до оних купастих мојих покојних 

стричева, и до оних мермерних из 1990. године, сетила сам се једног јединственог 

призора. Све бабе Ивања са задушница - на фотографијама - стајале су у забрађеним 

марамама у позним годинама уз своје прерано изгинуле мужеве у војничким шињелима 

и изгпедале су као њихове мајке, што су целог живота доиста биле. 

 Обилазе те гробове потомци, као и ми наше, али могли би и чешће. 

 Двострука удовица, наша покојна баба Стојна, која је имала дуг век, пред крај 

живота саопшти своју мудрост. "Куде да те саранимо, бабо?"  Одлучила је сама - где, и 

знала је зашто. 

 Закопајте ме овде... (у Београду)... 

 Да је деда Драгутин умрел у Ивање, па да ме возите у село, а овакој коске су 

му у Немачко, а душе ће ни се саставу куде да смо... 

 Знала је баба Стојна да ће њени потомци обилазити њен гроб често. 

 Тај ритуал задушница независно од њене деце, моја старија сестра Мирјана, мој 

брат Ранко и ја као и наша деца никад нећемо заборавити. 

 Драгој баба Стојни из куће, ако смо одсутни, свећу пале и носе крошњу и 

бошчалук њени праунуци на Централном гробљу у Београду... 
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СВАДБЕ 

 

 У Ивању и околини је свадба кад се доводи девојка за момка. А девојка кад иде 

из куће - то су девојачки гости. 

 Избор невесте и женика био је спонтан. На први поглед чинило ми се да су њих 

двоје одлучивали о својој будућности, браку и животу. 

 Није било тако! О девојци коју момак бегенише утврђивало се - да је здрава, 

убава, вредна у руке, умејатна, а у језику кротка. Удавале су се и оне које су биле 

другачије, али су на цени биле прве. По неписаном правилу узимали су се момак и 

девојка из кућа приближних имовинских стања (мада је леп младожења из сиротињске 

куће могао да се ожени богатом, и обрнуто). 

 Често је уз овај начин избора ишао и коментар "кво давају уз девојку". То је 

мираз. У детињству су веровали да не разумем ништа од свега тога о чему су 

говорили, па сам тако могла да присуствујем и чујем многе поверљиве разговоре и 

процене. Ивањчани су имали своје параметре, који су били део живе незаписане 

традиције. Знало се из којих се села може оженити који момак. Из оних са броја 2, или 

3 топ женидбене листе женили су се такви женици. Потпланинска села Боринце, 

Ображда, Вујаново, Оране... а онда Мајковац, Мијајлица, Магаш, Прекопчелица... 

Важило је правило: Из Ивање узми снају, али там не давај ћерку! "Жене су горе мучне!" 

 Истина је, многе Ивањчанке су издржале удовиштва витешки; понашале су се 

мушки, иако су се осећале као жене. Оне су пребродиле читаво море патњи и животних 

тегоба и узвисиле се до достојанства и радости. До дуговечних чуварица породичног 

огњишта. Женећи синове имале су право да оне бирају невесте. Не знам колико су 

утицале на судбину породица које су заснивала њихова деца, али знам да су на нас 

унуке у васпитавању имале велики утицај. Није се често дешавапо да се узму из Ивање 

девојка и момак. То је било зато што је већина породица била у крвном и блиском 

сродству, или су породице биле повезане духовним везама: кумством, 

побратимством... 

 Било је породица само са једним дететом, али то је била ретка појава. Као што 

је било и породица са више кћери, без мушког потомства. Тада би се направио избор, и 

једној од кћери, најстаријој, довели би зета. Душанка и Јотка (Јанко) Грујић, на пример. 

 Припреме за свадбу почињале су од просидбе или од прстеновања невесте 

("младе")... 

 Свадба се није дуго одлагала, ни због припрема ни из других разлога. Често се 

младожења женио пре одласка у војску, мој отац, рецимо. Да би се радна снага 

повећала, или да не би оспабила за једног одсутног члана. Какво је стање у кући било 

говори и податак да је отац до динара донео целу трогодишњу војничку плату. Момачку 

свадбу припремапо је домаћинство најбоље што је могло, а увек уз помоћ родбине и 

комшија. 
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 Дешавало се ако женедба изненади да неке стојаћне намирнице (туршију, купус, 

сир) позајмљују од онога ко има. Та врста зајма се није враћала, само се звала тако - 

био је то поклон и уједно част за домаћице. 

 О столовима, клупама, тањирима да и не говоримо. Посуђе је позајмљивано. 

Постојали су велики лонци и шерпе које су временом ољускане, но живот је ишао 

напред и набавка је била лакша... Моћ куповине је расла. На свадбу се позивало 

кондиром, окићеним цвећем и новцем, цело село Ивање! 

 Прво су звани кумови, па онда редом остали. Два момчића, а често ако је 

младожења имао млађег брата и неко из фамилије, две недеље пре свадбе кренули би 

у "викање". Позивали су цело сепо, чак и куће обележене замеркама, и на свадбу су 

долазили из сваке куће. Неки старији за трпезу, а млађи на игранку. Не често долазила 

је и омладина из суседних села у Ивање на свадбу. Наравно, разлози су били разни - 

углед домаћина, друштвеност младожење и младе, али и један неспорно веома битан 

фактор - најбоља музика у околини. На ивањским свадбама су свирали трубачи наши 

мештани, чувени Азировићи, чији потомци данас имају своје самосталне оркестре и 

снимљене плоче... 

 Негде већ око 9 сати ујутру двориште је сијало као умивено, почишћено, 

растерећено свега што може сметати великом броју разиграних људи, колу, игри. 

Капија дворишта је била окићена венцем од цвећа и врбовог прућа, улазна врата 

окићена бршљаном, и обавезно креп - папиром. На средину се стављао вежен бели 

пешкир са чипком. Сватови су се окупљали не у великом броју, у договору са 

пријатељима, колико може гостију да прими. Беше то време свадбовања у собама, а не 

под шаторима, па је просторна могућност соба одређивала и ограничен број позваних. 

У сватове су ишли родитељи, кућни чланови, кум, побратим, девер и стрелац који 

добро гађа из пушке. Чезе су биле обавезне. Пошто у селу нису имали сви чезе, 

кочијаш је био онај с којим се договори вожња. Често је ивањске снахе довозио Тома 

Јовановић. Увек је био удешен. Отимарени коњ, покривен шареним ћилимом. Возио би 

обично свекра и свекрву до младине куће. У повратку су повратници имали други 

састав. Често би уз чезе ишла и колска запрега да довезе "мираз". Уз оркестар на 

зачељу и део омладине би кренуо по младу...  

 Први пут сам и сама била у сватовима на свадби Банета Јовановића и његове 

невесте Гроздане из Вујанова. Били су веома лепи младенци. А љубав је планула 

преко реке, куће се нису противиле, и ето свадбе. Не сећам се више колико сам имапа 

година. Знам: отишли смо до Швабиних; одиграли у колу, и кренули потом преко 

винограда до реке и уз Вујановски рид до куће Гроздане. Ту је било кићење сватова, 

"пријатељување", куповина младе, даривање, а пре уласка у двориште - гађање јабуке. 

 Јабуку су попели највише што су могли и стрелац је погодио из пушке, скинуо. 

Тек после тога смо могли да уђемо кроз капију девојачку. Капија је исто била окићена 

као и младожењина. Девојачко двориште  сијало је од лепоте, као снег. Као месечина... 

 У дворишту младе нисам много обраћала пажњу на изложбу ручних радова које 

ће понети у дом свога младожење. Пажња ми је заокупљала врста обичаја који се мапо 

разликовао од оних код нас у Ивању... 
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 После пар сати и млада се појавила, одиграла са сватовима неколико кола, и 

стално се пожуривало: 

 - Крећемо! 

 Иако је све ово било близу, сватови су гледали да се за "видело дојде у дом". 

 На зачељу колоне, не много сити, стигли смо у Ивање. Двориште младожењино 

пуно људи, деце, жена и старијих... 

 Почињапа је свадба. Почињало је нешто дивно, незаборавно, велико, 

симболично и јединствено, што обнавља и продужује вечност...Она се рађала поново и 

поново на селу... 

 

 

СЛАВА 

 

 ... Лако је завести човека. Кад га ударе онде где највише боли, човек се изувије 

зачас на погрешну страну. Многи су се обезбожили. 

 Али, славе су трајале. 

 Радовали смо се нашој слави, а још више оним на које смо одлазили као гости. 

 Славило се три дана - Заслава, Слава, Патерице. Гости су долазили предвече и 

задржавали се до касно у ноћ. 

 А биле су зиме. Јесење орање, спремање плугова и - Слава. 

 Јеловник се за славу планирао, и увек је спреман према устаљеном обреду. 

 И предноћ, у сумрак, уз Огрању узсвиткају фењери према нашим кућама. 

 Слава је била прилика једном годишње када је долазила баба Љубица из Оране 

да код нас преноћи. 

 Тачно се знало ко су нам гости, какав је јеловник и по каквом се обреду спрема. 

 У гостинској великој соби кревети затегнути, дупли столови, клупе застрте, две 

упаљене лампе. Фењер пред вратима куће упаљен. 

 Кад залаје пас, сви изађемо; улази гост, отреса снег, оставља тојагу и греје се уз 

шпорет. Кад се више гостију окупи сервира се мезе. 

 Тад је прилика да се направе пихтије. Кувају се три дана раније; у тзв. малој 

соби у тањире се покида раскувано месо, па се дода бели лук, полију чорбом, поспу 

алевом паприком... 
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 Тик до школе била је једна кућа, три багрема, зид, камено степениште и 

вракњица. Велика су врата на тој кући ретко била затворена. Улазило се право у кућу 

са огњиштем, па у собу. У тој је кући живела Ђицина снаја а Лазаревог покојног брата 

Данила жена (погинуо у бици Кумановској). Совика. Нисам сигурна да ли се сећам ње 

другачије но као старе жене, мада док ово пишем мислим да није имала година више 

но ја сад (педесет и пет), али је остарила прерано. Ониска, обла, дугачке косе увек 

уплетене у плетенице и умотане око главе. Сада знам да је имала астму. Била је 

родом из Македоније и говорила је добро македонски. С мојом бабом се добро 

разумела и пазила. Моји су је поштовали. Према нама деци је била одмерена и за 

славу би свако дете даривала коцкама шећера или бомбонама. Никада није долазила 

празних руку. Имала је две лепе краве и производила масло; волела сам понекад да 

навратим и она би ми из бућкалице извадила кашику масла и намазала ми је на хлеб. 

