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ВРАЊЕ

Подаци о Врању
Град Врање се налази у Врањскоj котлини, на Врањскоj реци, недалеко од њеног ушћа
у Jужну Мораву. Први се пут спомиње 1093. године, а у састав српске државе ушао jе
1207. године.
Турци су га освоjили 1455. У турско доба био jе раскрсница путева из Србиjе према
Македониjи и Бугарскоj, важно место на моравско-вардарском путу, познат по
производњи оружjа и железничких предмета. Године 1878. ослобођен jе од Турака.
Врање је економски, политички и културни центар Пчињског округа кога чине
општине Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште и
Врање. Град се налази у северозападном делу Врањске котлине, на левој обали Јужне
Мораве. Реку и град деле магистрални пут и железничка пруга, који на северу воде
ка: Лесковцу (70 km), Нишу (110 km) и Београду (347 km), а на југу ка: Куманову (56
km), Скопљу (91 km) и Солуну (354 km).
Према попису из 2011. године, Општина Врање има 75.933 становника.

Зграда Општине Врање

Споменик Бори Станковићу

Градски трг

Врањска река

ИСТОРИЈА ГРАДА
Врање, мала, некада погранична
србијанска варош, била је, до
Станковићевог времена, једва
позната и по свом имену, а савршено
непозната по свом људству.
Откривши Врање, Станковић је
одиста открио један наш потпуно нов
морални континент.
Јован Дучић

Нема поузданих података када и где jе формирано насеље и на чиjим темељима jе
изникао град Врање. Претпоставља се да се то догодило у време Траколира
(Римљана), Византиjе, Грка или Словена коjи су ове просторе насељавали VI
и VII веку. Међутим, jедно jе сасвим jасно: ово jе изузетно важно геостратешко
подручjе на коме су се од памтивека укрштали каравански путеви. Тако да jе
наjлакши пут ка jедноме и ка другоме, осваjаче водио пут преко врањског
поморавља.
Први писани траг о Врању оставила нам jе Ана Комнина, византиjска принцеза,
jош у XI веку, пишући о владавини свога оца цара Алексиjа Комнина. Она у књизи
Алексиjада каже да jе рашки жупан Вукан 1093. године у свом осваjачком походу
стигао до Врања и освоjио га. Не задуго, он се пред моћниjом Византиjом морао
повући. Она то описуjе овако:
На то се Вукан осмели и, како ниjе преостало никога да му се супротстави, поче да пљачка
суседне градове и земље. И околину Скопља потпуно опустоши, а делом и попали. Али не
само то, него, заузевши Полов и стигавши до Врања, уништи и опустоши све и одвуче отуда
много плена па се врати у своjу земљу.

Други пут 1193. године Врање jе од Византиjе привремено преотео велики рашки
жупан Стефан Немања и припоjио га средњовековноj српскоj држави. Ипак, у
саставу српске државе Врање jе дефинитивно ушло 1207. године када га jе
освоjио Стефан Првовенчани.
Интересантно jе напоменути да jе приликом распада српске средњевековне државе,
Врање постало самостална област под управом кесара Угљеше, „Господара Врања,
Прешева и Куманова“. Ова самостална област нестала jе после Косовске битке,
када jе Врање ушло у састав државе деспота Стефана Лазаревића.
Распадом српске средњовековне државе, Турци су Врање освоjили 14. jуна 1455.
године, и држали га у своjим рукама све до 31. jануара 1878. године, на светог
Антанаса, када jе варош освоjила српска воjска под командом генерала Jована
Белимарковића. Врање jе под турском влашћу било 422 године. Град jе
у Кнежевини Србиjи дочекао слободу са нешто више од 8.000 становника.

Почетком 20. века Врање jе имало око 12.000 становника. Као погранични град
Кнежевине/Краљевине Србиjе, служио jе као полазно место за четнике (комите)
у Стару Србиjу. У то време у граду се налазио и конзулат Османског царства.
У балканским и два светска рата, Врање и оваj краj поново су били на мети осваjача.
У Првом балканском рату 1912. године операциjама против Турака, одавде су
лично командовали краљ Петар I Карађорђевић, председник владе Никола Пашић
са више министара и генералштаб са начелником штаба Врховне команде
воjводом Радомиром Путником.
Но, ови простори су, посебно у новоj историjи, били честа мета бугарских осваjача
коjи су овде починили нечувене злочине. У Првом светском рату Бугари су
окупирали Врање 16/17. октобра 1915. године. У Другом светском рату Немци су у
оваj град ушли 9. априла 1941. године, да би га 22. априла предали у руке
бугарским фашистима. Дан ослобођења Врања у Другом светском рату био је 7.
септембар 1944. године.

ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА
На територији града Врања 2008. године регистровано је 10.382 ученика који су
похађали основну школу и 4.948 који су похађали средњу школу. Поред редовних
школа постоји и две школе са двојним образовањем, а то су музичка школа „Стеван
Мокрањац“ и Школа за основно и средње образовање „Вуле Антић“. У Врању
постоји петнаест основних и осам средњих школа (Гимназија „Бора Станковић“,
Медицинска
школа,
Техничка
школа,
Хемијско-технолошка
школа,
Пољопривредно-ветеринарска школа, Економско-трговинска школа, Средња
музичка школа „Стеван Мокрањац“ и ШОСО „Вуле Антић“).
Поред основних и средњих школа постоји једна виша школа и три факултета.
Учитељски факултет у Врању функционише под окриљем Универзитета у Нишу. У
Врању је радила Учитељска школа од 1946. године, петогодишња Учитељска школа
(1954–1972) и педагошка академија „Иво Андрић" (1972–1994). Првог октобра 1993.
године основан је Учитељски факултет у Врању. На овом факултету студира 750
студената на смеру за учитеље и васпитаче.

Учитељски факултет у Врању

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ ВРАЊА
Марково Кале, остаци средњовековног утврђења, на античким темељима.
Претпоставља се да га jе подигао византиjски цар Jустиан I у VI веку (северно од
Врања, 3–4 км).

Црква Св. Николе (XIV век) задужбина браће Балшића. Цар Душан jе између
1343. и 1345, са Врањем, приложио Хиландару (Улица Jосифа Панчића).
Црква Св. Петке (Крстата Џамиjа) познатиjа као крстата џамиjа. Ставивши на
врх минарета крст и полумесец, Турци су намеравали да тако измире две религиjе
(Улица Црногорска)
Црква Успења Пресвете Богородице у Собини датира из средњовековне српске
државе. Турци су jе срушили, али jе обновљена 1820. (Улица Хаџи Томина).
Хамам (или 'Амам) jе старо турско купатило, саграђено краjем XVII века.
Књижевник Бора Станковић га често помиње у своjим делима (Улица Петог
конгреса).

Пашин конак и Харемлук jе саградио моћни Раиф-бег Џинић 1765 год. У првоj
згради (Народни Музеj) био jе селамук за боравак мушкараца, а у другоj (пословни
центар СИМПО) харемлук за пашине жене (Улица Краља Стефана Првовенчаног).

Саборни храм Св. Тројице jе 1838. стављена под кров. Са неколико кубета
доминирала jе у односу на џамиjе, због чека су jе Турци срушили. Обновљена jе
1858. године прилозима Врањанаца. (Милутиновића 26).

Чесма Ђеренка - jош jедна успомена на несрећну љубав између Турчина и српске
девоjке, легенда каже да су jе Турци подигли као споменик свом омиљеном
Ђерделезу, коjи ниjе успео да освоjи срце лепе црнооке Српкиње.

Шарена чесма – некада се у центру града налазила чесма коjа jе опевана у jедноj
врањскоj песми, давно jе срушена, а обновљена jе деведесетих, али jе веома
запуштена.

Бели мост (XIX век) jе подигнут 1844. године. Зову га и „мост љубави“, jер jе, по
легенди, подигнут у помен несрећне љубави Туркиње Аjсе и српског пастира
Стоjана (Улица девет Jуговића).

Зграда Начелства округа Врањског – jедна од наjлепших зграда свога стила и
свакако наjлепша зграда у граду, грађена између 1905 и 1907. године, рушили га два
пута бугарски окупатори и поново дизан, и данас jе тешко оштећен.
Споменик ослободиоцима Врања (Чика Митке) – Подигнут непосредно пред
Маjски преврат 1903. године, рад jе великог ваjара Симеона Роксандића али, иако
без руке и пушке, поносно ломи турски барjак под ногама.

Црква свете Петке у Шапранцу – саграћена је 1925. на темељима старог храма,
који је припадао метоху манастира Дечани.
Музеј кућа Боре Станковића, изграђена око 1850. године, у музеј је претворена
18. јуна 1967. године (Улица Баба-Златина 9).

MАНАСТИР ПРОХОР ПЧИЊСКИ

Манастир Свети Прохор Пчињски се налази на шумовитим обронцима планине
Козјак, на левој обали реке Пчиње, у близини села Кленике, 30 km јужно од Врања.
Према предању, подигао га је у 11. веку византијски цар Роман Диоген у знак
захвалности Светом Прохору Пчињском, који му је прорекао да ће постати цар.
Манастир ради као културно-просветни центар овог краја и у њему ради
богословска школа, преписивачко-илуминаторска радионица, а организовано се учи
иконописачки занат.
Историја
Политички догађаји који су се одиграли крајем Х и почетком XI века, морали су
оставити трага у градитељству ове области. Победом Василија II (976–1025) над
Самуилом, Византија је вратила раније изгубљене територије Балканског
полуострва, што је захтевало реорганизовање политичке и црквене управе и
стављење становништва под његов утицај. Царском повељом из 1020. године,
Василије II реорганизовао је Охридску патријаршију, сада архиепископију, у којој
се спомиње епископија Морзовишка, у чијем саставу је поред осталих места и
Козјак - данас име планине у чијем подножју се налази манастир св. Прохора
Пчињског. Њега је изградио византијски цар Роман IV Диоген (1067–1071), на

молбу потоњег свеца и патрона храма Прохора Пчињског. Систематска археолошка
ископавања уз свестранију анализу досадашњих сазнања, потврдила би тврдњу да
је првобитна скромна једнобродна црква саграђена у XI веку или почетком XII
столећа.
Према речима Стефана Првовенчаног, Немања је у ратовима са Византијом између
1180–1190. године освојио област Врања. Припајањем новоосвојених територија
Србији отворила се потреба за организацијом цркве коју је спровео Св. Сава 1220.
године. Манастир је остао у саставу српске државе све до њеног дефинитивног пада.
Једна од најопсежнијих обнова заслуга је краља Милутина, који је ангажовао 1316.
или 1317. године солунске сликаре Михаила и Евтихија да осликају нови храм.
После косовске битке манастир су разорили Османлије, а 1489. године обновио га
је Марин из Кратова. Тада је осликан фрескама које се убрајају у најзначајније
уметничке творевине свог времена. У 16. веку у манастиру је постојала сликарска
радионица, чији су мајстори сликали фреске великих ликовних вредности у капели
на јужној страни цркве.
Краљ Милутин је, уз своје 40 манастир-задужбине, обновио и ову, и из карловачког
родослова знајемо да сагради и манастир пшинскому Прохору, што потврђује и
узидана опека на северној фасади старе цркве, са, у плитком рељефу изведеним
именом Сава, откривајући његову непосредну бригу о обнови храма, архиепископ
Сава III (1309–1316).
Године 1489. манастир је обновљен средствима Марина, сина попа Радоње, из града
Кратова. Тада је поново живописана црква. С обзиром да је обнова изведена на
стогодишњицу Косовског боја у цркви је осликан и лик Светог кнеза Лазара.
Подигнута је и омања црква Светог Јована, од које су данас остали само темељи.
Истом приликом кратовски кнез Андрија даривао је манастиру јеванђеље.
Манастир се нашао поново у оквирима српске државе 1912. године.
Манастир
Манастирска ограда од тесаног камена покривена је каменим плочама и ћерамидом.
Са северне, западне и јужне стране су импозантне зграде конака. Главна, Врањска,
капија са запада води право ка улазу у цркву, док је она на југу испод конака
окренута Куманову, по чему је добила име. Источно, цркву од зграде Митрополије
одвајају делимично откривени темељи, по свој прилици Цркве Св. Јована, дела
средњовековне манастирске целине, којој припада средишњи део порте око гроба
Св. Прохора Пчињског.
Древно светилиште саграђено је на старом култном месту, где је живео преподобни
Прохор Пчињски. И поред недостатака поузданих материјалних доказа има разлога
за тврдњу да је садашњи гроб Св. Прохора део првобитног храма. Од најстарије
светиње до данас је очувана капела где почивају мошти Св. Прохора. У питању је
мала, поклоничка ниска правоугаона просторија. У сферно обликованој источној
страни смештене су мошти светитеља, где је, у десном горњем углу мали отвор из
кога већ цео миленијум извире чудотворно миро. Св. Прохор је тренутно једини
српски светитељ-мироточац у Србији.