Ја бих идући кроз Андак то појела у сласт. Отац јој је понешто помагао, око кола, 

плуга; довозио јој дрва; окосио би јој што треба и никад јој није наплаћивао. Имала је 

Велу удату у Скопљу и Милована, који је код сестре завршавао школу и кажу да је 

постао успешан послован човек. Као ратна удовица примала је само инвалиднину, али 

не и пензију. (Када сам ја отишла из Ивање, тада је и она напустила наше село, 

отишла за својом децом и тамо у Скопљу умрла..) 

 Поштовала је и младо и старо, није код сваког улазила у кућу, али је наш 

славски гост први била увек. - Стојно, Стојно - повикала би пред капијом - врзано ли је 

куче? 

 Мама и тата би изашли и повикали: - Ајде, ајде, стрина Совике, изволи, врзано, 

врзано! Но оно си лаје, кучећа работа. Прихватали су јој фењер, гасили га да не троши 

петролеум (говорило се гас), брисали фитиљ, метлом јој са опанака топили снег и 

водили је до шпорета да се угреје. Обично је из славске собе улазила код жена да се 

посаветују, ако би ту још биле баба Станија, посестрима Јана, баба Јелена, баба 

Даница, хвалиле би спремљено јело. 

 Баба Стојна и мајка (Драгица) некад су се жалиле, те неће да нарасте, неће 

брашно да се суче, паприке преслане.... скромно указујући на то да ако подбаце у 

нечему имају оправдање. - Море, лани је било боље, прошли пут ономад утепа руку, 

једва сам усукала баницу, рече мајка. 

 И тад се жене вратише у славску собу, тамо већ ујаци, кумови, комшије, све је 

већ бучно. Мајка хитро, да се не смрзне тесто, донесе две тепсије, расцавтеле се коре, 

јајца жута ко дукат и једну тури у рерну. Поче да се мези, ладна ракија. Па касније пред 

саму вечеру дође и кондир угрејане ракије ("грејана"). Препричавају летину, причају о 

стоци, ручним радовима, о плановима, ко се оженио, ко је све у војсци, ко је на 

школама, као ко и где прави кућу по оближњим варошима. 

 Уђе мајка Драгица и вели:- А мори, стрина Совике, припази на огањ да не 

запалимо баницу! - Отвори рерну, хитро окрену тепсију, она претеже и испаде на 

грањке крај шпорета. Унезверена Драгица хукну: - Куку жене, стрина Станијо - Море 

заклони, Драгице, да не виду гости. 
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 И покупише ону увијушу те доби пређашњи облик. Баба Совика је то вешто 

извела, а Драгица је слегнула раменима. -Куку, ако остане нека треска ћу се обрукам! - 

Ћути, Драгице, млого се убаво пече, каже баба Совика. И свима скрену пажњу на убаву 

баницу. 

 Била је то одлична домаћица, те ако је за нешто рекла да је убаво, ничији више 

коментар није имао значаја. 

 И тако док за своје укућане печем баницу у нашој кући у Ивање, све деценије 

траје велика плава тепсија, а у мени сећање на то весело славско  вече. 

 

 

Бунар 

 

 Царским друмом уз Мораву поред царског града Ниша уз долину Пусте Реке (као 

леска са Радана) издваја се мој лични пут. Поред Брестовачке цркве чудним 

скретањима и још чуднијим кривинама, кроз Бојник, пролазим ка кући. Када прођем 

Лабуру пуца најлепши видик на свету: у загрљају ланаца планина спава мој завичај. 

Све сачуване успомене, све петролејке, сви снежни наноси, сви товари дрва, сво 

камење, сви јазови на водама, сви пропланци, воћњаци, њиве, баште и ливаде, све... 

Ама препуно саће успомена. 

 Бубличко језеро, Бреговинско археолошко налазиште, мотел на Белом Камену, 

Богујевачка и Ранкова река, село Крушкар (какво име!), Димитрија Беговића гроб, Рипи 

вода, Пролом-бања, светско а наше чудо - Ђавољи град (звала га је мајка), а у ствари 

Ђавоља Варош, Гајтан, Горњи, Доњи и Средњи, Кула Косанчић Ивана, Петровац 

(највиши врх Радана), Сијарињска бања, престони град Јустинијана Приме или 

Царичина (како га зову мештани), планина Кукавица, и све оно што обухватим 

погледом није визија, то хрле успомене. Што је често за друге безначајно и обично, 

надахњује ме када дођем, као када чобанин нађе извор, и у њему тек толико воде да 

једва угаси жеђ. Шум воде у присоју... 

 Увек би желела да је више воде, да дуго не жеђам.  

 Горе негде преко Радан планине њеним венцем ишле су три и тридесет и три и 

триста тридесет Војводе Бојне... У трајању епском оне су  скоро свакодневно на том 

путу ка вечном. 

 Овог им се лета придружио и мој отац, а годину пре -мајка, која је чинила зиму 

идиличном. Интерпретирајући јунаштва путујућих војвода. 

 Нисам сигурна да л је моје усрдно мољење Богу кроз отклањање пошасти деци 

био лик Косовке девојке или монахиње Милице Хребељановић (Евгенија). 

 У успоменама слике, пуно пуно слика, јасних и нејасних, о рату, о ратовима. 
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 Могућност да умреш, да те убију, дете то није у стању да појми. Чак и смрт - како 

дете види смрт? 

 Нестанеш и за тебе се отвара неки други свет... 

 И тамо дете настави да расте, у том другом свету. 

 Нисам сигурна да разумем како ћу имати снаге да овај свет волим помирена са 

губитком. 

 Сетила сам се идиличних представа сеојих дечијих зима, скоро да је остала 

само идила. 

 А није било баш тако. Тај мој дечји свет стално је био изложен нападима 

одрастања, а то је била мука. А родитељи ? Њихов живот био је  скоро чипована 

обавеза да за нас подигну квалитет живота. 

 Мој отац је био опседнут водама. И ухватио је неке. Неухватљиве и на први 

поглед невидљиве воде раданске и довео их у своју кућу. 

 Сетила сам се наједном свих прича о допремању воде. Дворишта, извора, 

бунара. 

 Нисам сигурна кад су ми тутнули тестије упозоривши ме: -Иди по воду, кад 

мислим да си на там, ти да си отуд! 

 То је први степен хитности. 

 Знам да никад нисам ишла на Чабуру по воду. 

 Из овога што пишем схватате да нисмо имали бунар. 

 Весинска велика фамилија са пуно мушкараца и пуно деце мој отац се родио као 

27. дете у задрузи, воду није имала као проблем: вода је била искључиви проблем 

жена. За Весинке срећа, доносиле су је само за потребе спремања јела... 

 Прање, стока, -ту је била Нијагара. 

 Речица је текла крај дворишта. Зими, ако се заледи, разбије се лед. Ако је много 

хладно, истопи се снег на шпорету, па се забрка брашно за пса, јагањце, свиње. 

 Постаји прича да је баба Стојна у окрутним предратним зимама једина могла да 

прти до Чабуре и донесе пијаћу воду. Била сам у основној школи. Једног дана оца, 

Чику, Бату нађем како расправљају, а отац изричит у тврдњама: - Ево овде! Овде 

засигурно! Ма, какве рашље! Никакве ми рашље не требају! Знам да је ту. 

 Била је вода ту где је показао. 

 Е, то је онај снимак у Топило са пар греда и мало трња које данас ништа не 

значе, које је снимила моја сестра. Ту је стајао мој отац и ту је некада био Весински 

бунар. 
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 Од 32 бунара колико данас знам да набројим, наш и Милојин бунар имали су 

најбољу воду. Хладна, филтрирана кроз стене пиритног састава излазила је на дубини 

од 11 метара. Никад није пресушила откад су је открили; била је лака и питка, лако се у 

њој кувао пасуљ. Па су жене из околних махала долазиле по воду. 

 Овако је почело. Мерили су, ошанчили ниво, довели бунарџије; мислим да су 

били из Каменице код Бојника. И почели су копање. 

 Свако је обављао свој део посла. Но, отац је увек био ту. 

 Од ископане земље правио се насип около, да спољашње бујице никад нису 

могле да се слију у бунар. 

 Усечена је путања ка Батином и нашем дворишту. Копање је потрајало. 

 Први, други, па трећи слој. Па стена. Испод ње је- говорио је отац. Повремено је 

силазио у бунар, па су га извлачили, па се брзо чула експлозија, па вађење земље. И 

тако на смену. 

 Увек је само он постављао експлозив. 

 И онда су га кзвукли а није се чула експлозија. Схватила сам што и друга мина 

није активирана. Сви су се разбежали, па и ортаци за коришћење воде... Ником на крај 

памети није било да сиђе и да активира мину, Први пут су ми објаснили шта је барут. 

Чика ми је објаснио ко га је пронашао, и тада сам први пут чула за Нобела и Нобелову 

награду. Наједанпут сам схватила шта је то експлозив, и фитиљ, и паљење. Само ми 

никад иије било јасно откуд мом оцу практично знање о експлозиву. Па он је био 

ударник на прузи Шамац-Сарајево, Брчко-Бановићи и на изградњи палате Федерације. 

А знање је стекао од тамошњих минера. 

 Отац је имао за мене дуго недефинисану потребу да свугде и вазда  буде 

најбољи. 

 Сада знам да је то дефинисано у њему када је са четрнаест година у Тршевине 

од своје мајке узео плуг и рекао јој:- Дај мене, мамо, ја сам појак, а и мушко сам! Ја ћу 

да држим плуг... Тада је удовица Стојна добила домаћина који је по први пут узорао и 

посејао своју њиву. Кажу родила је пшеница те године добро ("пченица"). 

 Учио је свуда и од свакога. Ето минирање од минера на радним акцијама. 

 Све мине у бунару он је поставио, и ту која није активирана. Ускомешало се 

село. Сви мушкарци из околних махала сјатили су се у наше Топило, и жене и деца. 

Чак је и баба Русанда из Ридарци дошла, баба Перса са Појата, па и наш учитељ. 

Наступила је паника. Оће Влада да сиђе у бунар, да одроби мину-рашчуло се као 

данас путем смс порука. Само је моја сирота баба кршила руке и кукала на сав глас - 

Куку, Леле, деца ће ти остану сирочетија! Немој, нек запустеје бунар. И до саг га несмо 

имали. Немој, сине, тако ти Бога! 
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 И тада се десило чудо. Први пут сам у животу видела баба Селену, очеву 

стрину, која најчешће са нама није говорила, узнемирену, да њојан Борко случајно не 

слезне у бунар, али је изговорила и значајну реченицу за мене - Ал' немој ни Влада! 