Складно сложене опеке, камење и малтерне фуге из времена краља Милутина, чине
изненађујуће колористичке ефекте који се мењају у зависности од угла под којим
сунце осветљава фасадне површине. Судећи по сачуваној бордури на северном
зиду, црква је некада имала зидани иконостас. Црква се значајно обновила крајем
XVI века, када је дограђен параклис у славу Богородице, којом приликом је
коришћен исти материјал за градњу, али на мање декоративан начин. У параклис се
из наоса улази ходником уз гробницу Св. Прохора и кроз врата на јужној страни
нове цркве. Нова црква започета је 1898. а довршена 1904. године. У цркву се улази
са запада преко дванаест полукружних степеника.
У манастирском комплексу доминирају два конака, од којих „врањски конак“,
монументалних размера, представља једну од најлепших грађевина овог типа у
Србији. Грађен је између 1854. и 1862. године, заслугом Хаџи-Михаила
Погачаревића, трговца из Врања.
Иконе
Најстарије зидне слике налазе се на спољним површинама гробнице Св. Прохора
Пчињског. Не видимо их, али са сигурношћу можемо тврдити да постоје. За разлику
од осталих зидних површина, три слоја фреско малтера констатована су једино са
спољне стране северног зида капеле, или јужног зида цркве, као најстаријег дела
светилишта. Други пут црква је живописана после обнове из времена архиепископа
Саве III (1309–1316). Један од најзначајнијих сликара византијског света ангажован
на двору краља Милутина, Михаило Астрапа, живописао је Цркву Св. Прохора
1316. или 1317. године. Свој рад он је обележио потписом на округлом штиту Св.
Димитрија, заштнитика града из кога је уметник дошао. Доста фресака је
непрепознатљиво из тог доба, али разликују се Архијереји из поклоњења Христу
Агнецу, Св. Данило Столпник и Св. Архиђакон Стефан, Св. Кирило Александријски
и Св. Климент Охридски, св. Никола и Св. Силвестер. Због скоро потпуног
уништења осталих фресака, 1488/9. године исликане су нове, на месту старих, руком
младог, али искусног фрескописца, који је поштовао старе, те је направио прво
скице старих и на њих доцртао нове фреске, које и дан данас тамо, уз све остале, и
стоје. Много фрескописаца је доцртало нове фреске, које се веома лако дају
препознати, а чине ову цркву једну од највећег уметничког подухвата из свих доба
фрескосликарства.
Једна од можда најпрепознатљивијих и значајнијих је икона Св. Прохора Пчињског
(118 cm х 85 cm) са сценама из његовог житија, настала 1871. године, коју је израдио
самоуки иконописац Захарије Десперски Самоковац.
Првобитна црква, подигнута над гробом овог чувеног светитеља и мисионара, више
пута је обнављана. Садашња монументална вишекуполна црква, саграђена 1898.
године, обухватила је старија здања. У олтарском простору налази се гробница Св.
Прохора Пчињског и монашка костурница.
Манастирски Краљев конак је изгорео 27. јануара 2014. године.

Свети Прохор Пчињски
Прохор Пчињски (почетак 11. века – 14. септембар 1067), православни пустињак и
светац, један од првих следбеника Светог Јована Рилског.

Рођен у првој половини 11. века од побожних родитеља, Јована и Ане, у околини
Овчег поља. По Житију, Прохор је рано изучио књижне мудрости и у свему био
бољи од својих вршњака. У духовном усхићењу он одлази у пештеру Нагоричинску
(источно од Куманова), близу данашњег манастира Старо Нагоричино, где среће
ловца Диогена. Прохор му прорече да ће постати цар и рече му: сети се и мене кад
постанеш цар. То се и обистинило - Диоген поста византијски владар Роман IV
Диоген (1067–1071). Житије даље казује да се пустиножитељ Прохор подвизавао
тридесет година у планини Козјак (јужно од Врања), у једној малој пећини. Ту се и
престави после шездесет и две године испосничког живота.
После тридесет година преподобни Прохор се у сну јави цару Диогену и опомену га
речима: „Зашто, Диогене, заборави своје пређашње хаљине и мене старца? Постарај
се да ми подигнеш макар мали храм“. Цара обузе страх и са патријархом и пратњом
пође у Жеглиговски крај у Нагоричино да тражи старца Прохора. Пошто га ту не
нађе, пређе у планину Козјак. После много дана тражења пронађоше пећину и у њој
мошти преподобног Прохора. На том месту цар подиже цркву у славу Светога
апостола Луке, а десно од реке Пчиње сагради храм посвећен преподобном
Прохору. У томе храму, са десне стране олтара, положише свете мошти
Преподобнога; из њих потече свето миро. Део моштију цар је однео у Цариград,
један део доспео је доцније у Љубостињу, а остали део и данас се налази у манастиру
Светог Прохора Пчињског под планином Козјак.
О преподобном Прохору Пчињском, чије мошти и данас почивају у његовом
манастиру и точе миро, сачувана су многа писана сведочанства, посебно о његовим
чудотворним моштима. Православна црква овога свеца слави 1. новембра (односно
19. октобра по старом календару).

Станиша Стошић

Станиша Стошић (26. јул 1945, селу Врбово код Владичиног Хана — 8. април 2008,
Београд) је певач српске народне музике познат по интерпретацијама песама врањанског
мелоса.
Станиша Стошић је заволео јужњачки мелос у Учитељској школи у Врању, где је свирао
виолину, био солиста у хору и имао прве часове певања. Постоји заблуда да је Стошић
био први мушкарац који је певао врањанске песме. У ствари, много пре Стошића,
врањанске песме певао је и снимао нпр. Мијат Мијатовић. О својим почецима Станиша
је рекао:
Када сам се определио за певање, знао сам ко су ми били прадедови, шта су певали
и шта значе корени. Ми смо тај појам заборавили, а он је јако битан у опстанку
сваког народа. Певач треба да остане у границама свог завичаја.
Станиша је први пут запевао 1963. године у Радио Београду, чији је остао дугогодишњи
сарадник. Каријеру је градио широм република бивше Југославије и свету. Године 1966.
Станиша је победио на фестивалу „Златиборски нарцис“ са песмом „Стојанке, бела
Врањанке“.
Легендарну песму „Лела Врањанка“, Станиша је снимио 1972. године. Иако многи мисле
да је ово изворна песма, аутор текста песме је Драган Токовић. Мелодија је оригинално
грчка (песма Misirlou тј. у преводу Мисирка, Египћанка) и искоришћена је између
осталог у филму „Петпарачке приче“, Квентина Тарантина.
Станиша се оженио у 43. години. По сопственим речима супруга Љиљана и синови
Стефан и Душан, су му уз пријатеље, били највећи иметак.
Године 2007. Станиша је добио посебно доживотно признање Министарства културе
Србије.
Преминуо је после дуге и тешке болести 8. априла 2008. године у Београду, а сахрањен
је у Алеји заслужних грађана.

Станиша је живот посветио завичајним песмама. Његове песме су пуне чежње, туге,
љубави и патње. У његове најпознатије песме се убрајају: „Лела Врањанка“, „Због тебе
моме убава“, „Симбил цвеће“, „Отвори ми бело Ленче“, „Милкано“, „Петлови појев“,
„Пуче пушка“, „Димитријо, сине Митре“, „Шано душо, Шано мори“, „Коштана“, „Теби
певам ове ноћи“, „Заплела се коса девојачка“, „А куде си била, мори Каракоцо“.

Од 2009. године Трг испред врањског музеја носи име по њему, а 2012. године испред
музеја је постављена и његова биста

II
ДИМИТРИЈО, СИНЕ МИТРЕ

ПЕТЛОВИ ПОЈЕВ

Димитријо, сине Митре
Мајкино јединче,
Пет године сине легам,
Неси ме питаја,
Неси ме питаја, сине,
Од што мајке легаш?

Петлови, мори, појев Морава дз'мни
Петлови, мори, појев Морава дз'мни

Димитријо, сине Митре,
Моја жива рано,
Зар не видиш, сине Митре,
Да те жена вара?
Ако мајке, ако мајке,
Барем је убава.

ШТО МИ ЈЕ МЕРАК
Што ми је мерак
пољак да биднем, мори, Божано.
Што ми је мерак
пољак да биднем, мори, Божано.

Пуштај ме, злато моје,
да идем
Пуштај ме, злато моје,
да идем
Ал' тој су, мори, петлови,
петлови л'жови
Ал' тој су, мори, петлови,
петлови л'жови
Легај ми, злато моје,
крај мене
Легај ми, злато моје,
крај мене

МИЛКАНО, ДАДО, МОРИ
Пољак да биднем
на твоју њиву, мори, Божано.
Пољак да биднем
на твоју њиву, мори, Божано.
Ти да ми жњејеш,
ја да ти појем, мори, Божано.
Ти да ми жњејеш,
ја да ти појем, мори, Божано.
Песме да појем,
пушке да фрљам, мори, Божано.
Ем да ти појем,
пушке да фрљам, мори, Божано.

"Милкано, дадо, мори, Милкано,
знаш ли, дадо, колико си убава,
знаш ли, дадо, колико си убава?
Милкано, дадо, мори, Милкано,
ја би да се, дадо, мори, узмемо,
ја би да се, дадо, мори, узмемо."
"Не може, брале, море, не смемо.
Знаш ли, брале, да смо нека родбина,
знаш ли, брале, да смо нека родбина?"

ШТО СИ, ЛЕНО, НА ГОЛЕМО

А ШТО ПИТАШ, ЏАНУМ МАЈКЕ

"Што си, Лено, на големо?
Што си, Лено, на големо?
Барем да си од колено,
барем да си од колено!

А што питаш, џанум мајке, како, што
ми је?
Боље питај: Луда ћеро, момче где ти
је?
ОФ леле ле, јадна сирота,
ОФ леле ле, каква грехота!

Татко ти је бекрибаша,
татко ти је бекрибаша,
мајка ти је измећарка,
мајка ти је измећарка."
"Ако нисам од колено,
ако нисам од колено,
а ја имам лице бело,
лице бело, алт'н чело."
* бекрибаша - вођа, први у бекријању
* измећарка - млада жена која је отишла у
свет
да служи у туђој кући за малу плату,
али са обавезом газде код кога служи,
да јој после извесног времена нађе
пристојан мираз и уда је у доброј вери
*Алтан - златан, односно златнo. Овде је
употребљен у смислу да је паметна или
богата, односно да има златних дуката на
челу (дукати су се носили и на грудима и на
капи на глави).

Ће болујем, ће да мријем, ће ме сахране!
Аој, Боже, виш' не може тако да јане!
ОФ леле ле, јадна сирота,
ОФ леле ле, каква грехота!
А што питаш, џанум мајке, како, што
ми је?
Боље питај: Луда ћеро, момче где ти
је?
ОФ леле ле, јадна сирота,
ОФ леле ле, каква грехота!

ЖАЛ ЗА МЛАДОСТ
Да знаеш, мори моме, да знаеш,
кол'ка је, жалба за младост...
На порта би ме, моме, чекала,
С коња би ме, моме, скиднала,
На чардак би ме, моме, водила,
У лице би ме, моме, љубила.

III
КАКО ЈЕ НАСТАЛА СТАРА ПЕСМА „ДИМИТРИЈЕ, СИНЕ МИТРЕ“
Врање није запамтило такав спровод. Људи су се подгуркивали и шапутали: “Не дај, боже, ко да
је Владика умро! “
Жена коју су покопавали била је старовременска, а спровод се ипак разликовао од уобичајеног.
Испред свештеника, а одмах иза погребног венца, ишла је музика која није свирала посмртни
марш, већ мелодију песме коју је покојница највише волела – Димитрије, сине Митре. Песма, то
је била жеља и аманет преминуле, која је предосећајући смрт својим ближњима изричито рекла
да је не оплакују много. Преко црног бело да јој ставе, рекла је, и да уместо суза буде песма.
Тако је тог прохладнох петка
21. фебруара 1969. уз варљиво
зимско сунце
и песму
“Димитрије, сине Митре”,
улицама Врања прошла Стана
Аврамовић Караминга на свом
последњем путовању. Ко је
била жена коју су са песмом и
сузама
испратили
њени
рођаци,
пријатељи
и
многобројни суграђани? Са
њеном смрћу као да су заувек
одлазила времена познатог
врањанског севдаха.
Јер,
Стана
Аврамовић
Караминга је деценијама чувала, неговала и другима преносила изворну врањанску песму. Неке
је песме и сама спевала, дуго кријући да су њене.
Две песме је Стана Караминга уобличила према туђем казивању о временима турске владавине
у Врању. Та казивања о турском насиљу оживела су у њеној свести у време Првог светског рата.
Стана је тада била девојчица и гледала је окупацио бугарско насиље. Касније се бојала да ће се
песме заборавити, али песме су прихваћене у Врању и настављале свој живот кроз разне
интерпретације.
Као ретко која наша народна песма, врањанска песма “Димитрије, сине Митре” има своју
историју. Настала је из стварних догађаја трагичне животне судбине и предсмртног казивања,
исповести, на основу које је и сачувана. Зато се сада враћамо на почетак XX века и даље, у време
када је Врање тек ослобођено од Турака. Стана Аврамовић Караминга, била је тада дете.
Расла је окружена љубављу, не слутећи да ће једна ноћ помутити радосни свет њеног одрастања.
Била је то ноћ када јој је мајка Магда, на самрти, испричала истину о њеном имену. Стана
Караминга је имала старију сестру од тетке, такође Стану. Њен муж Димитрије био је Караминги
такође рођак, брат од тетке, али са очеве стране. Стана је била веома блиска са својом тетком и
течом, Карамингиним родитељима, који су увек имали разумевања за њу.
Једнога дана, прочуо се глас да је Стана провела ноћ са неким Стојаном. Тома, Карамингин отац
је одмах отишао код Стане да то провери. -Како те није срамота, образ да нам укаљаш? Све смо
чули, је л’ то истина? Грдио је Тома.

-Истина је, одговорила је Стана без оклевања. – Али, мука ме натерала. Знаш која??? Да видим
да ли могу са другим човеком децу да имам! -Верујем ти, рече Тома. –Али, пошто је тако, немој
са Стојана, ни он деце нема. Него иди са Ристу Гарабину, за њега се не зна кол’ко деце има. Иди,
па се с њега огреши. Ја ћу грех да носим, а имати децу није грех!
Није пуно времена прошло, а живот у Димитријевом дому је почео да се мења. Вест да је Стана
у другом стању је све обрадовала. Стана која је у четрдесетој години остала трудна, била је
поштеђена сваког рада и напора. Порођај је био напоран и болан. Стана није преживела, али дете
јесте. Недељу дана касније, Димитријев ујак Тома, Карамингин отац, је одлучио да каже сестрићу
истину.
„Пре него што одемо на Станин гроб, морам нешто да ти кажем. Изедосмо Стану. Прво твоја
мајка, а моја сестра, па ти, а онда и ја. “ Димитрије га је збуњено гледао. ” Тако је. Твоја мајка,
што је кињила. Ти, што си био неродан. А ја, што сам је саветовао с кога да иде. Да знаш, дете
није твоје, већ од Ристу Гарабину.” Несрећни Димитрије је ово стоички поднео. Одговорио је
ујаку: ” Ако, ујко, нека јој је богом просто. Ми смо хтели дете да усвојимо, а ово је бар моја Стана
родила.” Сутрадан, ту на гробу, пред рођацима и пријатељима док су Стани издавали по обичају
прву суботу, последње што је Димитрије рекао, било је: “ Овде, поред моје Стане да ме копате…”
И пре него што је ико могао да га спречи извадио је пиштољ и убио се.
То је Караминги те ноћи испричала мајка Магда, Станина тетка. У тој ноћи, после мајчине приче,
Стана Караминга је спевала песму “Димитрије, сине Митре.” Песму је дуго тајила. Скривала ју
је онако како је и мајка скривала причу о пореклу Карамингиног имена - као злу породичну коб,
као срамоту родоскрвнућа, као стравичну причу о самоубиству у фамилији.
И пре него што је зашла дубоко у осму деценију живота, Стана Караминга је сачувала и пренела
изворне речи и мелодију ове песме.

Александра Максимовић, Објашњење српских компликованих рођачких релације:
У тексту се помињу две Стане, које су сестре од теке. Старију Стану звала сам именом Стана, а
млађу, која је и спевала песму, Караминга, да бих направила разлику. Старија Стана и Димитрије
су били муж и жена, а Димитрије је Караминги био брат од тетке (очеве рођене сестре).

КАКО ЈЕ НАСТАЛА ПЕСМА „ПЕТЛОВИ ПОЈЕВ“

Скоро цео дан потрошила сам тражећи име бега или аге који је директно одговоран за песму
"Петлови појев, Морава дзмни". Ко песму не зна, много је пропустио. Тешка је за певање и само
пунокрвни певачи, уз то још и с глумачким склоностима, могу да је отпевају како треба. Има тек
две строфе и у њима се ништа спектакуларно не дешава. Чак речи нису толико ни тужне, колико
мелодија уједа за срце. Много је обрада, и много различитих инструмената коришћено, али оно
основно - било да су измене у тексту или у инструменталу - остаје: чежња, чежња и чежња... и на
крају - туга. Певали су је сви певачи који су хтели да покажу раскош свог талента, али није свима
исто легла. Велика је разлика између Станише Стошића (Врањанац, песма је из Врања) и на
пример Соње Чоко. Иако је њен глас кристално чист, има и емоцију док пева, нешто недостаје.
То је она проживљеност коју млада девојка не може да изнесе. Мадам Пиано је такође пева

савршено, али утисак после њене интепретације је само туга, чежње нема. Чеда Мирковић ме је
изненадио колико је добро отпевао. Мислим да су њему вероватно рекли како је настала песма
јер се баш уживео. Певало је ту песму много њих, не зна се ко је од кога бољи певач, али моји
фаворити су Биља Крстић и Тома Здравковић. Станишу не рачунам, он је еталон, основни
образац ове песме.
У те две невелике строфе мушкарац говори својој вољеној да је зора сванула и да га пусти, мора
да иде. То је све што се дешава у првој строфи. У другој му она одговара да су петлови "л'жови"
и да легне крај ње, односно да остане где је и дотад био. Оно што се не каже, а јасно је љубавници су, у кревету су, провели су целу ноћ заједно и он мора да иде, што ће рећи да баш и
није у реду да буду заједно. О чему ли се ту ради? Забрањена љубав? Звучи занимљиво.
Сећам се да сам као дете увек била у чуду зашто мало засузе оке девојкама у Врању док се пева
ова песма. И онда ми је мама објаснила. Реч је о Турчину, јањичару, који је био с ових простора,
који је због ратних заслуга добрио чин и тражио да службује у Врању јер се сећао понечег из
детињства. И пронашао је родбину у Ратају, селу надомак Врања. Како је одлазио у село, тамо се
загледао у девојку (да л' је Злата?) у коју се заљубио. И тако - ето немогуће љубави. Трагедија се
већ наслућује. А онда је 1878, кад је генерал Јован Белимарковић ослобађао Врање, сва турска
војска побегла у ноћи између 30. и 31. јануара. Тај момак чијег имена не могу да се сетим, а којег
нигде на нету нити у књигама нема (ја га знам само из усменог предања), провео је своју
последњу ноћ с вољеном. И знао је да мора да се повуче, ако га српска војска затекне, с њим је
готово. Колика је то љубав кад ни у смртној опасности не може да се одвоји од драгане и извуче
се из њеног загрљаја! И "петлови појев" и "Морава дзмни*"... а и она је свесна шта их чека... и
остају заједно једно друго лажући. У песми се не зна крај, само да нису могли да се одвоје, а
завршило се тако што су обоје убијени.
Поред претраживања историјских података по нету, звала сам и сву родбину... и нико не зна како
се тај Турчин звао (тек за девојку ни помислила нисам да питам), и онда кренем да базам по
социолошким и етнолошким радовима... и свашта разно сазнам, само о овој песми нема података.
Нађем и потврду да нам је Каракоца род (Куде си, мори, пошла, Каракоцо), као и Миле пиле
(Шано, душо, Шано мори), и како научно стоје ствари с Белим мостом... Глава ми је била пуна
непотребног знања, у ствари скоро да ништа ново нисам ни сазнала, пре ће бити да сам утврдила
градиво које сам закопала одавно и дубоко, можда и у кичменој мождини.
Песма је нова, с краја 19. века, али је народна. Многим песмама не зна се порекло, многе
"народне" имају аутора, и многе "ауторске" у ствари су народне. А шта тек рећи о онима о чије
се порекло отима неколико нација? Сећате се filma „Whose is this song?", у којем је Адела Пеева
обишла регион, и сви су за "Русе косе, цуро, имаш" тврдили да је њихова. Гледајући тај филм
нисам могла да се отмем утиску да смо ми испали најгори, и, на мој ужас, ми - из Врања.
Међутим, копајући по нету у потрази за Турчином, набасам и на етнографски рад Сање
Златановић у којем је објашњено како је то снимано. Стварно срамота! И мене је госпођа Пеева
успела да поколеба, али нек јој је на част. Очигледно је било много популарно блатити нас. И
најлакше. Из тог рада издвојићу само део који се односи на срамоту Пееве, а након чега је мени
било лакше: „У потрази за информацијама о песми и Коштани, ауторка се нашла на прослави
празника Хидиреллез/Ђурђевдан у ромском насељу Горња Чаршија. Случај је хтео да у исто
време и ја тамо будем. Видела сам да је телевизијска екипа управљала игром уз блех оркестар на
тргу у Горњој Чаршији, а затим кретањем поворке ка реци изнад града. Спонтаност празника
била је подређена телевизијском снимању и темпирању времена. Из жеље да сазнам о којој
телевизији се ради, пришла сам госпођи Адели Пеевој и представила се као етнолог из Београда.
Она ме је само погледала и удаљила се. У Врању се тих дана причало о новинарки из Бугарске
која је са многим људима обавила разговор. Од локалног професора, стручњака за фолклор јужне
Србије, сазнала сам да јој је он показао свој текст о овој песми објављен у локалним новинама.
У његовом чланку говори се о томе да је ова песма турског порекла, као и о могућим начинима
њеног преношења. Мене је, а како сам сазнала – и њу, упутио на њему познату литературу о овој
песми. Међутим, у филму није приказан поменути професор, као ни други саговорници који су

толерантним тоном говорили о песми, допуштајући могућност да се она пева и у другим земљама
и крајевима и на другим језицима. Уместо тога, емитован је инцидент у врањској крчми, када
ауторка грешком пушта снимак песме са неког другог подручја. Да ли је ова грешка намерно
начињена или не – не знам. Али јасно је да је ситуација у крчми пре инцидента, судећи према
саставу гостију који није могао бити случајан (кустос музеј-куће „Бора Станковић“, глумац –
првак драме позоришта „Бора Станковић“, два угледна новинара који се баве културом Врања,
итд.) и избору Ромкиња које играју (што се у врањским крчмама у данашње време не дешава),
била инсценирана.
Прича филма “Whose is this song?” конструисана је тако да подвуче ‘нарцизам малих разлика’ и
да прикаже Балкан у оријенталистичком кључу – као подручје вечите мржње и лако запаљиво
буре барута. Конструкција продата као деконструкција."

Госпођи Пеевој велики поздрав. Требало би да добије једну велику новинарску награду за
новинарску патку. Што нас је приказала како је приказала, очигледно је пожељно за оне којима
ће филм презентовати. Онима који умеју да разликују оригинал од лажњака сигурно је јадна.
Причало се да је у Врање дошла како би снимила документарац о Белом мосту, али јој се више
свидела сензација коју би могла да протури - ништа лакше него приказати нас као дивљаке. А
можда јој се ни Бели мост није свидео. Јесте мали и иде преко Врањске реке (тешко да је река,
пре је по димензијама поток), међутим, прича о Белом мосту заиста је фасцинантна. И она
заслужује песму.
На мосту је на арапском исписано како га подиже Ајша због својих и грехова својих предака. Не
знате ту причу? Ајша је била кћер богатог Селим-бега и живели су одмах поред Врањске реке.
Великим зидом, као и све жене тог доба, била је удаљена од осталог света, али је сваког дана
слушала фрулу у одређено доба дана. Прво се заљубила у музику, а онда, гоњена радозналошћу,
попела се на највиши прозор да види ко тако лепо свира. Био је то Стојан, млади чобанин који је
тим путем водио овце. Загледала се она у њега, загледао се он у њу. Кад их је моћни Селим-бег
нашао загрљене поред потока, извадио је кубуру с намером да убије Стојана, али га је Ајша
заклонила својим телом. После је убио и Стојана. По легенди, оцу је рекла само: "Волим га!"
Мучен грижом савести, отац је подигао мост од белог камена 1844, и он је и данас на истом месту.
Док сам била дете, сећам се да су повремено долазили људи који би прелазили мост прво с једне
стране, па се онда враћали да га пређу још једном - кажу да је то добро за љубав. И сама сам
упознала људе којима је "помогао". А моја фамилија тај мост прелази свакодневно, и по неколико
пута. Ваљда за домороце не важи, као ни за чланове породице. У Врању и данас после или пре
свадбе младенци пређу Мост љубави, како су га у међувремену крстили. По легенди, Ајша и
Стојан страдали су у септембру, па је тада изнад моста тако светло и посебно засијају две звезде.
Док сам ишла у школу, никад то нисам могла да видим јер сам имала наставу. Али сам зато
отишла тек што сам уписала факултет, и стварно - ведро ноћно небо и две звезде сијају јаче од
свих осталих! Да ли сам ја хтела да их видим, да ли сам мислила да их видим... не знам, али се
сећам тог тренутка.
Врање је пуно легенди, од сваке ноте било које песме, па све до камења. Као да упловите у бајку.
Наравно, ако имате душу и срце за сан на јави.
* За оне који не знају - дзмни је глагол који описује измаглицу која се јавља изнад реке у свитање.
Траје тек толико колико је потребно да дан заруди из мрака.

КЊИЖЕВНИ ДОДАТАК

I
БОРИСАВ СТАНКОВИЋ
(23. 3. 1876 – 21. 10. 1927)

БОРИСАВ СТАНКОВИЋ (1876–1927). Најзначајнији приповедач српског
симболизма. Рођен је у Врању. Оставши рано без родитеља, одгајила га је баба,
талентована усмена приповедачица која је у њему пробудила љубав према
прошлости породице и родног града. После школовања у Врању и Нишу, одлази
у Београд, где је, живећи у сиромаштву, завршио економију на Правном
факултету Велике школе. Ради као чиновник, а на кратко борави у Паризу који
на њега оставља велики утисак. За време Првог светског рата један је од ретких
писаца који остаје у Србији и пише. То му тадашња послератна јавност,
оптуживши га за недостатак патриотизма, није опростила. Тешко подневши такав
бојкот, огорчен и усамљен, Станковић се повлачи и готово престаје да се бави
књижевним радом.
Читао је и проучавао српску и страну књижевност, посебно руске, француске и
пољске прозаисте 19. века, а нарочит утицај на њега оставио је Достојевски.
Станковић у својим делима тематизује просторе Старе Србије (оног дела који је
ослобођен од Турака тек 1878. године), пре свега Врања (те га стога називају
регионалистом), откривајући цео један мало познати свет градске а старе
балканске културе. Описујући живописан и егзотичан свет Југа, његов
темперамент и пренаглашену осећајност, Борисав Станковић је окренут
прошлости величајући патријархалне идеале који тешко опстојавају у променама

које је донело ослобођење. Због тога су сукоби између старих, истањених
чорбаџијских породица и скоројевића који се уздижу на социјалној лествици,
неретко централно место његове прозе.
Може се рећи да српски модерни, психолошки роман и модрна приповетка
почињу управо од Станковића. Његови ликови су изузетно сложено грађени, са
јаким унутрашњим конфликтом између противречних побуда. Нико као он у свом
најбољем роману Нечиста крв (1910) није тако смело понирао у душевни и чулни
живот, приповедајући из велике близине главне јунакиње, често и из њене свести,
што помоћу интроспекције води до најранијих, дубоко потиснутих доживљаја.
Написао је још један роман Газда Младен (1927), драму Коштана (1902) и
недовршени комад Ташана, као и три изузетно значајне збирке приповедака: Из
старог јеванђеља (1899), Стари дани (1902) и Божји људи (1902).