 Она никада није бринула за друге; њој су само њени били важни. Но значај ове 

одлуке чак је и њу учинио хуманом. 

 И ту сам ја вриштећи од страха да ми отац не погине, побегла у плевњу и зарила 

главу у сено. Прошла је вечност, наступила је гробна тишина. Било је предвече. Кроз 

даске на плевњи пробијали су се зраци сунца, и на раван где је стојао мој отац. Био је 

го до појаса у плавим радним гаћама, везаним врпцама око појаса, везивао је конопац 

око паса и нестао је у отвору бунара. Прошла је -учинило ми се - вечност откако се 

спустио; нико није проговорио ни реч. И наједном се чуло "извлачите га!" и извукли су 

га. Он је урадио ту опасну ствар, деактивирао је мину. Притрчала сам и загрлила му 

ноге; видела сам да је уплашен. 

 Сутрадан је поставио другу мину и испод те разбијене стене потекла је вода. 

 Успешно је завршено копање и зидање бунара. 

 Поносно је направљен сантрач од лепих дасака, чекрк, и ја сам га као дете једва 

окретала. Пошто сам била мала, пазила сам када вадим кофу да не пореметим 

равнотежу и упаднем у бунар. 

 Пили смо Весинску воду, а многи су ту долазили и из других махала као да је та 

вода лек. 
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Сви радански извори... 

 

 Сви радански извори - има их на стотине - чинили су живот (ако знамо колико 

посто људског организма чини вода). Негде на последњем венцу прелепе Раданске 

висоравни који наткриљује ко у амфитеатру благе брежуљке и усеке извире вода. 

Вода раданска која се слива и заједно са ветровима, кишама и сунцем рађа, напаја, 

зри и успављује свеколики свет, кажем свет јер кретање живота је ка свету, а нисам 

сигурна да сем птица и дивљачи још неко има жеље да путује до извора. Ми смо се 

кретали ка говорници професора у амфитеатру поступно, ред за редом, 

генерацијски, да чујемо речи на ушћу. Тако смо се слили у различита ушћа, свако 

са свог извора и низ свој поток. То је некако постала законитост и наш се 

амфитеатар испразнио према катедри. Сви су нешто желели да чују, чак и онда кад 

то што су чули нису усаглашавали са оним жубором из станишта, жубором гласа 

оца и мајке. Најчешће су ту своју симфонију будућности фалширали. Без огорчења 

што је тако, али и са поносом да је сада и понеко наш увелико био говорник у неким 

другим амфитеатрима. 

 Пала ми је на памет једна једноставна социолошка градација. За Ивање и 

крај под Раданом доведена невеста,  зна да уласком у породицу свога мужа усваја 

реч «наши», а излазак из своје уважава са «моји» или «својта». Никада нигде нисам 

могла као кући да осетим како су ивањске снахе брзо асимиловане. Брзо се 

осетило колико су волеле тај свој нови живот. Данас наравно «моје» и «његове» 

као два света потпуно страна, повеже по једва једно унуче, лабаво. Није ми намера 

да се бавим социологијом породице иза ратова, али ово је једна очигледност. Када 

су нестали сви моји дечији светови, када се покренуо животни пут ка ушћу, видим 

један облак који држим само мени видљивом сребрном врпцом сећања у руци, а он 

се помера, претаче, прави острва, полуострва, ливаде, пропланке, њиве, воћњаке и 

баште, и углавном је горе - над боровима. У сребрној кочији су сви они које сам 

познавала, и они пре њих, које нисам, и сви су млади. 

 Видим мајку и оца, мала сам, Свети Јован, па онда 7. јули, Ивањдан, мењало 

се време, са другачијим значајем датума, но то је била наша ивањска преслава. 

Тога дана сам рођена. 

 Идемо на Радан, носе ме час једно, час друго. Носе храну, горе је сабор, 

игранка, држе се говори. 

 Данас знам о нечему, за некога, најчешће су сами себи циљ. Народ, ко 

народ. Увек хлеба и игара народу, и тако годинама. Сада већ пешачим сама и 

скоро да знам пут. Пут од Горње ливаде иде трасиран кроз Селско до Старе 

стругаре. По путу цигле у низу, узидане у равни са земљом. Сви журе ка чесми, 

уморни и ознојени, дотерани најбоље што могу - иду на сабор. Собор! 
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 А сабор су из Записа Светог Јована Биљобера, преселили на Радан - ново 

време нова обележја. А неки су себе већ замишљали као свеце. Цела се околиш 

кроз кланце путањама уз ивањски атар покренула ка планини. Прођох Доњу, па 

Горњу Раткину, Трње - Радански аеродром, па Големо дрво, Пресади, Дугунице и 

Селско. Ту почиње пут, нема га, а постоји. Постоји вековима и траје иако се њиме 

пролази једном годишње. Пут је некако архитектонски удешен, има неку законитост. 

Иде од извора са Стругаре до амфитеатра у Царичином граду - скоро двадесетак 

километара! Видела се цигла којом је зидан водовод, којим је дивљи радански 

клокот одведен и умирен у базену царице Теодаре и Цара Јустинијана. У базену и 

данас има воде. Водовод је током векова прекинут, али трагови су остали. Данас 

размишљам како би реконструкција тога водовода била грандиозни подухват. 

Предање каже да су биле две бране и више вијадукта, и све је то урадио човек 

Црнотравац пре 14. векова! То пресељење народа је... Постоји само време са пуно 

непознаница или заблуда. Или замки. Говорили су кад неко од нас донесе 

византијску циглу са сабора малог калупа перфектног облика црвено бордо као боја 

манастира Жиче - куку, децо, греота, што се то развлачи? Имали су култ овог 

водовода. Закључујем да су пре нас путеви извора и водовода били 

препознатљивији. Но, неко време је срушило, а ово наше заборавило милозвучни 

жубор раданске воде. Причала се прича, незабележена, кроз живу реч, као легенда, 

цар је имао кћер, лепу као све принцезе, младу и неудату. Боравивши у лову по 

Ивањским ливадама напи се раданске воде и пожеле да је пије сваки дан. Смисли 

како да доведе воду у свој престони град, па објави да ће оном ко сагради водовод 

и доведе воду, дати кћер за жену. Један чобанин, свињар, из места које се после по 

њему прозва Свињарица, иначе заљубљен потајно у принцезу, јави се на проглас. 

Колико је и како трајала изградња водовода, не зна се; али воду је довео у Царичин 

Град, и цар му није дао принцезу за жену: осудио га је на смрт. Момкова мајка је 

проклела цара и царство, да му царство пропадне и да остане без потомства - што 

се и обистинило. 

 Култ Раданских извора са царства остао је у народу. Култ ивањских вода 

настављен је једним обичајним ритуалом, којег се сећам. После свадбе, рано 

ујутру, трубачи би бучно оглашавали полазак младе по воду, коју први пут доноси у 

младожењину кућу. Тестије би биле нове, први пут коришћене. Невеста би преко 

руке имала вежен пешкир и свита би кренула ка једном од удаљенијих извора но 

што је њихов. Најчешће би прошли добар део села. Невеста је била обучена 

свечано, у зависности од годишњег доба, али најчешће са преовлађујућим 

детаљима белог на себи и венцем од цвећа у коси. Наша кумица Словена (Ђорић), 

која је била једна лепа млада, ишла је на воду на Диманин извор. После точења 

воде, полила би све нас. Ми бисмо се обрисали веженим пешкиром и уз пратњу 

музиканата дошли бисмо кући. Ту је на прагу полила свекру и свекрви да се умију и 

спустила тестије у водник. Покривши их везенином неком из свога дара... 
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Реквијем  за нашег оца, 
Владимира Соколовића 
 

 Молим ти се, Боже, да човеку бистрих извора и сеновитих Раданских шума, 

којима се кретао као по дворишту, даш воде и хлада. 

 Молим још да му све стазе и путеве којима је царовао и ширио их,  

свакодневно отвориш за враћање чељади у завичај. 

 Молим те, Боже, да мог оца саставиш са његовим оцем и братом, да им 

исприча ону причу коју о нама, о свима, нису стигли да чују. 

 Молим те, нека тамо не буде сироче! 

          Молим те, Боже, да не зове никог себи после чика Десимира - Деке, т а м о  

пристиглог после њега ... 
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Владимир Влада Соколовић (1929 – 2007): у близини Рипи воде (2000) 
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Едиција ЗАВЕТИНЕ расписала је, почетком 2007. године књижевни конкурс за 12 нових књига, поводом 
двадесетогодишњице постојања ЗАВЕТИНА. На конкурс је стигло на десетине рукописа, а одабрани за објављивање 
су: Миодраг Мркић ВРАПЧИЈА КУПУСАРА  (есеј о сусрету писца и ђавола) ,1932; Београд; Коли Ивањска – 
Шоле АМФИТЕАТАР (1953); Владимир Јагличић ПАЦОВ (књига прозе) 1961; Крагујевац. Милан Миливојевић  
СЛУЖБА ВИЛАМА НАГОРКИЊАМА (приче) 1964; аутор живи у Сапашу Ноћајском.Лаура Барна ДИЈАЛОГ С 
КАМЕНОМ (археолошке приче) (1964; Београд).  / И «Моја Нијагара» и «Царичин Амфитеатар» су овде 
прештампане, оним редом како су биле и објављиване, онако како су објављене. Са исправљеним уоченим 
штампарским и другим грешкама.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗ НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА

 
 

 

 

Код нас у кући историја се приповедала

Наша деца знају до седам колена уназад

нама ову причу. 

Кад су дошли из Старине наши покуповаше

обиласку ових крајева и села Ивања

и на тим и таквим темељима изградише

зидине неке порушене цркве кад је

манастира Голубовац из 14. века. То
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Рукопис  

 МАНИСТРА 
 
 

 

ГДЕ ПОЧИЊЕ МОЈА ПРИЧА? 

 

 

приповедала... Они њима, ови нама, ми њима, скоро да је

колена уназад имена предака. Е, ти преци једни другима

наши покуповаше имања и куће, воденице... Кућа је каже

Ивања било мало, углавном оронулих и уџерица. Било

изградише наши преци село. Ракић је забележио да су

кад је он прошао 1876. Претпостављам да су то рушевине

века. То је потврдила и Марина Миленковић, археолог

ИЗ НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА 

скоро да је тако и данас. 