Споменик Бори Станковићу у Врању
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СТАРИ ДАНИ

Шта има сад тамо да видите? Ништа. Проста, мала варошица,
опкољена виноградима и брдима. Са удаљене станице довезете се кроз
винограде. Од „баждарице“ силазите широким, пространим улицама, које
бивају све тешње и тешње, што се више улази у варош. Испрва куће пола
сеоске, пола варошке. Напред куће, гомиле ђубрета, тек сада из
коњушница избачена слама која се пуши, и дворишта пуна балеге и
прљавих кокошака. То су већином куће досељеника из Турске. Даље већ
почињу дућани, ковачнице, лончарнице, али највише механе. Онда,
изривена калдрма, опале чесме, река, камени мост с турским натписом,
пресушено корито, обала пуна врба, топола. Воденице које не раде, већ се
у њима пече ракија. Опет куће. Час нове, све по плану, час старе, турске, и
ради шора пресечене, те стоје као неке трупине. Штрче им и беле се
пресеци њихових почађалих греда. Скрените на десно, среска
канцеларија. Пред улазом истоварени сељаци, рањени и поубијани од
Арнаута. Подаље од њих стоји лекар, Цинцар, угојен, обријан, обучен по
старој моди, са златним прстењем и ланцима, и, не сагињући се, штапом
открива рањенике, прегледа их и пита танким гласом кроз нос:
— Сто цан’м, сто тој, а?
А сељаци јаучу, вију се и крвљу из рана шарају калдрму.
Навише, изнад угнутих, старих кровова и башта, диже се велико,
жуто здање, окружно начелство, у чијем дворишту по калдрми, обраслој
травом, и испод багренова одскора посађених лешкаре у гомилама сељаци
и чекају да их позову у „заседаније“. Наниже и навише чаршија је. Дућани
високи, уски. Час збијени, час растављени каквом запарложеном баштом,
ограђеном тарабама, испод које се провлаче пси, те јуре коње или краве
што по башти пасу.
Долазите у подне. Врућина. Нигде никога. Само су пуне касапнице
и ћебабџинице, кроз чије се прозоре, улепљене парчадима меса, крвљу и
убијеним мувама, ништа не види. Можда ћете видети пред „Касином“ како
лупа тобош, продајући за дугове ствари, које леже разбацане чак до насред
чаршије. Тада ће из пекарнице испасти газда Јован с парчетом печене
главе: шешир набио на очи, цигару држи у устима и, испршен, црвен,
натучен снагом и онако мален, иде брзо, ситно. Пролази поред
лицитације, добаци своју цену, понуди чиновника месом од печене главе
и брзо се удаљава у свој дућан, тврдо уверен да ће на њему остати
лицитација. Или ћете можда бити срећни да видите највећег „газду“, како
после ручка иде полако, погнут, великим, одмереним кораком. Једну руку
подвукао испод капута на леђима, а другом се шиба прутићем по
панталонама и звера, гледа на све стране, тражи камен, грудву креча,
изваљен колац или коју трулу греду, да то понесе, одвуче и убаци у своја
дворишта. И тако, скупљајући све што му падне шака, полако, поред зида
оде некој својој кирајџики, подводачици, да види да ли му је довела што
„ново“... И после, остало? Остале газде, богаташе што се обогатише од
турске плачке и зеленашлука?...

Али доста! Нашта ово? Све је ово тако сирово, масно! Нећу то...
Старо, старо ми дајте! Оно што мирише на сух босиљак и што сада тако
слатко пада. Пада и греје, греје срце. Ево:
Јесен дошла. Магла пада. Слана се већ с вечера хвата. Сутра је св.
Арханђел Михаило, коме се не кува пшеница, јер је још жив. Слави мој
теча Јован. Стара је то кућа. Поред куће држи механу. И сад пиће нигде
боле, цена умерена. А код њега се не виде човек пијан. Прозор се никад не
разби, а камо ли што друго. „А тако и треба, вели мој теча; није механа да
се у њој банчи, ломи, већ човек да живи. И заиста, код њега је све
смишљено, Тихо И темељито. Поштен је и чист као огледало. Не говори
много, не брза, не плете се. Природа јака, вера искрена, а душа неокаљана
и чиста као извор планински. Жена му, моја тетка, добра. Нема под небом
жене мекшег срца. Заплачи само, па ето и ње где плаче и пружа ти, даје
што има. Слатка моја тетка, с њеним округлим, благим лицем, паметним
и милим очима и устима увек на смех или на плач! Не беше просјака,
Циганина, који, ако ништа не напроси, а он да не пође к њој, уверен да га
код ње свакад чека чаша ракије, сир и ако је што преостало од ручка.
Кажем: механа им за људе, а кућа за сиротињу. А пород им здрав, на очи
кремен. Гледаш: око чисто, снага права и у сваком покрету кипти и
пролева се здравље. Имали су четири сина и три кћери. Једна удата, друга
умрла а трећа још дете. Као што рекох, дошао св. Арханђел, а они славе.
Још пред вече дошао најстарији им син код нас, донео „пангур“ ракије и
јабуку, да нас позове на „славу“ и вечеру.
— Поздравио вас татко и мајка да довече, како мож’ да мож’, дођете
на славу.
А ко сме да им не оде? На очи после да им не изиђе. А још кад мој
отац не би отишао, не би се знала слава. Његова је песма била песма!... Још
и сада старији луди, другови му, кад ме виде, одмах питају да ли и ја певам
као он што је. Без њега се није могло ништа, а камо ли слава. Ако га посао
задржи, по неколико момака шаљу за њ.
И пођемо. Магла пала, земља влажна, мрка, каљава. Још само снег
што не пада. Напред иде шегрт, носи фењер, осветљава нам пут. За њим
мој отац, висок, у чоханој колији, погнуо се и придржава своју мајку, моју
бабу, која гегуца и спотиче се, за њима ми с мајком. У наручју јој мој брат
повијен, левом руком мене води, а ја у бошчици носим братове пелене.
Чаршија пуна магле, испресецана укрштеним млазевима свећа из дућана
или кућа. Само фењери на чесмама и механама чкиље и трну од магле. А
магла пада, пада... Осећа се чак по образима. Долазимо. Већ с капије виде
се два фењера обешена на кућним вратима, да се види и зна где је слава.
Велика соба осветљена. Кроз широке, с дрвеним решеткама прозоре виде
се људске сенке. Слуге и слушкиње трчкарају, носе и износе. Тетка ми
изишла чак пред кућу. Запрашена брашном, улепљена тестом, са
засуканим рукавима, сва срећна, грли се и љуби с мојом бабом, оцем,
мајком...
— Туго, туго... Слатки моји, смрзли сте ми се? — И брзо од мајке
узима повијеног ми брата, грли га, љуби и уноси у кућу. У кујни држи слуга
свећу више главе и осветљава нам степенице по којима се пењемо. На

собним вратима дочекује нас теча, гологлав (једини пут у години), отвара
врата, уводи нас у ту велику собу из које запахује светлост, топлота и јара
људска. Здраве се.
Софра пружена од краја на крај собе. Старији у чело, до њих старке,
и тако редом, чак до краја, где су млађе жене, али оне ретко седе, већ су
или у дечјој соби где умирују и успављују малу децу, или у кујни и тамо
помажу тетки. А софра застрта чаршафом, у челу велики колач, на њему
три као на крст воштане свеће, чаша вина, а ниже њега по софри, на ниже,
поређани цели хлебови, око њих чанци јабука, крушака, ораја и грожђа из
„туршије“... Теча стоји гологлав. Послужује. Гости чисти, обријани, преко
колена пребачен им убрус за руке. Беле им се њихове нове кошуље,
миришу им „стајаће“ хаљине на суве дуње из сандука; пећ бубњи, а
светлост од четири свеће широка, пространа, помешана с тамјаном и
димом дуванским. Напољу хладан и влажан мрак... Течина мајка седи у
челу; на њој кратко џубе, повезана је модром шамијом, те јој се благо,
избраздано као смежурана дуња, лице сија. Бели јој се чиста кошуља са
црним чипкама, лелуја бела марамица везана око врата, а њено благо, сад
чисто засужено од радости око гледа, мотри пред ким је што нестало, па
само се окрене сину, течи, и овај одмах већ зна шта треба. Он зачиње и
разговор, пита... па чак је и мене пољубила у образ, кад јој приђох... До ње
моја баба, па друге старке, све једна до друге. Па чича Тома, у жутим од
шајка чакширама, с благим очима, белим, мало као поднадулим лицем,
гласом облим и оштрим, више кроз нос; па чича Масе, Пера, Арса — сви
остали. Све је то било своје, блиско, рођено... Један другога пецка, нуде се
дуваном. Разговарају се, чекају попа да пресече колач.
Дође и поп. Сви стоје гологлави, он чита, кади, они метанишу, крсте
се. Пресече се колач и онда настаје слава. Почну здравице. Чорба се по
трипут поједе. Жене сав хлеб пред собом, штрпкајући, поједу и засите се
чекајући док дође здравица „за слатку вечеру“ и онда вечера. Дође и она.
Вечерамо. Чује се како кашике звече и пуцају вилице. Пред сваким
„сатлик“ вина. Чим се начне, одмах се допуњује. Сви ућуте. Само тетка,
срећна, насмејана, онако исто засукана и улепљена тестом, улази.
— А, лале — дира је њен брат чича Тома — ово ти је јело загорело!
— Туго, туго! — препада се она. И ма да зна да то није истина, већ да
се шале, ипак иде до свакога, пита га, пробира му из чанка најбоље и нуди
га, куми да једе, окуси. А она? — Заситила се од готвења. И не може ништа.
Сем, кад је сувише принуде, ако испије чашу ракије, наздравивши коме.
Вечерају. Почињу да се разузурују, минтане да откопчавају, колије свлаче,
појасе попуштају. А из кујне, где су девојке и младе жене, „невесте“, чује се
кикотање, смех, угушена песма и звон дахира. Оне не могу да чекају. Дуга
им вечера, а пре вечере да уђу овамо где су сви старији стид је. Чича Масе
одовуд их дира, смеје им се. Па, навлаш да оне чују, тужи се како „од
девојака, а нарочито од младих жена (а он се скоро био оженио) не може
човек рахат да вечера“. А оне опет отуда, из кујне одговарају му: како „они,
мужи, не могу да се наједу и напију; сав им век у то...“ — Е па што ћемо? —
Извија се ч’а Масе. — Кад нам неје век у целивању.
— О, о, што си па за целивање, — одговарају му и кикоћу се.

— Море, пуштајте их! Ко ће с њима да изађе на крај! — повичу
остали.
Отварају им врата, оне се нећкају. Гурају једна другу која ће прва.
Док, а увек она, снашка Паса, жена чича-Масина, прва не уђе, па за њом
остале. Улази она: глава јој погнута, око меко и мило, покрети топли, а на
њој шушти „китајка“ — антерија и свилени минтан.
— На здравље и слатка вам вечера! — поздравља их и одлази на
супротну страну, доле, у дно собе. Око ње се остале девојке и младе
начетају, згуре, а она их све скупља, као да их штити, а овамо одговара
мужима на њихова пецкања, доскаче свима, али тако мило, понизно. Кад
је човек тако виту, плаву, нежну а разговорљиву види, ко би рекао да је
она, кад су је Арнаути грабили, уз пут их ноћу заварала и овамо побегла.
Па чак, до наше границе преобучена у мушко одело, и пешке, преко
планина, дошла! Ту је нашао Томча, који се баш тада врзао око границе
као кријумчар, и превео је код њеног ујака, који је још пре био пребегао од
зулума и овамо се доселио. Тај јој ујак био богат и није хтео да је дâ Томчи,
који је превео, него моме чичи Манасији. А Томча после зато чак му био и
благодаран, што му је није дао, те се није оженио, није везао (као што
говораше), већ и даље остао оно што је био. Сâм. Без игде икога. Само пије
и лута по механама, бијући Циганке и друге механске жене. Примили га у
општину. Ни кмет, ни полиција, нешто средње. Њега нити бирају, нити га
ко поставља. Зна се шта је он — ноћник, који обилази варош, хвата
кријумчаре, бије пијане слуге и симиџије, кад их ухвати где играју
„потапушку“ на новац. Тако целу ноћ, а некад сврати и на весела, славе,
прошевине. Примају га сви радо. Нешто што га се боје, а нешто што су као
више сигурни, кад је он као власт ту. А Паса, не знајући да је он њу просио,
хтео да је узме, кад је превео, није се од њега устручавала, бојала, већ га је
много пазила. На Ускрс, Божић, и онај дан кад ју је превео преко границе,
као успомену, слала му је бошчалук, и где год би се с њиме нашла, она би
се шалила слободно, умиљавала му се, тепала му као брату.
Вечера је при крају. Почеше опет здравице. Софра већ мокра од
вина, умрљана од јела и пуна костију. Разговори живљи, бржи,
испрекидани. А како да не? Кад ти од вина, и да га не пијеш, од мириса
његова, друкчије. Чича Масе не може да седи. Диже се непрестано, иде код
женских; оне га гурају, он им се намеће. Чича Тома једнако зове тетку,
своју сестру, да му седи до колена, наздрави му и запева... Тетку стид. Моли
друге гошће да је која одмени. Аја! — Није дан, неће. А она се снебива. Али
кад је већ и свекрва замоли:
— Сетке, ћерко слатка, ти ми, ти прва запој, ти ми отвори славу.
Тетка свекрви не може да одрече, замери се, већ саже главу. Клекну
до свога брата чича-Томе, наслони се на његово колено и гледајући
стидљиво у свој кут, чупкајући бошчу, запева мило, дрхтаво, из дубине...
Испрва као стидећи се, а после, кад почеше да јој помажу, пусти глас и
отпева целу песму.