другима оставише и 

каже Мита Ракић при 

Било је и рушевина 

да су крај потока 

рушевине 

археолог родом из 
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Бреговине, посетивши овај локалитет пре неколико година. 

И ту почиње моја прича. 

Кад су се наши доселили крај Старог гробља и двадесет и седам гробова косовских јунака који се 

налазе недалеко од наше куће, стајала је гомила камења. По укопу првих досељеника, жене ту 

почеше да пале свеће. Потрајало је то до указања једног нашег мештанина да је на том месту 

била црква. До хиљаду девесто двадесет и седме године мештани су се молили на месту где је 

била рушевина цркве. Те године они померише камење и нађоше темеље и зидове - не било какве 

него црквени темељ и зидове. Сазидаше капелу и у њу унеше стари камени олтар, исти онај над 

којим су се молиле жене, који је сачуван и стоји и  данас у цркви. 

Да су је зидали наши дедови знала сам кад сам ушла у исту такву цркву пре неколико година у 

месту Црна Трава. Осврнем се и пођем. Пита ме Мирко - где ћеш? Не одговорих му, пођох на 

гробље на крају насеља. Место мало ко велика газдинска авлија, гробље велико и старо, из 

периода кад се распознају гробови на нашем гробљу на исти начин су клесани и ови. Каснији имају 

други облик и величину. 

Верујте и презимена иста. 

Моји Соколовићи су оставили у Старини  Чичу, а он је имао сина, то су - Ивановићи. Нађох их на 

споменику у центру - изгинули у ратовима. 

Друга презимена мештана нисам поредила са нашима из села, али све махале се помињу у Црној 

Трави као у мом селу. 

Е те две цркве, ова у Старини зидана каменом и ова наша ивањска зидана циглом, имале су 

најбоље мајсторе надалеко чувене Црнотравце. 

Кад се комунизам као религија уселио у наше село црква је боловала. Хиљаду деветсто 

деведесете године мој тата и брат довезоше шодер и цемент и изнесоше све из цркве. - Прави, 

Рашо, што помасан бетон, да бетонирамо земљани под. Ставили  су дебео слој којем је требало 

време да се осуши. Запречише врата да животиње не улазе. Ето захваљујући томе спасише цркву 

да се зидове не размину. - Ће гу држи бетон док гу не поправимо... 

Да су ово темељи Српске цркве сигурни су сви стари јер је село имало друго гробље, Турско, код 

нашу Горњу Тршевину. У њему је последњи сахрањен Азир Азировић, кларинетиста. Питао га мој 

отац пред крај живота: - Азо, оћеш да те саранимо куде нас у гробље? 

- Не, Владо, у нашо гробље да ме сараните, куде моји родитељи, браћа, сестре и деца. 

Као и увек достојанствен, уважаван као наш, отишао је на онај свет међу своје. 

 



 

Време понекад приближи нас и позове

Азирови синови нису очев гроб обележили

гробље и уредивши Азиров гроб. Остало

потомци освајају награде као најбољи

ивањске куће, чини да од Коцкиних

Славчетове и Џолетове трубе... 

 

 

 

 

ГОЛЕМО ДРВО 
 
Нисам сигурна да има више ко да ми
дубар. Ми деца сас родитељи смо
Никада нисам утврдила који и где је
пуно. Но тај о коме је отац причао обојен
временом се осушио и нестао. Е, то
неки Њивче, неки Млаке, па мислим
Големо Дрво. Свеједно. У нашој њиви
сужава, увек би плуг  на једном месту
било ту. Некад изоремо и целу циглу
Није мене то много занимало – изорано
Ја сам њиву волела јер је била близу
је без обзира да ли је сушна или кишна
жање. Што је важно, била је планирана
ручак и обед била је близу и храна
те чују кући. Но наша њива је имала
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и позове да се осврнемо. 

гроб обележили. Урадила је то моја сестра Мира очистивши

гроб. Остало је сећање на његов звук широм Србије.Унуци

најбољи трубачи, а мени се понекад, кад отворим прозоре

Коцкиних на горе ветар доноси звуке Азировог кларинета

 

ко да ми потврди очеву причу. -  У њиви Големо Дрво бил
смо носили литију. Једну годину сам ја бил изабран да
где је био тај дубар. Дубари чак до Млаке према Мајковац

причао обојен димензијом дечијег сећања сигурно је био
Е, то Големо Дрво потес од пут до Рид ми смо тако звали

мислим да је у нашем имању био дубар, јер само ми  
нашој њиви кад оремо, при крај, а шпицаста је, напред шира

једном месту закачио о неку циглу. Претпоставка је да је насеље
целу циглу, делове посуђа и слично. 

изорано. И шта је то. 
била близу куће и увек плодоносна. Штагод да се посеје
или кишна година. Лака је била за копање, није била велика
планирана увек за крај сезонских пољских радова. Кад
храна је увек била топла. Ако нешто забораве, могао си
имала један дар – велику укусну и родну крушку скопку

очистивши Турско 

Србије.Унуци и њихови 

отворим прозоре наше 

кларинета, Цекине, 

 

Дрво бил је голем 
изабран да гу носим.   

Мајковац били 
је био велики и 
тако звали, 

 га зовемо 
напред шира па се 

је насеље некада 

посеје, посади, рађало 
била велика када се 
Кад се доноси 

могао си да зовеш и да 
скопку, сорта сочне 



 

слатке крушке, која зри око Светог
копаче, чобане... 
Кад роди њива, а роди, кућа је близу
превожењу. Довеземо пасуљ, па кад
ту рађају тикве. Жуте, зелене, беле
стркаљају. Ми деца смо их кидали
су их товарили у канате и возили кући
њиве нису могле да се такмиче са Големо
жутела од тикава. Било је хране за
на крупније комаде, ређане су у казан
стоци, најчешће свињама, у бркло
рекли данас сасвим природно. Јела
баница. 
Још нешто је у мом крају везано за
баница, нисам сигурна да знам обја
Под крушком скопком смо као бебе
дојиле бебе. Касније су нас остављали
као да сам у дворишту. До наше њиве
хлад крушке да се одморе. Једаред
ох, - шта раде ови људи, питам се
олакшање се чује у њиховим гласовима
преморени од рада, пажљиво газе
мера. И тако они, тако други, другачије
Често се одлазили у Големо Дрво по
њено Њивче поред Големо Дрво, трчкам
на пут, откину две тикве па кренусмо
под Милићеву кућу срете нас кумица
повика: - Куде си се, кумаче, натоварила
истресеш, иди одма дом! 
Поред Коцкини и Ђелинци пројдом
дом. И брзо се деси. Неко хитно дође
поподне видела тетку како лежи на
замотуљаак. Тако значи – истресла
то сестра. Синиша, мој брат од тетке
утешили, плакао је. Имао је четири
Вероватно нисам схватила много тога

 

Е, следеће године пред Госпојину
да децу рађају мајке. За моју малу
сећање, на лепу коврџаву девојчицу
своје ујаке. И можда је и због тога био
 

КРС` 
 
Чудо, да би био газда у мом селу поред
имаш углед у народу. Углед се мерио
у свом селу". 
Е у време кад се ово дешавало мој
Три сина и једну ћерку је имао. 
Ову причу ми је испричала моја тетка
-  Ма, сине, не знам да л` је било пред
Нешто се дешавало око нашу цркву
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Светог Прокопија. Хранила је крушка нас и пролазнике, 

је близу и брзо се превезе. Па по чему то знам? Помагала
па кад стигне кукуруз у канате, и све то одложимо у ајат
беле, велике, мале; отац би на канате додао по даску

кидали са вреже, које су нас пецкале и приносили  на гомиле
возили кући. Кад приберемо тикве из обе Тршевине и из Арницу

такмиче са Големо Дрво у приносу (говорили су родитељи). 
хране за нас и стоку. Пошто би се претходно на дрвник секиром

у казан поклопљене да кора буде горе и кувале се. Пре
бркло, баба проба, па која је блага, једемо и ми. Еколошки
Јела којих се сећам да су прављена од тикава, био је

везано за тикву. За Петровдан се обавезно од прве тикве правила
знам објашњење зашто. 

бебе били везани у љуљку, ми и други из околних њива
остављали да се заиграмо, кад смо поодрасли. Мени је
наше њиве је њива Милуна и Младенке Станојевића, и они
Једаред чујем ја: из правца њихове њиве гласове: - Туј, 

питам се? Мало , мало па уздишу. Кад изговоре те речи некакво
совима. Сакријем се иза стабла, он велики човек, она

газе једно друго по леђима – е то вам је ивањска физиотерапеутска
другачије кад се преморе, радили су неке вежбе да их
Дрво по свежу тикву, кукуруз за кување. Кренем ја са мојом
Дрво, трчкам ја боса око ње кад стиогосмо, она ме остави
кренусмо назад. Помало идемо, па бирамо ладовину, припекло
кумица Лепосава, погледа у тетку, то је била сцена, прекрсти
натоварила сас толке тикве и са тој дете, па видиш ли

пројдомо и тетка право у њину авлију, баба Дања јој узе
хитно дође по баба Стојну, моју бабу. Следеће чега се сећам
лежи на слами поред огњишта, нема велики стомак, а поред
истресла се, породила. Теча ми рече да се родила девојчица
од тетке загледаше своју новорођену сестру, па мајку, 
четири године. Узех ја свој прут и вукући га да се чује одем
много тога. 

Госпојину, кад ми се родио брат имала сам искуство из оног
малу сестру, која је по својој куми добила име Радојка

девојчицу као њен тата и дивне плаве очи. Њен брат Синиша
тога био миљеник мога оца? 

 

селу поред доброг и великог земљишног поседа и марве
се мерио личним и угледом свеколике фамилије. "Најтеже

дешавало мој деда Драгутин је био кмет. 

моја тетка Косовка његово најмлађе дете. 
било пред Тројице или пред Светог Јована Биљобера.
цркву. Биле смо малечке Верица, Велика и ја трк преко

пролазнике, жетеоце и 

Помагала сам при 
одложимо у ајат. Но, највише 

даску да се не 
на гомиле; одрасли 
и из Арницу, све три 

родитељи). Авлија се 
ник секиром исекле 
се. Пре но се дају 
Еколошки, што би 
био је тиквеник и 

тикве правила 

околних њива чије су мајке 
Мени је ту увек било 

Станојевића, и они су користили 
Туј, туј, туј, ох, ох 

речи некакво 
човек, она ситна жена, 

ивањска физиотерапеутска 
да их прође. 
ја са мојом тетком у 
остави да је чекам 

, припекло. Кад 
сцена, прекрсти се и 
видиш ли, само што се не 

јој узе тикве, а ја трк 
се сећам, да сам 

стомак а поред ње 
девојчица, и да ми је 
мајку, али су га слабо 
чује одем путем кући. 

из оног дела живота 
Радојка, везује ме 
брат Синиша личи на 

 

марве, морао си да 
Најтеже је бити кмет 

Биљобера. 
трк преко Реку да 
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видимо што однесоше из ајат наголему слабу*. Под Милићеву крушку се заиграмо кад викну бата 
Миливоја баба Јергенин. Ми смо се сас њи рођосували по баба Јергену (она је из нашу фамилију). 
Познавала сам га, а и он ми је знао име, сви су ме у селу викали "Нуне", а он "Нуле"... такој и 
остаде надимак до данас. 
Кад дојде да коси ливаду сврне куде нас, кад су млели жито грејао се сас наши у кућу. 
Млад, танак, усправи он с лабу и џипну се на вр` цркву, на кров. 
Канапче сас алат му додадоше, позабави се он. 
Беше људи, ал` тата мој и браћа су били по работу некакву. 
Мајка у кући меси, растрчала се да грањке збере за огањ за црепње три пригрева...Ја на там на 
овам час код њу, час пред цркву, чудим се кво ће буде. 
Кад викну бата Миливоја: - Нуле, трк по воду!Млого сам жедан. (Говорио је мало кроз нос.) 
Даде ми мајка најмање стовне пуно с воду, однесо га ја, он пи, пише и други. И зачас га 
испразнише. 
Појдо куде мајку поново по воду, кад она рече: - Чек, сад ћу и ја да појдем. 
У башчалук два препећа преклопена један преко други и рукатка сас кисело млеко. И ложице. Није 
ко саг, повиш судови но једње има на астал. 
Велику рукатку ја, стовну мајка, на главу тепсију и свита појде. 
Чим пројдомо Реку ја видо и викну: Крс`! Имамо на цркву крс`! 
Он онакој голем и сјактав оди сунчани зраци заслепи ме. Мајка стаде и ми деца стадосмо, па се 
она прекрсти, а ми заједно по њу. 
Кад дојдомо до пред цркву обрадоваше се они храни, а ми Кр`су.  - Куде је бајка Драгутин? питаше. 
- Ће дојде, отишал је сас Станијана и Владу по неку работу, а Никола је у говеда. Мени ми је рекал 
да вам донесем једење, у здравље појели! 
Слезе бата Миливој од кров и ручаше. 
Ја трчим до дом да видим како из авлију сија крс` на нашу цркву. 
Дојде тата и још људи.Па идо и сас тату до цркву. Имала сам шес године, мислим да је било 1939. 
године. 
-  Јесте, тетка, тада је било. Знаш да је на цркву пред овај грађански рат пао крс`. 
- Знам, сине, видо!Нема људи. 
- Е, тетке, има људи! 
После осамдесет девет година црква се обнавља, обнавља гу Цајин син унук на Милутина кума. 



 

 

 

Као и некад, Драгутинова старија

мајсторима. Тамо је сав наш алат

Ја нисам тамо, но захваљујући технологијама

Сестра нас извештава и шаље фотографије

- Срећна сам, сине! - каже тетка. 

благословени!...Но, сине, неће да

- Ма не, тетка, однео га Мики Љубић

- Поздрави ги, сине, сви, ако могу
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старија унука, моја сестра Мира, носи кафу, доручак

алат и мешалица за бетон, каблови за струју... 

захваљујући технологијама, сваки час видим напредовање

шаље фотографије о радовима како напредују. 

тетка. - Нек поживи Братиславa и све његово и нека

неће да врљу тај крс`? 

Љубић Цањин, из Ливаде, да га калу. Па ће се сија

могу на пролет ће ме водите дом да видим крс`...

 

доручак, ручак 

 

напредовање у раду. 

нека сте сви 

се сија. 

крс`... 
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.. 

 

.. 
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Адаптација  сеоске цркве у селу Ивање, Радан, почетком 2016. 

 

.. 

 

.. 
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.. 



 

Виктор Трефалт, Шолетов син, и Белатукадруз

 

 

МАНИСТРА 

 

... 
Увек је било тако. Слава се чека као
улази он... 
Но, ми се тада окупљамо, наша деца
ту. Оне године се по први пут славило
кухињу, фуруну у собу, и заложисмо
што је кућа брзо завршена.Чекамо
кући на дан Славе. Кад чусмо ауто

714

Белатукадруз (пред обновљеном црквом у селу Ивању, 2016)

 

чека као да ће Свети Архангел Михаило баш сад да уђе

наша деца, дође сестра из Беча (Мира). Обавезно је и наш
славило у новој кући. Иако свеже омалтерисано, унесосмо

заложисмо ватру. Мало се испаравало, па мало отворимо
Чекамо Миру. Она свих ових година никада није пропустила
ауто у дворишту отац упали свећу. Деца у првој соби

 

Ивању, 2016) 

да уђе у наш дом. Па 

је и наш стриц Никола 
унесосмо шпорет у 

отворимо, задовољни 
пропустила да стигне 
соби галаме... Ми 
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стојимо уз оца, уђе и Мира, цика, поздрављање. И смирсмо се. 
Мира рече: - Пре но прережемо колач, имам изненађење за све вас! 
Укључи видео-рекордер, убаци касету и на екрану се појави слика  капије концентрационог логора 
Маутхаузена. Тон снимка беше лош. Прекида. 
- То сам сама снимила пре три дана, дувао је јак ветар. 
Као да тај ветар дуну  са екрана на славску свећу. 
- Искључи то! викну отац. 
Учини ми се да изнад његове главе пуче ниска манистра, издвојише се они делови кристални и 
јасни, осољени и болни, право из очију мог оца, као киша падоше на пламен свеће и она се угаси. 
Отац заплака болно, јетко, и рече: - Саг и навек молите се за Божју милос на вашега деду 
Драгутина. 
Брат приђе, упали свећу, обред резања колача потраја у тишини... 
Дођоше гости, но кроз кућу као да се осећаше промаја, иако је све било затворено. 
Мој отац и стриц сутрадан су дуго причали о свом оцу, често идући ка капији очекујући га... 
Палимо славску свећу свако  у свом дому. Ми смо деца одрасла без деде, ту емоцију нисмо ни 
имали, жалиш за оним што изгубиш. А логорашки број 25 900 је једина белешка о нашем деди 
Драгутину Соколовићу.  Пре двадесет година на моју београдску адресу је стиже плава коверта из 
Црвеног крста, у којој ме обавештавају да је мој деда Драгутин Соколовић, из Ивања, син Божила 
Соколовића, страдао у радном логору Маутхаузен...*. 

 

 

 

__ 

*НЕДОВРШЕНИ ЗАПИСИ. - Ово су корице Бележнице у којој је Шоле повремено уписивала понешто, 

желећи да то једнога дана угледа светлост дана, као одштампана књига, под насловом 

«Манистра». Записала је 25 страница, ситним рукописом, хемијском оловком. Записивала је и у 

другим свескама, којих се сећам. Ову сам запазио, неколико месеци након што је преминула. То 

је нека врста роковника, штампаног поводом «200 година Службеног гласила од Новина сербских 

до Службеног гласника». На првој страници је записала Марко. Финитор. Па то прецртала. Ту је 

била и фотографија, Шолетова. Снимљена на самом врху Шопота. Пре две године. 
Са те фотографије са врха Шопота, коју је снимио њен братанац Никола, Шоле нас гледа, данас, док 
преписујемо ове њене записе такве какви јесу. Недовршени, али убедљиви...Гледа нас са највишег врха 
планине на којој је одрастала. Зашто баш та фотографија. Зато. Волела је планине и врхове... 
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Радан припада Родопским планинама, а налази се управо на месту где се Динариди сучељавају са Родопима. Највиши 

врх је Шопот на 1409m нмв. На нешто нижем, Петровом врху (Велики Петровац) око 1150 - мнв, налази се на заравни 

врха,црква Светог Петра.
[1][2]

Смештена је југозападно од Прокупља односно западно од Лебана и Медвеђе. На 

обронцима планине налазе се:  Археолошки локалитет Царичин Град ,Пролом Бања , Ђавоља варош . На западним 

обронцима планине налази се средњевековно утврђење Иванова кула - град Ивана Косанчића. 

 

На трећој страни почињу  - Шолетови (недовршени) Записи. 
 

Пут је ишао уз реку или је пресецао, но ми деца смо имали своје путеве, пречице. Цело је село 

било повезано пречицама. Оне су кратиле пут, приближавале циљ и имале своје лепе 

кутке,изворе, питомине, укрштања... Тако се село као жив крвоток кретало главним али и тим 

малим токовима. Тако се снабдевало. 

Најбоље сам познавала оне путањке које су ме водиле и враћале до наших њива, ливада и 

појата... 
Кадгод се дешавало да сам чувајући стоку која је мировала на неком одређеном месту испод неког дрвета 
или стога направимо омиљено местто коме смо се враћали. 
Често,најчешће су то били храстови или оскоруше, њих смо јели целе, гњиле, ситне, слатке, пунили би 
желудац без могућности да се заситимо, само смо дршке бацали, стока и ми деца волели смо то воће 
нарочито овце које су пландовале под оскорушама најчешће. 
Било је у селу разних крушака, а неке стоје и сад, генерације су надживеле многе крушке. 
Овај пејсаж који ме окружује не пружа ми могућнсот да се сем у ризницама сећања позовем погледом и 
препознам та стабла или њихове потомке. 
Крушке су нас храниле, штитиле и некако биле општеприсутне у сваком имању. 
Ако бих почела по махалама, сем оскоруша у «Тојину  огрању» моја омиљена, највише их је било уз Именски 
поток. 
Данас на нашем имању има пуно старих калемљених сорти, дело нашег оца, код Љубића – где је Гојко у 
воћарству себи нашао професију, код Данковића... 
Да испричам зашто су крушке биле значајне. 
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Ја се сећам наше водунке која је трајала до иза Божића, големки и скопке, која је у Големо Дрво моја 
омиљена  њива са римским циглама око средине, која је, ако се дубље заоре, избацивала цигле, за нас увек 
била историја, хранила копаче. 
Убрати крушку, воће за јело, по обичајном праву било је дозвољено. Каткад би нас  децу домаћини јурили уз 
вику, све мање је било деце а све више воћа. Данас у децембру још, пошто није било мразева, воћа има на 
воћкама. Брали смо... 
По сахрани моје мајке, после дан- два и посета гробу, решисмо да прошетамо до Именски поток. Мој брат 
воли тај локалитет, а његова мистичност у дечијиој ризници  везана је за једну анегдоту.- Ајде, ајде, ће се 
удаваш у Именци, па туј само крушке има. 
Но нису се удавале девојке и момци женили по томе шта где има но ко је где могао и хтео. 
Већ сам била велика, пошла у школу, и из тих кућа су у разред са мном ишли Миломир, Толе и Милча. Сад је 
само Милча жив, одем некад до њих да их обиђем, кад смо лети у Ивању. Толе и Миломир су умрли давно... 
Прођосмо кромпириште, резервоар и калемке па под... 