— Жене, песму, бре! — Викну са чела софре стари чича Арса, а
минтан већ извукао из појаса и разголитио своје космате груди. Жене не
могу. Још их стид.
— Ви прво као старији, па онда ми, — одговарају му оне и већ се
дошаптавају коју ће песму певати. И заиста стари осветлаше образ. Мајка
течина с Мојом бабом и још неколико њих старица запеваше:
Аџи-Гајка девојку удава.
Гласови дрхтави, слаби, узалуд се уздижу, не могу, већ тихо,
једнострано иду, губе се у самим њима, а тако чудно, чудно утичу!
И као да пуче нешто. Поче песма. девојке, жене... Њихови чисти,
дрхтави, топли гласови испунише собу. Не може се више. Забранише да се
пећ ложи. Изнесоше сатлике, чаше и сву „срчу“. Почеше из котличета да
пију. Котличе се ређа. Пију, главе им пропадају у котличе, лактови им се
тресу, грло пуца, а сузе им иду од силине. Ч’а Масе узео чампаре, крши се
као чочек, вије, пева и изваљује на скутове женâ. И слуге дошле у собу,
стале иза пећи, до врата. Све се откравило, ослободило и само дахће од
смеха, песме. Снашка Паса наслонила своје лице на руку, грло јој трепери,
глас из отворених јој топлих уста иде право, меко, мило ... Пева стару
песму: како кад’н Стана у башту ишетала, изгубила срма-колан, у срећу јој
млад калуђер, њега набедила за колан и куне га:
Ако си зел срма-колан,
Като колан да се вијеш.
Калуђер се куне, моли је:
Несам, Стано, жива била!
Ако сам зел срма-колан,
Като колан да се вијем,
Око твоја снага!...
Кликну мој отац:
Што си, Лено, на големо?
— Барем да си од колено?
Прихвати Паса и све девојке са њом:
Ако несам од колено,
А ја имам црне очи,

Црне очи, медна уста!
— Лало, дајре! Туго! Не могу више, — поче да виче ч’а Масе и да се
тресе, мрда, пружа руке преко софре за дахире.
Врата се отворише и уђе Томча.
Сви, чак и ја овамо, на крај собе, осетисмо хладноћу, коју он споља
собом унесе.
— Срећна слава, домаћини!
Скочише к њему, скинуше му сури шињел, поставише га за софром.
Снашка Паса поче као увек око њега: да му даје јела, точи вино, запиткује
га, пецка... Он нешто једе, нешто не. Крупан, кошчат, црвен, а лице му јако
чворновато, пуно убода, али здраво и чврсто као камен.
Нуде га једнако.
— Нека, нека... — одбија он. — Продужите ви. — Ама да вам нисам ја
на сметњи? — Трже се он и поче да се диже да иде.
Не дадоше му ни да се макне, а камо ли да оде.
Паса га дирну, показујући главом на чаршију, механе:
— Иди, иди! Чека те тамо...
— Не, Пасо! Жив ми Господ, не! Такав ми посао! — Прекиде је он
тако искрено да се Паса трже и као покаја што га је толико дирнула. Али
она опет окрете на шалу:
— Јест. Такав ти посао. Само да си по механама. Место овде, овако,
да седиш, веселиш се, а ти тамо. Па и да се ожениш. — А да знаш какво сам
ти девојче изабрала? — И принесе му своје благо, зајапурено лице тако
близу.
Он не може свој широк поглед да одвоји од њена лица. Гледа је,
гледа, а поче брада да му игра.
Да би се као отргао од ње, он понесе руком по софри, дохвати
котличе вина и поче пити. Пио је дуго, много. Не толико да је пио, колико
је држао загњурено и сакривено своје лице у котлу.
Опет поче песма. Али не онако топло, поверљиво, већ некако суво,
дуже. Изгледаше да више певају из милостиње према Томчи, како не би
опазио да он није за њих, и да зато они пред њим не могу онако као пре
својски да се веселе. А и Томча је то као осећао. Једнако се намештао,
руком или лактом, да нико не види, покривао је коју крпу на својим
чакширама или минтану. Обазирао се уплашено, брзо прелетао преко
њихових свилених минтана, белих кошуља, чистих чакшира. И сваки час

је очекивао нешто, био на опрези, а у погледу његову и целом изразу лица
осећало се: да он зна да их је прекинуо, да је упао, да није за њихово
друштво и да треба да иде; и ићи ће — али опет није могао да иде.
То као да и снашка Паса осети, и би јој тако жао на њих, што они
Томчу тако цене. И, да би Томчи то као накнадила, брзо се диже, руком
позва девојке; оне пођоше за њом, а она окрећући главу од осталих, као
бојећи се да ови то не опазе, гледајући у таванице, више себе, пође вратима
и запева:
Горо ле, горо зелена,
Доста сам по те одија.

И изиђе с девојкама у другу собу.
Мој отац прихвати:
Кумитске чете водија;
Многе су мајке плакале!

Томча, погнут, на изненађење свију, упаде и продужи, више као за
себе:
Највише мајку Јована!
Закла ју сина јединца.

И тако из дубине, тупо, оштро, поче целу песму: како је, кад је заклао
Јована, оца његова нагнао да га пече. Отац га пекао и плакао:
Јоване сине, Јоване!
Ти си ми, синко, првенац!

И мајка плакала:
Јоване сине, Јоване!
Ти си ми јагње ђурђевско!

И сестра плакала:
Јоване брате, Јоване!
Ти си ми цвеће пролећно!
Заврши. Сви ћуте. Чује се плач. Шамијом же не бришу очи.
— Ту ли нађе? — одазва се мукло ч’а Масе.
Врата се отворише, и снашка Паса, за њом девојке бурно уђоше,
витлајући се, играјући, ударајући у дахире, обилазећи их, певајући им око
глава... Али снашка Паса! У јелеку, шалварама, разузурена. Ћерћерлије и
низе бисера трепте јој испод белог нежног грла... А цела снага јој се увија,
увија тако дубоко. С погнутом главом, рукама више себе, обилазе играча.
Не „чочек“. Другу, тежу, топлију игру. Полако, као издалека, с неком
слутњом и раскошном језом. За њом су ишле више као сенке, пратећи је у
кораку, девојке. Играју лесу, али невешто, круто, нешто од стида што им
се млада, тек набубрена тела показују, ма да су ту сви своји, а нешто и од
велике пажње, којом прате игру њихове „снашке“. Остали, изненађени,
подигнути, са испруженим рукама и отвореним устима, гледају је жељно,
прате... Али на устима им задржан крик, допадање... А све то због Томче,
јер је он тај због кога они не могу да искажу све што осећају. А снашка Паса
се баш највише око њега вије, игра му: час као роб, погнуте главе,
благодарно, до црне земље; час мило, нежно, гануто, сестрински.
Томча се диже:
— Да идем! — И, упињући се да стоји добро, чврсто, наслони се
леђима о зид.
— Седи, седи, Томчо!... — Тек реда ради вичу остали, не окрећући
главу к њему.
— Чаршија, механе... ко зна шта је тамо? — за себе он говораше. И
брзо, самога себе гонећи, изиђе без капе, шињела, гологлав, али не на
капију, у чаршију, већ иза куће.
Изиђох и ја за њим. Напољу свуда дубока, мртва ноћ. Из чаршије, са
чесме пада вода. На студеном и мутном обзорју избио месец и једва
пробијајући кроз влажне облаке осветљава целу варош и околна брда
неком мрко-гвозденом светлошћу.
А Томча на греди, што штрчи из кућна темеља, сео баш испод
фењера. Гологлав, гледа у мутно небо, месец, и слуша из собе игру, песму,
крике и веселе, које тек сада, када он изиђе, поче у свој својој силини.
Снашка Паса тамо једнако пева, а овамо Томча час устаје, час седа, хлади
груди, брише зној... А кад убрише чело, он и косу понесе у прстима. Поче
да савија цигару. Папир му се лепи, цепа, а дуван се просипа.

Одох у кујну, да му изнесем жар у машицама. Тамо, у кујни, из
велике собе, песма, топлота, вино. Мужи почели да ишту пушке, а девојке
се ослободиле и саме певају. Изнесох Томчи напоље жар. А он још није
савио цигару. Скут му и колена посути дуваном и развијеним цигарама.
— Ч’а-Томчо, хоћеш жара? — ослових га.
Он се трже. Би му тако неугодно што сам ја ту и. гледам га. И једва
дочека ово, моју понуду, и зграби с колена једну развијену цигару:
— Дај, чичин...
И поче да је пали, али невешто, гризући је, жваћући, трепћући
очима, челом, целим лицем, од песме која долажаше из собе. У том снашка
Паса запева силно. Томчи сузе навреше, саже се, загрцну...
Пух! — хукну и сав дуван излете из цигаре, оста му само папир на
уснама. Диже се.
— Миле... — а не може да говори — кажи, капу... шињел, момак
нека... донесе у механу... Не могу ја... Имам работу! ... — Не могу!
И оде, круто, тешко, газећи оштро.
Једва натерах момка да му капу и шињел однесе. Момак однесе.
Пођох и ја за њим, али се вратих, уплашен од писке и ларме и Томчина
сурова, од беса промукла гласа.
— Свири, бре!
Затим су се чули пуцњи његове жиле и јауци, превијање од удараца,
плачни гласови свирача, Циганака, Цигана, које гоњаше испред себе, и
њихова молба:
— Аман, газдо! Хоћемо! Сад ћемо!! — Затим уплашену, силну
свирку.
Одох у спаваћу собу, у којој беху читави редови поспале деце,
разбацаних ствари по сандуцима, тепсије пуне парчади хлеба уквашена
вином и јелом. Брзо се згурих и легох. Кандило гори, око мене топло, из
велике собе песма, весеље. По целој кући мастан мирис од јела и пића. Ја
главу не смем да дигнем, покривам је, бојим се да погледам у прозор, да
не видим хладну ноћ, ону мрко-гвоздену месечеву светлост или да не чујем
Томчин страшан глас, како бије Цигане и испред Томче њихово пиштање
и витлање по пустој, немој чаршији...

У НОЋИ

На њиви је седела Цвета и очекивала мужа, Јована, да доведе воду, те да
натопе дуван, што су још прошле недеље засадили, а никако до сад „навáдили“.
Она беше села, згурила се, наслонила браду на скупљена колена и гледала је
сањивим погледом у топлу, тамну ноћ. По пољу, свуда око ње, виђаху се људи,
како по избразданим засађеним њивама раде при фењерима. На истоку
оцртаваху се брегови и била планинска, одударајући од тамнорујна неба, на коме
требаше да изиђе месец; а испред ње, по реци и путу, дизаху се високе тополе и
густе врбе, те у овој тамној ноћи са својим шуштањем и нијањем изгледаху као
жива, људска бића... Покаткад чуо би се туп, металан звук мотике, промукли
гласови раденика и њихово дозивање, али је све то, опет, на махове, разносио још
топао ветрић, који је пиркао преко ове равнице.
Цвета беше мртва уморна, али се силом савлађиваше да не заспи.
Одједном она чу бâт људских корака који јој се приближаваху, и после разабра
глас свога мужа.
— Ето, на! — говораше он некоме. — Погле, брате мој: целе године суша,
ни капке воде да падне... Гле, како је увело, грехота човека и да погледа... Ето, од
десет корена ако један прихвати. Несрећа, кажем ти!...
— Истина, истина! — одговараше онај други.
— Боже, опет он?! — Трже се Цвета преплашено, кад чу онај други, више
женски но мушки глас. И затим брзо се диже, и, као бежећи, уђе у њиву, узе
мотику и поче копати. У томе дође Јован.
— Радиш ли? — ослови је. Затим скину мотику с рамена, заби је у земљу,
остави фењер и седе на међу. — Ходи овамо, газда Стојане. — Окрену се он ономе
који иђаше за њим. — Ходи, седи мало.
— Сад, сад! — чу се. И несигурним корацима, упадајући с једне и с друге
стране међе, указа се висока, протегљаста прилика, такође с фењером и мотиком.
— ’Бро вече! Радите ли? — упита он тихо и некако плашљиво.
Цвета на поздрав ништа не одговори. Тобоже, занета послом, Није чула.
— Ето мучимо се, газда, као свака сиротиња — одговори му Јован и помаче
се, те му начини места до себе. — Седи. Одмори се. Хоћеш дувана?
— Па могу. Дај! — И, обзирући се, полако седе, скрсти ноге и узе да савија
и пуши дуван, али невешто и брзо. Међутим, Јован отпоче да му се тужи на зле
године, рђава времена, општину, воденичаре и на све што му сметаше, те не
могаше да добије воде. Стојан га слушаше, климаше главом у повлад, пушаше
одговарајући му оретко и кратко. И ко зна докле би то тако трајало, да Јован
одједном не ђипи, нагну се над земљом и ослушну; па кад чу како вода издалека
долази, оно њено милење, тих жубор, баци од радости цигару, зграби поново
мотику и без фењера отрча у сусрет.