   И ту се ова Шолетова прича или запис кида; оставила је три празне странице, и писала даље.... Вероватно 

је неко прекинуо, дошао да је обиђе... и после се више није враћала на то. Воља за писањем је изгледа 
одлепршала као врабац... 
 

 

Шоле у близини дворишног дуда у махали Весинаца  са ћерком Јеленом  и М. Лукићем 

... 

   Смрт отвара што живи затвара. Срећа памет одузима, а несрећа је враћа. Смрт показује какав је био живот. 

     Ако желиш да видиш будућност, погледај прошлост. Говоре на португалском. 

      Две хиљаде и осме године, "Заветине" су публиковале књигу проза ЦАРИЧИН АМФИТЕАТАР: Прибирање 

претека , Коли Ивањске (псеудоним под којим је објављивала своје радове, грађанско име Ратомирка Соколовић) , 

више медицинске сестре, родом из села Ивања, из једне честите и старе српске  породице чији корени сежу дубоко у 

прошлост, готово до оснивача Херцеговине, до Пиве, одакле Соколовићи воде порекло. У једној од њених првих књига, 

коју је штампала као заједничку књигу са својим млађим братом  (доктором правних наука, Ранком Соколовићем), 
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штампан је и непотпуни елементарни  Родослов Весинаца  ивањских, који је допуњен  претпрошле године, некако у 

време када је  Шоле била оперисана од најподмуклије болести  данашњег света.... 

       Ту књигу сам потписао као уредник, некако сам претрчао  преко приче  "Туђа прича. Моја прича". Шоле је наслутила 

своју болест, црно на бело, изгледа, још пре осам година. Али није се уплашила. Не.  

        Током минуле године, док је трајала њена агонија, смогла је снаге да настави да записује и даље своја сећања, нека 

од њих су и објављена на локацијама "Заветина". (Манистра / Шоле Соколовић ).   

            И кад је писала ону прву књигу, и кад је започињала ову последњу која  оста недовршена, на жалост,  писала је 

онако како би требало да се пише - не лажући. Јер једино се не лаже кад човек умире. 

           Последњих месеци свога живота, док је још могла да се бори и да хода, радо је одлазила до цркава на 

Калемегдану, и до "Суве чесме" Великог Мехмед паше Соколовића, где је знала да седи сатима. 

 

 
 

       Неколико недеља пред смрт путовала је у Немачку да обиђе ћерку и зета, лекаре, који тамо живе и раде, у близини 

места у коме је сахрањен и велики српски песник Миодраг Павловић. Није губила присебност ни у најтежим тренуцима, 

опомињала је и себе и нас, који смо бдели уз њу до последњих тренутака њеног овоземаљског живота речима: "Што 

смо дужни свецима, треба питати Бога". 
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                Фотографија снимљена у Немачкој приликом  последње посете ћерки и зету 2016. 

 

     „Шоле“ (надимак који јој је постао временом име под којима је била много познатија, док су је укућани одмила звали 

„Коли“) је била рођена за друге - то потврђује читав њен живот, а умирала је за себе. 

     Сахрањена је као и њена мајка, бабе и прабабе  испред самог улаза српске православне цркве у селу Ивању, где је и 

рођена, и оставила је  својим најближима завет . 

      "Свет ће  бити тужно место без ње", рекао је један од њених правих пријатеља, хуманиста и хирург.  

     Живела је са вером у будућност, и повезивала је неописивом снагом и еланом не само  своју најужу фамилују, него и 

многе људе, знане и незнане, знатне и незнатне. Други су писали "шопске амбасаде", а њена је скромна кућа у 

Принциповој у Београду била место  где су многа српска болесна деца - из Јужне Србије, али и са Косова, из Санџака, 

Црне Горе и Босне и Херцеговине налазила помоћ и пут до оздрављења. Преко двеста деце јој је умрло на рукама, али 

је неколико пута више од тога током деценија њеног активног рада било спашено. Стекла је много пријатеља и била је 

широка као степа, за разлику од света у коме је живела  и  где је било много људи узких као длан. 

     У последњих неколико година, "Заветине" су и српска књижевност, изгубиле неколико блиских 

сарадника-аутора: проф. Слободана Бранковића, новинара и песника  Драгана Борисављевића, 

Коли Ивањску.. .  

      Сви су припадали срцу, нека у срцу и остану! 

Поводом фотографија. - Не, сећање није довољно, понекад вреди дати и фотографије, као документ, ако су 
снимљене у правом тренутку на прави начин, и сачуване... 

 
.. 
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..са братанцем Николом на врху Шопота 
 
Први пут су ме сестре Соколовић водиле преко планине у село Драги Дел - на Радану - када су желеле да ми 
покажу једну локалну цркву, мислим да је то било 2013. године. Тад смо снимили и један мали документарни 
филм, о кући, у коју су нас позвали на кафу, гостољубиви потомци, оних чије су очеве  Бугари у Другом 
светском рату - у одмазди - стрељали. Из те куће, побили су сва три брата. И гле, ко о томе зна ишта осим све 
ређих мештана у том селу на Радану до кога се једва стиже и џипом. Али захваљујући ентузијазму, пре свега, 
старије сестре Соколовић, Мирјане, Мире, Мирке, -  како јој тепају старице из ових раданских села којима 
посвећује необичну пажњу,  - ми смо још једном приликом дошли у село Драги Дел, то  је било крајем лета, 
јер су и Мира и Шоле обећале да посете бака Бранку. Ја нисам обратио много пажње на све те старице, 
чуварице огњишта и мученице, приликом мог првог боравка у селу Драги Дел, али крајем лета 2014. године, 
кад смо бака Бранки дошли у посету, покушао сам да снимим све оно што је чинило искон и лепоту једног 
света који се грчевито бори за опстанак и одупире мрачним силама пропасти, тако је, поред других 
фотографија, снимљена и ова - да ли ју је снимила Мира, или ја, више не могу да јемчим, али - добро је да је 
снимљена. Бака Бранка је пролеће и лето и један део јесени проводила у свом сеоском дому, и дворишту 
пуном цвећа, родне лозе, кроз које је жуборио поточић планински на који су слетале пчеле... 
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Следећег дана путовали смо чак у Трговиште, обишли крајеве где наши сељаци носе шајкаче као на 
Златибору, и где су многа села опустела, али где се још увек добро држе српске православне цркве, из 14. 
века, као она изнад реке Пчиње посвећена Пресветој Богородици, а у народу познатија као Ђавоља 
црква.После тих дана надовезали су се други лепи дани путовања по југоисточној Србији - које смо 
предузимали, пре свега, на иницијативу старије сестре Соколовић. Та путовања су, због много чега, била 
благотворна. Прво - знао сам да постоје ти крајеви, (у војсци сам био са једним Македонцем - Стојилков Илчо, 
гајдаш и мангуп илити велики бећар - да ли је жив? Бог нека га чува! -  који је често спомињао Трговиште...) 
Били смо здрави, волели смо живот, радовали смо се тим данима проведеним на Радану, али и на другим 
оближњим српским планинама, не бојећи се пустоши, нити умора, нити будућности... Када смо се вратили у 
Београд, живели смо од утисака тога путовања, од свих тих сусрета, од свега онога што је тај спектар 
планина, људи, говора, цркава, река, извора, предања изазивао у нама, подстичући неку неизмерну тугу за 
коју су трагична сећања на којима смо одрастали можда били пријемчива подлога. Месец-два или три после 
тога, телефонирала нам је Мира, и Шоле је вриснула  - умрла је бака Бранка, бака на слици из Драгог Дела, 
пуна живота, предања, али и мере и мерака. Шоле је почела да плаче, као да јој је умро род рођени, 
најрођенији, јер је Шоле све те старице са планине волела на начин на који је волела и своју баку по оцу... 
      Погледајте их на тој слици - усред бабљег лета 2014. године, у дворишту бака Бранке на Радан планини, у 
селу Драги Дел  - сијају од пријатељства, радости због сусрета, мерака, веселих прича, сијају од здравља! 
Бака Бранка је умрла почетком 2015. године, а Шоле - средиом 2016. године. Зашто Бог узима прерано 
такве особе?...Какви су то рачуни, које ми не знамо? Чему те проклете, подмукле болести, и ко их шаље? 
Те две жене на фотографији, налик на мајку и на кћер, које је родила и однеговала неописива планина Радан, 
имају анђеоска лица, зраче - прича понекад можда и улепшава и несвесно лаже, али фотографија нема ничег 
заједно са лажима и неискреноћшу, она све то (раз)октрива на свој посебан начин.. 

 

.. 
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У нашем дворишту у Мишљеновцу (Звижд, рано пролеће, 2014) 

. 

 

У Ивању, око Спасовдана 2014. 



 723

. 

 

исто то, али мало друкчије, или магнетизам раданског пејсажа 

. 

 

Са пријатељима из лесковачког села Прибоја 

. 
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Берба кукуруза у Ивању код Драгана Гениног.... 
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факсимил Шолетовог рукописа са 25. стр.  „Манистре“ , посвећен трагично настрадалом на Радану комшији и 

пријатељу Драгану Генином (први до Шолета) истргнут из целине којом се завршава оно што је писала  крајем 

пролећа 2016 (стр.25-31) 
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25. август 2014. Шоле бере купине изнад села, тј. у близини споменика  
погинулим Ивањчанима у ратовима 

. 

. 
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  Крај обновљеног споменика изгинулим Ивањчанима у минулим ратовима, 2014. 
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                                                            Смер неуморних сестара Соколовић 

. 

 

         Сећајући се  путовања  по југоисточној Србији, Црној Трави... 

. 
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Шоле на висећем мосту на реци  Пчињи испод Вражјих стена 

.  
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факсимил 21. стр. Шолетовог рукописа «Манистра», коме претходе следећи редови о застругу, 

рукатки:»Дрвена плитка кутија чији поклопац је дихтовао и земљана попут бокала за воду посуда са 

поклопцем и дршком су биле рукатке.Оне су некад биле мање некад веће,али имале су ману, биле су 

ломљиве....» 
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факсимил 24. стр. Шолетовог рукописа «Манистра», кратак,документарни, фактички запис о раданским 

водама 
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КРИТИЧКЕ НАПОМЕНЕ 

О ОВОМ ИЗДАЊУ  ШОЛЕТОВЕ ПРОЗЕ 

ОПШТА НАПОМЕНА 

 

Ово  издање сабраних Шолетових проза, омогућила је - фамилија, пре свега, Шолетов 

брат  Др Ранко Соколовић, универзитетски професор и генерал у пензији.  Тако је 

Соколовић, тим чином, учинио племенит подвиг. Ова посебна књига  под насловом 

„МАНИСТРА“ доноси на једној страни, прештампане прозе, Ш. Соколовић, из две књиге 

њених штампаних проза (2001, 2008), а на другој томе се придодаје неколико записа  из 

рукописа њене започете, али не и довршене књиге «Манистра» - као  својеврстан 

споменик и дар првом броју новопокренутог зборника ( ДОМ ВЕСИНАЦА: Упориште за 

генеалогију, памћење, обнову и расветљавање мрклина;српски поглед -  Свеска 1. 

Видовдан 2017. У селу Ивању).  И то је то што чини главнину Шолетове књижевне 

заоставштине . Овом приликом није било могуће, из необјављених рукописа Шолета 

Соколовића штампати још прилога, из више разлога,а један је од њих је и време неопходно 

за дешифровање и сређивање  преосталих свесака...  

Читав низ прича из њене прве књиге „Моја Нијагара“, појављује се и у „Царичином 
Амфитеатру“, али донекле у другачијем миљеу и редоследу, прекомпоноване и у 
друштвву нових лирских указивања. Да ли је те наизглед исте приче, које се појављују и у 
првој и у другој Шолетовој књизи, требало механички одстранити, и објавити један сужен 
избор? То нека чине каснији издавачи. Када буду временом објављени и преостали 
записи ове недавно преминуле ауторке. Сада је боље да се појаве на једном месту оба 
прва издања Шолетових књига онако како су објављена, са отклоњеним штампарских и 
других грешака.  
Већина фотографија уз ово издање „Манистре“ преузета је из Архиве „Сазвежђа 
Заветине“.   
 



 

         Шоле крај Владине – очеве спомен чесме

. 

    У дворишту Весинаца у јесен 2015. 
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очеве спомен чесме на улазу у Ивање са братом, снахом и М. Лукићем 
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   Шоле у Лебану, крај реке Шуманке,уочи смрти мајке Стојанке Николић...  
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      Шолетов последњи долазак у родно место Ивање, пролеће 2016. 



 736

 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА, или Друга Антиципација:   
ТУЂА ПРИЧА. ШОЛЕТОВА ПРИЧА 
 
Читајући  „Манистру“, чини ми се, да је Шоле, у ствари, писала једну једину књигу, без 
почетка и краја; да се та књига од почетка понашала као тврдоглав створ; да се прво 
издање „Моје Нијагаре“ неким наизглед необјашњивим путевима, преливало у  „Царичин 
Амфитеатар“, где се као морски талас помешало са оним што је, неочекивана и подмукла 
болест, изгледа, после избацила на морску обалу ( „незавршени записи“ названи 
„Манистра“). Све у свему, овако припремљена за штампу, „Манистра“ ће се читати, како 
би написао (како  је већ негде написао)  Момчило Настасијевић, као „незавршени циклус“, 
„ збирска лирских казивања“. 
Сви они који су познавали добро Шолета, знају да књижевност није било главно 
занимање њеног живота, да је то била у најширем смислу речи дечија педијатрија и 
спашавање оболеле деце, од најраније њене младости. Од времена када је, у ствари, 
почела да ради као наставник у фочанској медицинској школи, до деценија  касније 
(ноћних дежурстава) проведених на београдском Институту за мајку и дете. Многи њени 
пријатељи широм бивше СФРЈ памте је као самопрегорног медецинског радника и 
потпору у животној невољи. Живот је није мазио, и  изгледа да није баш имала много 
среће у животу. Али она је била особа неисцрпне воље, борац, и никада није 
заборављала ни своје порекло, ни ко је, ни одакле је, нити је кидала везе са својим 
коренима.Последњих година умрли су јој врло блиска бића – маћеха Драгица, коју је она 
волела, јер ју је научила многим корисним стварима, отац Владимир, стриц Никола, 
„Чика“,  мајка Стојанка која јој је помогла у гајењу ћерке и сина, - све је те губитке, као и 
неочекивано пуцање трбушне аорте њеног млађег брата Ранка, тешко поднела – били  су 
то неописиви стресови, које није могла да избегне. Чини ми се да су две смрти, уз то, 
препунуиле чашу: смрт бака Бранке из Драгог Дела и нешто касније неочекивана погибија 
комшије и дрвосече Драгана Гениног на Радану... 
Не случајно, друга штампана књига Шолетова има карактеристичан поднаслов Претек. 

Он сам по себи довољно говори. Књижевну заоставштину ове Српкиње чини дословно 

оно што је претекло,после свега... Смрт је, нажалост, пожурила, и уграбила једног врсног, 

нелажног и непретенциозног  приповедача... 

Као да је као човек и нераздвојни део фамилије Соколовић имала мисију да пренесе 
будућима и тако сачува од неумитног заборава и нестајања истину о  својој фамилији, од 
старине до данашњих дана. Прва штампана Шолетова  књига („Моја Нијагара“, Београд, 
2001) започиње овом реченицом:“Ивање је четвртокућиште моје породице. Оно пре њега 
– Божурња код Тополе, Црна Трава – једноставно су називали СТАРИНА“.  У „Царичином 
Амфитеатру“  има и овакав један крај једне приче и  почетак следеће: 
 
„Највреднија историја, коју би вредело исприповедати, јесте историја о крушкама, које имају укус 

савршенства и сласти... 

БЕЛЕШКЕ ПОВОДОМ ЧЕТВРТОГ КУЋИШТА МОЈЕ ФАМИЛИЈЕ 

 У детињству се често, кроз приче, пробијало, понешто о нашим прецима. Све до четврте 

генерације уназад гледано. Много тога се заборавило о првој генерацији која се зауставила у 

данашњем атару села Ивања...Гробови би могли више да посведоче од потомака о онима који су 

сахрањени у њима. Сигурно доста тога знају и она два висока горуна израсла усред ивањскога 
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гробља изнад оронуле капеле? Они су расли из костију покојника и упили су корењем понешто од 

оних тамо покопаних? Горуни говоре шуморењем - зато их треба понекада ослушнути, готово 

ритуално, као што се пале и свеће...“ 

Ова друга Шолетова књига, објављена седам година после прве, својеврстан је поступак 

дограђивања, употпуњавања, прекомпоновања прве њене књиге; Шолетова „Нијагара“ и  

„Амфитеатар“ су наизглед исте,  врло сличне, али и различите књиге, као што се разликује  

ручни вез од веза, чак и у оним случајевима кад везиља покушава да копира други вез. 

Шоле се, директно и индиректно дотиче чињенице која се односи на многе српске 

породице, фамилије, када је реч о фамилијарној историји, празнинама у предању. 

Где почиње Шолетова  (испричана и неиспричана) прича? Овде, у претеку, дословно. 

„Код нас у кући историја се приповедала... Они њима, ови нама, ми њима, скоро да је тако 

и данас. Наша деца знају до седам колена уназад имена предака. Е, ти преци једни 

другима оставише и нама ову причу. 

Кад су дошли из Старине наши покуповаше имања и куће, воденице... Кућа је каже Мита 

Ракић при обиласку ових крајева и села Ивања било мало, углавном оронулих и уџерица. 

Било је и рушевина и на тим и таквим темељима изградише наши преци село. Ракић је 

забележио да су крај потока зидине неке порушене цркве кад је он прошао 1876. 

Претпостављам да су то рушевине манастира Голубовац из 14. века. То је потврдила и 

Марина Миленковић, археолог родом из Бреговине, посетивши овај локалитет пре 

неколико година. 

И ту почиње моја прича. 

Кад су се наши доселили крај Старог гробља и двадесет и седам гробова косовских јунака 

који се налазе недалеко од наше куће, стајала је гомила камења. По укопу првих 

досељеника, жене ту почеше да пале свеће. Потрајало је то до указања једног нашег 

мештанина да је на том месту била црква. До хиљаду девесто двадесет и седме године 

мештани су се молили на месту где је била рушевина цркве. Те године они померише 

камење и нађоше темеље и зидове - не било какве него црквени темељ и зидове. 

Сазидаше капелу и у њу унеше стари камени олтар, исти онај над којим су се молиле 

жене, који је сачуван и стоји и  данас у цркви. 

Да су је зидали наши дедови знала сам кад сам ушла у исту такву цркву пре неколико 

година у месту Црна Трава. Осврнем се и пођем. Пита ме Мирко - где ћеш? Не одговорих 

му, пођох на гробље на крају насеља. Место мало ко велика газдинска авлија, гробље 

велико и старо, из периода кад се распознају гробови на нашем гробљу на исти начин су 

клесани и ови. Каснији имају други облик и величину....“ 

Ту  је највидљивија та Шолетова „мисија“. Ко и песма, прича је све надживела.  Прича је 
водила према Истини, и рекао бих – према  ковчегу безразложних успомена.  
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IN MEMORIAM  за Шолета, или Коли 

 

   После Шолетовог преласка из једног света у други, често сам се питао покушавајући да 

проникнем у ту тајну: како је туђа прича,постала Шолетова? 

   Ово је одломак из једне од Шолетових прича (друге приче по редоследу у њеној књизи 
«Царичин Амфитеатар»),коју сам публиковао 2008.године, под насловом «Туђа прича, 
моја прича» - данас се може читати као злослутна антиципација. 
 

Шта је било са том "најчистијом особом коју је икада упознао" Мајстер Екхарт? Није остала у 

манастиру; отишла је даље; куда? У Алпима сам се одлично осећала, можда исто тако лепо и 

лепше као и у мом родном селу Ивању? Да, да. Могуће је да је моја душа рођена у Алпима? 