— Цвето, справљај те бразде — рече њој која једнако копаше подалеко од
њих. — А ти, газда, чекај; ето мене сад, одмах... — Е-е-хеј! — растегну он весело и
изгуби се у ноћ.
Стојан као да се уплаши од његова нагла одласка, јер се и он брзо диже и
пође за њим, али се опет врати, седе, и узе да чупка суву траву, слушајући Цветине
ударце мотиком. Одједном према Цвети опколи руком уста и тихо викну:
— Цвето!
Али од ње не чу одзива до само ударце мотике.
— Цвето! — викну он јаче.
Она опет ћути.
— Цвето, чујеш ли? — И наже се, напреже слух и очи, али виде само њу
како се згурила, па удара силно мотиком, из које понекад, кад наиђе на камен,
одсевне светлац. — Цвето, дођи, или... — И хтеде да се дигне, али се трже
изненађено, кад виде њу где дође и наже се над њим.
— Што си дошô? — упита га она пригушено.
— Ја?! — Загрцну се он и уплаши. — Несам, веруј, него знаш, пођох на њиву,
и твој ме човек нађе, те — дођосмо! А ти се љутиш?
— Одмах да си ишô! — И окрену се љутито од њега.
— Љутиш ли се? Немој!
— Не љутим се. — Поче она да гута, као сузе. — Не љутим се, али шта ће да
каже свет, људи! Иди, ако мислиш добра. Шта хоћеш ти? Та ја сам жена!
— Истина је — одговори он меко.
децу.

— Па кад је истина, што долазиш? Што ме не оставиш? ... Ето, имаш жену,
— Ех — одби он руком — не спомињи ми.
— Да, ти имаш, а ја? Па још и то, да нешто он чује, онда где ћу ја, где?

— Немој, Цвето — викну он кад осети како јој на плач глас задрхта. — Идем,
ево одмах, сад. Истина што кажеш, али ја. Знаш ти мене. Ја само онако... дођох
да те видим. А ти, ето, баш кад хоћеш, нећу више, нећу... збогом!
Она му не пружи руку, да се с њим рукује, него се одмаче од њега и рече
оштро:
— Збогом. Иди.

— Ех, љутиш се ти! — потврди он удивљено и, пребацив мотику преко
рамена, оде.
А кад се он изгуби, она брзо, силом и, као бранећи се од нечега, окрену се
и узе мотику, да опет продужи копање, шапћући у себи:
— Лаже он, лаже. Опет ће доћи. Ох, а шта тражи? (Ма да је знала.) Што је
не оставља већ једном? А да каже мужу — не сме. Јер, какав јој је муж, и крв би
потекла... А овамо опет с њиме се виђа; говоре, он јој долази, и муж јој не зна
зашта је све то... куд ће јој душа и тело на оном свету?... Грешно је то, грешно...
Мајко Богородице!
И отпоче да се крсти, шапуће молитве! Али ова топла ноћ, туп и металан
звук мотике, мицање људских сенака с тамним фењерима... још је више то
потресе, испуни страхом и слатким сећањем. Памет, насупрот вољи, крштењу,
молитвама, поче јој силно стварати и износити све што беше:
... Била је дете, кад је њени убоги родитељи дадоше Стојановима, да тамо
служи, како би је ови после лепо удомили. Отац Стојанов беше прек и суров
човек. По натмуреном и косматом лицу из гледаше да нико од њега није чуо благу
и нежну реч. Са женом и Стојаном, који му беше јединац, поступаше као са
осталим слугама. Сви су се њега бојали и стрепили од њега. И да не беше матере
Стојанове, жене милостива срца, можда би и Цвету постигла судба њених
другарица, слушкињâ у тако богатим кућама, које бивају или упропашћене од
слугу, а некад и од самих газдâ, или закржљаве од прекомерна рада. Али мати
Стојанова поче је пазити, јер се њен Стојан, као дете, најрадије сиграше с њом. И
зато је заклањаше од слугу, не даваше јој тежак рад, те се она доцније разви и
пролепша. Она њена снага, лепота, једрина заношаше сваког, а највише Стојана,
који се доцније, кад је одрастао, готово никад није ни одвајао од ње. Увек су били
заједно. На њиви, пољу, увек, увек беху они једно до другог. Он јој никад не даде
да осети, е је она код њих само слушкиња. Свакад јој је поклањао понешто, давао
— кријући од оца — жита, брашна и друго, да она однесе својим сиротим
родитељима. Беше он благ, миран, тих и раден као нико. Ах, ти дани!
Оду на њиву, да филизе1 дуван.
Корење их покрива до појаса, под босим но гама крши се и рони суха
земља, а око њих, свуда, у недоглед, зеленило и бујност. Свеж, чист и сјајан зрак
греје их, те им крв бризга у једре образе. Они раде, кидају младе изданке. Из реке
душе ветрић, а из пожњевена поља, стрњишта, допире песма грличина... Раде,
утркују се, диркају једно друго, па се споречкају и, тобож расрђени, одмичу се.
Ћуте обоје. А овамо гледају се кришом испод ока, а око уста им игра пркосан
осмех. Она, у тесном јелечету, повезана шамијом, с несташним и пркос1
Филизити — кидати изданке на коренима дувана.
ним осмехом на рујним јој устима, гледа га кришом, види: како се он чеше,
врпољи, гледа у њу и хоће нешто да јој каже, а она му тада окреће леђа и чини се
невешта.
— Цвето! — вели он напослетку. — Хајде да певамо.
— Нећу.

— А што? Ето, ја те молим!
— Па баш и ти. Нећу.
— Али кад те ја молим? — пита он слободније и приступа јој.
— А што ме љутиш? — говори она, па се тад насмеје од срца и, тобож срдита,
прилази му. — Хајде. Почни!
И почну. Запевају песму која се тада најрадије певала. Гласови им чисти и
дрхте од радости. Руке им лете на рад, а околином се разлежу речи песме:
Ветар душе, ветар душе, ал’ — катмер мирише;
Драги драгој, драги драгој ситну књигу пише!
— Цвет — о — о! — кликће Стојан и одмиче се од ње, да би је боле видео.
— Шта ти је? — пита га она враголасто.
— Ти си, ти — моја!
— Ех! — нехотице, изненада полети јој усклик из дна груди. И брзо се
сагиње да сакрије радост и као крв румене образе. — Немој, Стојане! Хајде да се
ради.
— Не, не... — муца он. И остраг, испод пазуха, хвата је и стиска... Она се
отима, извија, брани, али тако мало, малаксало, да му се баш тиме још више
подаје и привија уза њ.
— Немој. доста је, доста, слатки Стојане... — шапуће она и крије лице.
Доста... видеће ко... ох!
— Још, још. Дај! — грца Стојан и све је више стиска, грли и љуби где стигне.
— Та доста... Ох, баш си ти?! ... И, изнемогла, обамрла, блажена, предаје му
се и пружа му онда час леви, час десни образ, да га он целива наизменце.
Али једне јесени, увече, рекоше јој да се лепо обуче и накити. Затим изиђе
Стојанов отац, узе је за руку и уведе у гостинску собу.
— Љуби у руку! — рече јој и показа на људе који беху ту. Она клецну,
погледа га преклињући престрашено и хтеде пасти, али његов оштар поглед и
суров израз лица повратише јој снагу. И, једва идући, пољуби све оне људе у руку.
Они је дариваше, па чак и Стојанов отац, на изненађење свију, пољуби је у чело и
извади велики дукат — дублу.
— Нека ти је срећно, ћерко, и дуговечно. У мојој кући јела си дрвеном
кашиком, а у твојој сребрном, да Бог дâ.
И изведоше је. Она паде. Целу ноћ није знала за себе. Од тога дана до
свадбе Стојана никако није видела. И удаде се. Пође за овим Јованом, човеком

истина не сиротим, али удовцем, тврдицом и преким до зла Бога... Срце јој хтеде
пући, али јака природа и вечит, тежак, свакодневни рад победише... Угуши све
што беше. Али ето сад, од неко доба, опет он, тај исти Стојан, гледа, вреба згоде
да се с њом нађе, види и разговара. А она не може да га гледа ни да слуша тај
његов мек, више женски глас. Но и он се није усрећио. Оженили га богатом
девојком, из знане куће. Али као да га и нису оженили, јер он отада никад да се
скраси код куће. Жену ни да погледа, већ увек, тобож послом, бежи у села, код
чивчија, где су њихове њиве, и тамо остаје по читаве недеље. Шта ти нису радили,
само да га замилују са женом, али ништа не помаже. Прскали га неком водом,
чини ми се од татуле, давали му биља, водили манастирима и међу врачаре, али
он никако да постане разговорнији, живљи и бољи. Увек само ћути, ради,
допушта матери да ради с њим шта хоће. Ни с ким се не препире. Отац му да
побесни. Једном га истукао на мртво име и истерао. Отада нико није смео његово
име у кући да спомене. Мати му, сирота, да пресвисне од туге и срама. Молила га,
преклињала, да бар њој, ако оцу или коме другом неће, каже зашто бежи од куће
и жене, али узалуд... И ко зна докле би то тако трајало, да родбина младина, кад
виде у чему је ствар, не поче искати да им се девојка, иако венчана, врати натраг.
Јер, веле, нису они њу дали за њега старог и његову кућу, већ за Стојана... Тада га
дозва отац к себи, не знајући шта да чини.
— Седи! — рекао му мрко и показао место ДО себе на миндерлуку.
Стојан, као увек, само стао пред њим.
— Нека — одговори му — Могу и да стојим.
— Седи до мене, седи ко што приличи мужу, домаћину! — И реч „домаћин“
нагласи. Стојан је покорно ћутао и није сео.
— Седи и говори! — Одједном је плануо старац и скочио са свог места. —
Јеси онемио, да Бог дâ! Говори, хоћу да чујем, видим: да ли знаш, да ли умеш да
говориш; хоћу да ти чујем глас... Да знам, жив ли си?!
— Шта да ти говорим? — шану Стојан и, готов на све, слегну раменима.
— Шта, шта???... — убрзао старац и почео, сав накострешен и гужвајући
свој гуњ, да се надноси јаросно над њиме. — И још питаш, питаш? Убићу те, бре,
убићу, никакав сине! — И диже песницу. — Зар ја то да дочекам, да ми девојку,
венчану, натраг одведу?... И то ја, ја?!... Говори, казуј! — И ухвати га бесно за прса,
те га поче да дрмуса, гњави. — Казуј... Убићу те, убићу те! Бар да те не гледам
таквог!...
— Уби ме!
Старац одскочи од њега.
— Да те убијем? И хоћу, сад, ево! — И поче да се врти по соби, као да нешто
тражи чиме ће га убити. Стојан само ћути, погнуо главу и чека... — Хоћу, ево, сад!
— говори старац и одједном викну: — Не, бре, синко! Немој тако, молим те!... Ево
ја, ја те молим! — И дршћући, сагао се пред Стојаном, скинуо капу, те му се бела

коса расула по врату и раменима. — Ево на. Уби ти мене... Ти ме уби! — Грцао је
старац, а руке му, плећа, глава, цело тело дрхтало је.
Стојан, на све готов, спреман, само не на то — његову, очеву молбу, тргао
се преплашено:
— Не...! — И пригну се да га дигне, усправи; али кад спази чак и крупне,
вруће сузе како из старчева ока капљу и падају му на руке, он устукну, препаде се
и побеже из собе.
И од тога дана за неколико месеца Стојан се поправио, замиловао са женом
и отпочео да живи кô други ожењени луди. Седео је код куће, надгледао рад и
ишао понекад са женом и матером по родбини и саборима... И сви се томе
зарадоваше. Али ево, опет, откад настаде лето — ко зна шта му би? — он отпоче
поново да иде као и пре по пољу, селу, и тамо да остаје дуже и — што је најважније
и најстрашније за њу, Цвету, он поче долазити к њој. Истина, да је долазио свакад
с њеним мужем, али је ипак она знала, осећала, зашто он долази. Увек је гледао
да се нађу. Ако она пође на њиву, он би издалека ишао за њом, обилазио путеве,
само како би изгледало да се случајно сретају. И ма да јој, сем уобичајених
поздрава, никад друго онако што није казао, ипак се она бојала. Не могаше да га
види, а да је не прођу језа и страх. Само кад га сагледа где се примиче к њој, а
очију не скида, трепће, и око уста игра му неки болан, учмао осмех — њој се срце
стеже, снага устрепти и сузе полете... Себе је одавна прежалила, већ кад га види
таквога, дође јој да њега жали, оплакује. Али мора да се уздржава, чини се силом
строга и увек груба према њему, јер ко зна шта би онда било, да не ради тако? Али
све узалуд. Истина, свакад, кад год дође њој, заклиње се да више неће други пут
долазити, а опет долази, опет!... Ах, а од прошлих дана остао му само леп, звучан,
мек глас. Ретко је од тада певао. Али сада, кад год би запевао, певао је тако тужно
и изразито, да би сви падали у севдах... Колико пута, само она, у зору, кад
месечина сја, гледа га кроз свој прозор, где издалека, на коњу, с паше долази кући
и пева тихо, јасно, тужно... пева он, а ниоткуда гласа, само месечина сја и трепти.
А њој тада дође — сачувај Боже, као нека напаст! — да и она, као што се у причама
казује, полети, седне до њега на коња, обгрли га, и да обоје, загрљени, на
месечини, преко поља и гора побегну далеко, далеко!...
— На месечини, загрљени, далеко, далеко!... — несвесно отпоче Цвета да
шапуће гласно, нихајући се напред и стискајући прса. — На месечини... Јаох! —
крикну она сва престрашена и одступи корак уплашено, кад спази себе и околину
осветљену од месеца, који беше за то време давно изишао и све обасјао.
— Боже мој, Господе! ... Господе Боже, света Богородице... Господе,
Господе... Боже, шта је ово! — шапташе она дршћући од страха и кријући поглед
од светлости. — Умудри ме, слатки Господе! ... Ох, грешна и црна ја! — И мисао о
грешности, мучењу на оном свету због таквих нечистих мисли, све то изиђе пред
њу у црној и страшној боји... И да би себе колико толико умирила, оправдала,
диже се, па гледајући у осветљену околину, пратећи месечево јурење преко чиста
неба, поче да се крсти, метанише, шапуће молитве од злих духова, напасти и
нечисте крви... А светлост је обасјавала сву: њен витак стас, широка рамена, лепо
развијено и зажарено лице с врелим устима и црним, тамним, доста упалим и
ужагреним очима... Она се крстила, метанисала, а месец је сјао и обасјавао све. А
као да је са светлошћу дошао и живот. Са свију страна чуо се жагор, вика,
дозивање и песма овог ноћног, раденог света. Осветљена пространа поља, благе