Поново бих желела да боравим у њима. Да будем ближе Мајстеру Екхарту и оној кћери — коју је 

он икада упознао, јер она, верујем још увек лута снежним планинама, дивно привиђење, ништа 

међу нечим. Моја болест, верујем, ипак има лек: излечиће ме,  

не лекови, него сусрет са најчистијом особом коју је свет икада упознао... 

 

Да ли је још тада, пре више од осам година Шоле наслутила своју злокобну и подмуклу 

болест и агонију? Припремајући ту књигу за штампу, признајем, нисам баш најозбиљније 

онда узео у обзир то Шолетово уверење и осећање, да је њена «прича» «туђа прича», јер 

нико ми тада у мом окружењу није деловао боље, здравије и полетније.  
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Шта је Шолета фасцинирало у тој једној «кћери» која је дошла у манастир да тражи, 

мудраца, Мајстер Екхарта,  који је био уверен да је реч о "најчистијој особи коју је 

икада упознао"? То, куда је отишла, даље?  

Када је Шоле поентирала у својој причи: «Моја болест, верујем, ипак има лек: излечиће ме, не 

лекови, него сусрет са најчистијом особом коју је свет икада упознао...», чинило ми се да она 

пише и мисли о дубокој огрезлости и отуђености света у којем  мора да живи, и који је 

изгубио све своје добре стране и корене. То је можда било то, али и нешто дубље, 

алармантније. То је била горка оптужба прљавог света и прљавих људи; можда је Шоле 

нестала зато што није никада дошло до тог сусрета «са најчистијом особом коју је свет 

икада упознао...»? 

Шоле је занимљив приповедач. Неанегдотски. Смрт је, изгледа, пожурила, и уграбила 

једног врсног, нелажног и непретенциозног  приповедача...  То сам препознао од првих 

дана нашег познанства, а то потврђују и неки ситнији  детаљи из њених довршених и 

недовршених прича..  „Царским друмом уз Мораву поред царског града Ниша уз 

долину Пусте Реке (као леска са Радана) издваја се мој лични пут. Поред 

Брестовачке цркве чудним скретањима и још чуднијим кривинама, кроз Бојник, 

пролазим ка кући. Када прођем Лабуру пуца најлепши видик на свету: у загрљају 

ланаца планина спава мој завичај. Све сачуване успомене, све петролејке, сви 

снежни наноси, сви товари дрва, сво камење, сви јазови на водама, сви пропланци, 

воћњаци, њиве, баште и ливаде, све... Ама препуно саће успомена.“ (лепа проза, 

или нелажно сећање „Бунар“). 

Или фрагмент истргнут из недуге приче о „Над Вади“: 
 
 „Увек сам миспила о њој као о мојој ливади. Она је омеђена имањем породице Љубић, који имају 
ту кућу и ту живе, под планином Радан изван села Ивања. Ливада је подељена на четири дела, и 
налази се изнад Ваде, отуд - Над Вада. То је уређени ток Ивањске реке, уређен је да не би 
плавила и разливала се. Ливада је за мене имала димензију ширине и платоа са кога се најбоље 
шаље и прима звук. Ехо, који је ту стизао из свих атара, преламао се на том месту. Знам да су моји 
увек знали ко коси коју ливаду. Најлепши гласови распеваних девојака и жена и мушкараца ту би 
се помешали са жуборењем воде и крекетом жаба, били су сазвучје, какво музички нико није 
забележио. 
 Нисам имала дара за музику, за њено стварање, извођење, бележење; можда зато нисам 
препознала на време да је моја ћерка врсни слухиста? Но мој најважнији, најдубљи осећај за 
хармонију и савршенство, рођен је ту...“ 
 

Једна од врло добрих Шолетових прича («Прва љубав»), завршава се овако: 
 
» Одрастајући замишљала сам како је друга гугутка умрла од туге и како је моја прва љубав имала 
трагичан, шекспирски завршетак. 
 Ко зна? Можда је и он имао неку јасику у дворишту на којој је слушао прве љубавне изјаве 
гугутки? 
 Пред зградом у којој живим већ тридесет година ( у Београду) , од кућних крилатих љубимаца, 
истресам из кавеза зрневље што преостаје, и тиме храним један "Шекспирски пар." 
 Оне се не плаше мене, мирно увек у пару покљуцају семе, стрепећи једино од мога мачка 
Теофила Соколовића, који се углавном већ остарео, греје на сунцу испред врата зграде. 
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 Оне кљуцају; загугучу и одпепршају кад се Теофило протегне, а моје сећање на давну 
епизоду из детињства, чини ми се младо, помислим да су ове гугутке сада - крилата другови певачи, 
музичка пратња успомена, мојих неизбрисивих ожиљака, Шекспирског пара из детињства...“ 
 

       Тужно. У ту тугу су се слиле многе рекао бих скоро судбинске и неповољне струје личне 
судбине. Али, Шоле је била од оних особа које никада нису кукале, несебичан тип жене. 
Волела је да путује, и путовала је. Сећајући се Француска и Лувра, овако завршава једну 

своју причу:  

 

        „После Париза - Лувра - Бретања, Мон Сан Мишел..., дуга вожња и одмор у ресторану 

"крајпуташу". Три кафе и пиво. За моју сестру, оца мога сина и мене. Зачас се ту заустави возни парк 

од пет трактора са приколицама, вагонетима, вилама и грабуљама. Исти наши људи, помислих. 

Говоре гласно, смеју се и гестикулирају, испијају пиво, поздрављају се сиренама и махањем руку. 

Говорили су о летини, времену и фудбалу - каже ми сестра, која је научила поред немачког и 

француски. 

 Настављамо пут. Стада оваца и крда стоке уместо булки... 

 Преноћиште; сеоски пансион; спаваћа соба од ораховине, удобна, мирише на сено... 

 - Пробудиће вас л' кок - каже домаћица. Као код куће, у Ивању, помислих... 

 Сањала сам да лежим на трави, под крушком, гледам да проверим где су краве и пред очима 

ми титра неописиво поље расцветаних булки. 

 Пробудио ме, заиста певац; протегла сам се одморно, и истог тренутка схватила да нисам 

код куће, у Ивању, у Бретањи сам... 

 Да ли ћу је икада више видети, Бретању и Француску, и с ким, и када? Можда са 

анђелима?...“ 

 

          Карактеристична је последња реченица овог навода; та горка помисао, 

питање које у себи садржи и неверицу. Као и крај приче „Прве љубави“, и сећање 

на Лувр и Бретању, ипак зрачи неком неизрецивом меланхолијом, која је нападала 

повремено.  Понекад помислим: слутила је и наслутила... 

      Занимљив је (да не кажем сасвим ефектан и природан) кратки увод у 

Шолетиову прву самостално објављену књигу („Царичин Амфитеатар“), који, у 

ствари може бити најтачнији опис и оцена свега што је писала:  

„Овакве приче и књиге - немају краја. Све ово је само увод у нешто друго, једва 

изрециво и бесконачно, вечно. Све сам ово нашла у забораву; ово није књига у 

уобичајеном смислу речи: у оном смислу како их схватају они који их обично пишу. 

Дирнула сам у посебан облик памћења; ову би књигу дивно подупрле ризнице албума 

уметничких фотографија моје старије сестре. Нисам је писала и написала да бих се 

изборила за некакву своју књижевну улогу; одвратна ми је свака сујета, па и књижевна. 

Морала сам понешто од свега овога да напишем, болујући од нечега, што се може 

излечити само лепотом, природном или уметничком и непролазном. Захвална сам, 

понајвише, њеном првом читаоцу, који је инсистирао да не буде поменут, као и мом 

млађем брату, који ме је подстицао да је пишем. Који је покушавао и да понешто од 

написаног поправи, дотера. Не треба да објашњавам евентуалном читаоцу: шта сам и 

зашто написала: све је пред њим, сада, као на длану.“ То је написано – како сама сведочи 
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- Између Ивања и Београда, током лета и јесени 2000. године. (а) (Дописано током 2007. 

године)“  

Шоле Соколовић је, дакле, била самосвесна савремена српска жена, свесна свога дара 

али и провалија прошлости, и  савременог друштва које се није показало бољим и 

праведнијим од патријархалног света у коме је порасла и из кога је кренула у свет, који је 

није – као ни многе друге усрећио. За разлику од свих тих других, она је ипак оставила 

читав низ драгоцених сведочанстава у својим записима о свом најужем и ширем 

завичају, који ће, верујем, временом бити подстицај и многим другим сродним  бићима, и 

оним рођеним на Цариградском друму,уз Мораву, али и у врлетним крајевима из којих су 

данашњи Весинци, Соколовићи, према предању, кренули у Србију, по личном наговору 

Баја (Николића) Пивљанина, како би се спасли од горштачке освете преваљујући 

неописив пут  од Пиве до Шоплука, којег је Шоле била свесна, у многим тренуцима свога 

живота (па и на оном нашем заједничком обиласку  варошице Црна Трава, и нарочито 

цркве и гробља, тамо, у јесен 2014.). Обе књиге, на свој начин, и Шолетова Књижевна 

заоставштина, и позамашан рукопис њеног млађег брата Ранка, повезала је та туга 

Цариградског друма кроз време, отворивши прозоре које су поломи и муљ историје 

чинило се затворили зауавек.  

Ово је тек прво овидљавање књижевне заоставштине Шолета Соколовић, и овде су 

нашле места фотографије као документи уопште, али и као израз лепоте, сведочења; не 

само фотографије њене старије сестре, пасионираног фотографа, него и слике које смо, 

стицајем срећних околности, снимали током последњих година Шолетовог живота...Ова 

књига је когла да прође и без тих фотографија да је ауторка међу нама; али она је сада, 

надам се на звездама које ноћу трепере, као нигде другде, на планини Радан! Бог да јој 

душу прости! 

              У Београду, Од Светог Аранђела, 2016 – до Богојављења 2017.              Белатукадруз 
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ДОМ ВЕСИНАЦА 

Споменик (зборник) 
 

Упориште за генеалогију, памћење, обнову 
и расветљавање мрклина;српски поглед 

 

 

Свеска 1. На Видовдан 2017. У селу Ивању 

 

Издавач „Циглар“ – Друштво братства Соколовића 

Одговорни уредник 

Ранко Соколовић 

Споменик (зборник)  „Дом Весинаца“ излази повремено, 

и према могућностима. 

Рукописе припремљене за штампу слати на адресу: 

Др Ранко Соколовић, село Ивање 16233 Оране, општина Бојник 
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