удолице, река и потоци с високим тополама и густим врбама, све се покренуло,
као дахнуло, и учас се осетио онај тих и кô балсам ноћни миомир. Цвета се
крстила, дрхтала, слушала у даљини како жубори река, шуштање лишћа, коње
како спутани пасу, ударце мотике... Слушала је, стрепила, а ништа није могла да
ради. Мисао о своме греху, што је о томе, њему, Стојану, мислила, памет јој обузе
и сву испуни неописаном тугом и страхом. Стајала је као укопана, наслоњена на
мотику, и ништа није видела, па чак ни воду која је дошла и, роморећи, шуштећи,
упадајући у суве, жедне рупице, текла у другу, суседну њиву... И одједном, усред
ове бљештаве сјајности и ноћи, један јасан и тужан глас уздиже се, затрепта и
разастре се на све стране.
Цвета је већ знала, и обамре.
— У-у-ух! — стресе се она и поклопи се ничке на земљу.
... „Хеј Стојане! Чуј, Стојан пева!“ као одговор на његову песму чуше се
одасвуд одушевљени узвици и гласи. И заиста то беше Стојан који, удаљен, идући
ваљда кући, певаше ону исту песму:
Ветар душе, ветар душе, ал’ — катмер мирише;
Драги драгој, драги драгој ситну књигу пише!
— Ох доста, доста! ... — Као и себи и њему поче бесвесно шапутати Цвета,
онако поклопљена, згурена, стискајући прса и гушећи се од суза и наврелих
осећаја. И не могући да издржи више, бесно, махнито љубљаше и угризаше прса,
гојне мишице на руци, гурајући песницу у уста, као да би спречила оно што из ње
избијаше и сву је обузимаше... Међутим, песма једнако брујаше. Стојан певаше
тако и изразито и тужно као никад дотле. Његов јасан глас трепераше и гроташе,
уз носећи се у обасјане, блештаве висине ове тихе и сјајне ноћи...
Да знајеш, моме, мори, да знајеш
Каква је жалба, мори, за младост?!
Чу се где запева он.
— Жалба! ... — дахну силно Цвета. И сломљена, побеђена диже главу, зину
пут Стојана откуд долажаше његов глас, те као да хтеде да и последњи акорд
његова гласа, којега нестајаше, упије у себе.
— Вода дошла, а ти? — трже је мужевљев глас. Учас беше дотрчао Јован,
радостан што је једва довео воду. Али кад спази како она није пазила нити
отворала бразде, да би вода у њих ишла и натапала их, већ их оставила те вода
отишла на страну, у суседну њиву, он се зграну, уздиже мотику и, сав цептећи од
једа и беса, устреми се на њу. — Шта је ово, а-а-а? — зацича он.
— Не, Јоване! — поче она да муца, јер тек сад виде да је на воду била сасвим
заборавила. И, осећајући се крива, очекујући ударац за то, само је заклањала
главу и мучила се да пред њим устане. И, не знајући чиме да се изговори, поче га
молити: Немој, болна сам! Њено обасјано и зажарено лице, угрижена уста, вреле
очи, коса у нереду, јелек раскопчан, све то учини, те Јовану сину мисао да је
можда она трудна и баш сад осетила чедо под појасом. Он спусти мотику и
задрхта радостан.

— Па шта ти је?
— Ох не знаш ти! — груну она у јаук и силан плач. — Не знаш!
Јовану се учини то као прекор: што је он, ма да види каква је, трудна, опет
гони ноћу да ради.
— Та не плачи! Што не кажеш, па да те оставим дома. Чекај! — рече он меко
и саже се, узе је у наручје, однесе до међе, положи, скину са себе гуњ и покри је,
да не озебе, затим брзо отрча и врати воду...
— Ама доста, не плачи. Не бој се. Проћи ће то — храбраше је он натапајући
водом бразде и слушајући како она грца, плаче и бунца...

Нечиста крв
I
Више се знало и причало о њеним чукундедима и прамдедама него
о њима самим: о оцу јој, матери, па чак и о њој — Софки.
Њихова је кућа била стара. Изгледа, да од када је варош почела
постајати, да је и та њихова кућа већ тада била ту. Цела родбина из ње је
произишла. Од увек саме би владике, приликом великих празника, после
службе, прво код њих долазили на честитање, па тек онда ишли у друге
куће, такође старе и чувене. У цркви имали су свој сто, а на гробљу своје
гробове. Гробови све од мрамора а једнако, и дању и ноћу са запаљеним
кандилима.
Не зна се који је од предака баш саму кућу подигао, али се знало да
су од вајкада били тако богати. И тек за хаџи-Трифуна, од кога се они
почели и хаџијама звати, знало се да је он први имао смелости да, после
свога хаџилука, све то богатство, које до тада лежало скривено и
нагомилано по подрумима, амбарима и шталама, изнесе, распореди и
уздигне, да би могао „свет да гледа“. Сазидао је капију на свод и јаку као
град. Горњи спрат куће подигао, окречио га и ишарао резбаријама. Собе |
је раскошно искитио најскупоценијим ћили мима, и старим и скупим
сликама из Пећи, Свете Горе и Рила; по рафовима поређао сребрне сахане
и златне зарфове. Доле, до капије, утврдио бињиш од мрамора, са кога је
узјахивао на своје чувене коње. А он увек, како се памтило, и лети и зими,
огрнут био ћурком, са силавом, пиштољима и јатаганима и у тешким јаким
чизмама до колена. Од тада Турчин, заптија, није смео поред куће проћи,
још мање да застане. Целе ноћи испред капије морао је да гори фењер и
по три и четири ноћна стражара да дремају, јер је он, тај Софкин прамдед,
хаџи Трифун, тргујући по највећим градовима и мешајући се са
највиђенијим људима, могао, услед тога познанства а највише због свога
богатства, не само заптије, кајмакаме, него и саме паше да мења и у
„сургун“ да шаље. За сваки народни посао, било за какву нову школу и
цркву, или за какав манастир који је требало подићи, оправити; или, још
горе и опасније, ако би требало крвника, насилника сменити, знало се да
се за то мора к њему доћи. И тада би се горе, у оној намештеној соби,
видело како први људи из вароши целу ноћ преседе договарајући се, а
напослетку увек њему остављају да то изврши, како он хоће и нађе за
добро. Он би то брзо извршивао. Митом, чиме се највише и успевало, а ако
ни то не, онда чак и куршумом, и то од човека туђе вере, каквог Арнаутина,
качака. Али зато је онда морало златно кандило њихове куће пред
распећем у цркви једнако да гори, а онај сто, одмах до владичиног, само
њихов да је, и нико сем њих не сме у њ да уђе и одстоји службу. Сиротињи
| и људима по затворима, за време Ускрса, Божића или славе, три дана
морало се слати јело и пиће.
Био је строг и прек. Трепет не само за кућу него и за целу породицу.
Чивчијама, слугама са чивлука из Ратаја и воденичарима са воденица у
Собини, он је био све и сва. Чак је неке, причало се, и убијао. За све време
док би он путовао по Турској, по трговини, а обично би се целог лета тамо

бавио — он би се овамо по родбини једнако помињао и њиме се
застрашивало. Особито удовице, чији синови тек што настали, па место да
предузму и почну водити бригу о кући, да замене оца, домаћина, а они
почели трошити и расипати — особито су оне те своје синове једнако
њиме, „батом својим“, како су га сви у родбини звали, застрашивале и
претиле им:
— Хајде, хајде, знаш ти, доћи ће он. Јуче сам била тамо и рекоше ми:
тек што се није вратио с пута. И нећу ја више да дрхтим и да стрепим пред
њим због тебе; нећу више да лажем и да те кријем. Нећу и не могу да, кад
одем до њега, а он да се на мене исколачује: „Шта ти, мори, кријеш онога
твога?... Зар ја не знам и не чујем шта он ради, где се луња и колико троши.
Главу ћу му као врапцу откинути. Ни ти ни он нити ико од вас на очи да
ми не изађете“. И, ето, зато нећу и не могу да те кријем, да после он мене
тако грди. И све ћу да му кажем, чим дође, видећеш ти! — завршиле су.
И то је помагало, застрашивало, јер знало се шта чека тога. И заиста,
чим би он дошао с пута, одмах би се цела родбина стицала: жене, тетке, |
стрине. Мужеви као да нису смели првога дана преда њ, а знали су да ће
он, шта би за њих имао, преко тих њихових жена поручити им и наредити.
Свака би одлазила горе, на горњи спрат, и на онај доксат, где би он
обично седео. Понизно, са страхом, не смејући од величине — јер такав им
је велики и страшан изгледао — ни да га погледају, поздрављале би га: —
Дође ли, бато? — Дођох, — кратко, са досадом, чуло би се како он одговара.
А већ кад би коју нарочито по имену позвао горе к себи, она би премирала.
Знало се да он никоју, кад по имену зове, не зове за какво добро. Сигурно
муж њен нешто скривио. Или новац, што је узајмио од њега за радњу, није
вратио; или није га ни уложио у радњу, већ га слагао и за нешто друго
потрошио. Али, и поред све те његове строгости, опет и најсиротија и
најудаљенија у родбини није била заборављена, јер је свакој доносио са
тих путовања какав поклон и сваку ма чиме обрадовао.
Много није говорио никада. Али што би рекао, то је било речено. И
тада се памтиле и употребљавале његове речи и изреке. „Ех, тако је то и то,
што рекао покојни хаџи Трифун“. И када не би био на путу, он би једнако
седео код куће: лети горе на доксату, — а зими доле, у оној великој,
широкој соби. Цео би дан тамо само седео, пушио, пио кафу и наређивао.
Али поред свега, што је увек морало да буде како би он хтео, ипак са
сином, јединцем, никако | није могао да изиђе на крај. Кћери је већ удао и
удомио, како је он хтео. Али са сином, који му се родио доцкан, када је он
већ био остарео, када се већ нико није ни надао да ће имати деце а још
мање сина, наследника — он је дакле био последње дете, „истришче“ —
када је овај одрастао, никако са њиме није могао да се слаже. Он, син, као
у инат, никако није хтео да му иде по вољи. А ко зна зашто? — мислио је
старац. Да ли што већ, онако стар, није више могао ићи по трговини, те,
ваљда, не доносећи и не зарађујући више, нема онај углед као пре; или, а
то је највише једило старца, сигурно је било кога који је на то сина против
њега потпомагао, јачао. Сигурно је то била она, мати, јер зна он да, док
није сина родила, она се жива није чула. Истина, ни тада, са сином, није
смела да му се на очиглед противи, не изврши што би јој наредио, али,

осећао је он, како је ипак она некако друкчија. Изгледа као да, досадивши
јој се напослетку тај вечити страх, трепет од њега, манула га и оставила, да
и даље наређује, заповеда и грди слуге и чивчије, а она се сва окренула
сину и једнако њега само пази. Са сином је излазила и ишла по родбини,
код кћери, и онда, сви скупа, ишли би по чивлуцима, славама, саборима и
по осталој родбини. И све, и сестре и мати, утркивале се која ће што више
да му угоди. Што год би урадио, учинио, за њих је било свето. Нису могле
замислити да би он могао, или што би и учинио, да је то нешто ружно и
неваљало. А старац, више љубоморан, а и видећи како син, због тих њиних
улагивања око њега, бива све више нежан него што | треба, једнако се на
сина дурио. Није могао да га гледа, како је говорио. А да и њега као и друге
бије, није могао, јер га је и он много волео. Истина, то никада није казао,
чак, када би се овај и разболео, старац није хтео да сиђе да га види, али
ипак да и на њега, као на остале, слуге и чивчије, дигне руку — то није
могао.
А још када је син почео једнако само са Турцима и беговима да се
дружи, с њима да пије, па чак и у њихове хареме да одлази и са њиховим
девојкама и булама да ашикује, старац се почео обезумљивати:
— Ако му је до тога — беснео је — зна и за то хаџи Трифун. И он је
некада био млад. Али онда, ето му чивлуци и у њима сељанке, чивчике. А
што у Туркиње, у неверу? Јер код њих, була, пошто по четири њих само
једног мужа имају, то им је врела и мека крв. Пију оне човека! И зато
објашњавао је старац и он сам, син му, такав је, блед, сув и танак; више
женско но мушко. И зато он не може ни да га гледа, нити ће га погледати!
А када би, и после толиких грдња и псовки, чуо како је опет са неким
беговима негде начинио какав лом и чудо, и у зору кући дошао он тада не
би звао њега, сина, већ њу, матер.
— Чу ли за онога?
Она, ма да је чула за то, ипак би се чинила невешта
— Шта?
— Како шта? плануо би старац и већ би почео изувати ципеле којима
ће је гађати — како | ништа ниси чула? Где си? Живиш ли? Како ништа?
Зар ја што не силазим доле, па мислиш ништа не чујем и не видиш? Које
доба беше јутрос када он дође? А?
— Ама које доба — ишчуђавала би се она упорно. — Дете рано дође,
леже, и ено га још спава.
њом:

Он већ не би могао да издржи. Ципелом или чибуком бацио би се за

— Ајд’, бар и тебе да не гледам! — И од једа заваљивао би се на јастук.
Не толико тада љут и бесан на њега, сина, колико на њу, на ту њену тобож
толику љубав према њему, те зато, што га бајаги толико воли, једнако лаже

за њ и оволико га упорно брани, као да га само она воли, као да је само њен
син, и само му она добро жели.
А зна када је ноћас дошао. Чуо га је. Само је један пут лупнуо алком,
а она, мати, одмах из куће истрчала, сигурно није никако ни спавала,
чекајући га. Чак није дала момку, који је као увек наоружан иза капије
спавао, да капију отвори, већ одбијајући га од капије, рекла:
— Немој ти. Ти када отвараш, много лупаш, и пробудиш онога тамо
горе, старога.
А међутим он, стари, зна да није због тога што њега жали, да би се
он том лупом пробудио, узнемирио, растерао му се сан; него због тога да
не би чуо како њен син у зору, и у недоба долази.
И вечито у тој као свађи, грдњи и неслагању са сином, тако старац и
умро. Чак, као у инат њима, а највише својој жени, када се разболео, није
хтео да каже, да се потужи, већ једнако лежао горе, на доксату од куће, и
само општио са слугама, те га тако једног дана тамо затекли и мртвог. |
И од тад, од смрти хаџи-Трифунове, у њиховој кући знало се само за
онај живот, изобилан, увучен и пун раскоши, са лепим женама и
раскошним оделима, а још раскошнијим јелима и слаткишима. Једна
фурунџиница, која би само за њихову кућу пекла, могла је од њих да се
издржава, толико се месило и пекло. И никад се из њихове куће није чула,
као из осталог комшилука, свађа, бој, или писка деце. Чак се нико није
могао похвалити да је могао чути да се код њих каква ружна реч
изговорила гласно. И што је бивало свађе, несугласице па и смртних
случајева, све се то свршавало у тишини. Једнако се гледало да се живи
што тише, лепше и у што већем изобиљу: да су собе једнако окићене и што
топлије, утуткани је, намештене; да по кући, по дворишту шуште меке
женске халине; да се виђају лица бела, нежна, очувана и негована. Око
куће једнако се докупљивали суседни плацеви и амбареви. Штале, што су
биле испрва одмах до куће, све су се даље иза куће помицале у крајеве, да
се приликом доношења хране, жита, не би реметио кућни мир и раскош.
А око куће се опет башта једнако проширивала, пунила најлепшим и
најбољим дрвећем: шамдудима, трешњама и вишњама, и разноврсним
калемљеним скупоценим ружама, а особито ниским јабукама до земље са
нежним плодовима, које су само по неколико зрна годишње рађале.
Женске су имале само да се што лепше носе, ките, и да знају што
више страних јела да готове, и што теже, заплетеније везове да везу. Али
опет, ипак да им је једино главно да што више своју лепоту | и снагу негују,
да су што беље, што страсније. И циљ живота да им је тај: која ће од њих,
једнако негујући се и улепшавајући, моћи својом силном лепотом све
остале женске иза себе бацити, а све мушке по кући — не гледајући ни род,
ни доба — освојити и залудити.
Тако и мушки; и они су живели неким „њиховим животом“. Нигде
их није било. Ма да им је магаза била горе, у главној чаршији, и у њој се
увелико држала со и конопља, она је више служила за обрачунавање са
чивчијама и давање под закуп земље, него за трговину. Па и у тој магази

никад нико од њих није био, већ увек њихов главни момак. Још мање их је
било на чивлуцима и виноградима. Једино што су одлазили у чивлук код
Доњег Врања. Али тамо се ишло више шетње ради. Тај чивлук био је на
пушкомет далеко и човек се могао, нарочито лети и с јесени, тако тихо и
свеже одмарати у њему. Био је усамљен, иза поља, са кулом у дубини
зеленила, а окружен свуда зидовима и редовима високих топола, које су
вечито шуштале успављујући. За тај чивлук, нарочито за ту кулу, толике
су приче и бајке биле везиване и говорене. И једино на том чивлуку што
би се ко од њихових мушких могао видети, а иначе нигде, јер и њихов се
сав живот састојао само у раскошном ношењу одела и непрекидном труду
да се што дуже живи. Зато их увек и било по околним бањама, где су се
опорављали од неуредна живота, да би се после могли приликом прве
гозбе, славе, вечере, што више најести и напити. Кад би почела да се
приближава слава њихове куће, „Свети Ђурђиц“, онда на две недеље
унапред настало би спремање. Видело би се како из целе родбине, а
обично сиротније тетке и стрине, долазе да ту и спавају, да би могле
једнако радити, помажући да се што више намеси, спреми и удеси. По три
пута би се неки колачи месили, који не би испали као што треба. О прању,
рибању, намештању и кићењу соба по неколико би се дана договарало.
Одело, почев од најмањег детета па до најстаријег, све би се изнова
кројило. Чак би се преправљало одело и слугама, нарочито слушкињама,
којих је увек било по неколико и то већином из њихових чивлука. Њима
би се тада давале, не старе хаљине, већ само тек неколико пута ношене,
које су биле или бојом или кројем изишле из ношње. Све се то унапред
спремало и знало шта све мора бити, само да је на дан славе све онако као
што треба, јер се знало да код њих мора бити најлепше, те да се гости, кад
дођу, морају запрепашћивати, и да се после по читаве месеце прича и
једнако одржава: прво, онај узвик међ женским светом: „ао, што код хаџиТрифунових беше на слави!“ а друго, међу мушкима по чаршији, како, као
увек, после славе продужило се весеље и пиће у оном чивлуку у Доњем
Врању. И тамо, затворени, у друштву чувених Грка, Цинцара и првих
бегова, Турака, које због вере нису могли примати код куће, правили читав
лом. Доводили чочеке из Скопља, метере, зурлаше из Масурице, и
Циганке и то не праве, ове из вароши, из циганске мале, него тако зване
Ђорговке, насељење по околним великим селима и хановима на друму, а
чувене са својих кртих, топлих тела и разблудних очију. И | онда би отуда,
из чивлука, где су били затворени са свирачима, које наместе у другу собу,
да не би могли гледати шта они раде, по неколико дана допирао овамо у
варош пуцањ пушака и видело се бацање ракетли. После, у потаји, у
поверењу, причало би се како је к њима једне ноћи била дошла чувена
Савета, која није била обична, свакидашња, за новац женска. Она је била
богата, са грдним имањем, што јој је муж оставио. И за њу би се онда
причало како је, истина кришом, и она тада код њих била и са њима
банчила и пила. И затим, како се то цело весеље после славе свршавало
страшном коцком на којој су, по обичају, они, њихни мушки, као
домаћини, света и обичаја ради, по читаве њиве и винограде губили.
И у томе је био једини живот тих њихових мушких, јер цео остали
живот, живот на улици, по комшилуку и чаршији, трговини, продаји, не
само да је био далеко од њих, него су се и они сами све више трудили да
буде што даље од њих. Једнако су се упињали да са том својом кућом,
имањима и чивлуцима буду од целе вароши што издво јенији и удаљенији.

И баш у том упињању да се од свих издвоје, изгледа да су налазили сву
драж свога живота. А да би у томе што више успели, гледали су да се у
свима ситницама од осталога света разликују. Тако, у јелима, која код њих
нису никада смела, као код осталих, бити јако запржавана, масна,
прељута, већ увек блага, слатка, и пржена само на маслу; никако свињском
машћу, пошто је то тешко за стомак; па онда, у начину говора, јер услед
једнаког дружења са Грцима, Цин|царима и Турцима, сви су, покрај
страног меког изговора, завршавали реченице са нарочитим додацима,
као „џан’м“ или „датим“. А по ношњи, облачењу највише су се познавали.
Нико од њих није понео дубоке ципеле или чизме већ увек плитке,
лаковане. Чакшире, истина, и њихне су биле широке, чохане које су им
остраг у борама тешко падале, али ногавице никад нису биле дугачке, још
мање широке и испуњене гајтанима, већ уске, кратке, да би им се што више
виделе беле чарапе. Бројанице, које су носили, нису биле као остале, чак
ни као хаџијске, са крстом, већ ситне, црне, скупоцене, да би се, ма колико
биле дугачке, ипак могле све у шаку да скупе. И у бријању и шишању косе
издвајали су се. Каогод што су сви имали исти израз лица вечито узак, сув,
тако су исто сви били и са једнако кратким, поткресиваним брковима, који
им никада нису прелазили иза крајева уста.
А опет, да их не би свет сасвим заборавио, редовно су се појављивали
на саборима и свечаностима. Слали су богате прилоге за зидање школа и
цркава. И зато увек, при избору патроната над црквом, над каквим
општим добром, биран је и по један члан из њихове куће, и то не толико
због њиховог учешћа и рада, колико због тих поклона и прилога. А и
бојали се да их не увреде, јер се знало да, кад случајно, и у најмањем
каквом општем послу, не би ко од њих био изабран, да би се та непажња
примила овамо од њих не са огорченошћу него с увређеном
равнодушношћу: „Па зна се да се нема коме учинити ни помагати.“
И ваљда због тога спољњег, неблагодарног | света, од кога су се они
толико одвајали, бежали, али којега су се толико исто и бојали, јер је, услед
зависти, тај свет увек готов да се подсмене, сити и зазлорадује, — знало се:
да они, од увек, што, год би се десило у њихној родбини све брижљиво
крију и таје. Највеће свађе приликом деобе имања, најгоре страсти и
навике, као и болести, у тајности су се чувале. Ништа се није смело
дознати, ништа видети. И знало се како би тада сваки од њих, не верујући
самом себи, кад баш мора да излази у чаршију, пре изласка прво морао
ићи на огледало, да се огледа и види да му се случајно по лицу и очима
што не познаје.
А међутим толико је имало да се чује, види и прича! Нарочито у
последње време, од када је почела деоба, од када је сваки брат, стриц
Софкин, хтео да има своју кућу и све у њој, као што је у главној њиховој.
Сама Софка увек се са језом и страхом сећала тога што је, или још
као и дете, од своје бабе, матере и осталих тетака и стрина могла да начује,
кад су оне биле насамо и мислиле да их нико неће чути, још мање се бојале
да ће то Софка, онако мала, разумети, а камо ли упамтити; или, што је и
сама, кад је одрасла, својим очима видела.

Већ за прамбабу јој, за чувену Цону, не само по вароши, него и по
околним варошима знало се и причало. Чувена је била са своје раскоши и
„салтанатлука“. Пошто је остала удовица, никако се није удавала. Пола
вароши нежењено остало, надајући се да ће се преудати ма за кога од њих,
кад већ остари и мало попусти лепотом. Али она никога није гледала, |
него једнако водила и представљала кућу као право мушко. Када би
излазила и одлазила на чивлуке, да надгледа имања, ишла би на коњу.
Слуге, с обе стране држећи руке на сапима, пратиле су је. Не само да је
пушила, већ и оружјем руковала. А и сам ход, стас, нарочито обле јој и
високе обрве и овално и мало дугуљасто лице издвајало је од осталих жена.
Али зато није ни умрла као остале женске. Једнако, не
пропуштајући ниједан празник, одлазила је у цркву, да тамо, у столу
њихове куће, одмах испод владичиног стола, целу божју службу одстоји. У
то време дошао неки нов учитељ, Николча, чувен са свога певања и
несравњеног гласа. У њега се она ту, у цркви, слушајући његово певање,
напослетку и загледала.
Ко зна како се упознали, како и где састајали. Тек се почело
примећивати како, чим би он из певнице опазио да је она у своме столу,
одмах би онда његово певање толико постајало заносно, толико и он у свој
глас почео да уноси, не, као што доликује молитви, светој речи песме,
побожног, високог и сувог него толико нечега светскога, и страснога, да би
сви бивали потресени и узрујани. Чак чуло би се како и сам владика, када
би му после певања прилазио руци за благослов, благосиљајући га, говори:
— Аферим, синко! Аферим, Николчо! Али много, синко, световно,
много силан и чудан глас!
Али исто онако како је умела да сачува од света те своје везе са њим,
ту љубав, готово задоцнелу за њене године, али не и за њену лепоту и
свежину, исто је тако знала, када се то хтело да обелодани порођајем, све
да затаји. Кратко и мирно са собом је свршила. Једнога дана нашли је у
купатилу мртву, са пресеченим жилама.
Па чувени деда Софкин, Каварола. Место да он, као старији, једнако
седи код куће, пошто је млађи брат био вечито болешљив, и ма да се био
оженио првом лепотицом из Скопља, из неке упола грчке фамилије, ипак
он, једва издржавши неколико месеца брачнога живота, продужи тобож
своја путовања по варошима, а у ствари свој стари распуснички живот са
чочецима, Циганкама и другим јавним светом. Жена његова морала је
сама код куће да седи И тог свог девера да двори, негује, чува и једнако да
је с њиме. На саборима, славама са њиме морала да се појављује. И ко зна
када, како, тек изгледа да је с њиме почела грешити.
И једино тај њен грех са умоболним девером могао је да објасни
после онолико трпљење и подношење од мужа, Кавароле. Он, сигурно
осетивши тај њен грех, кад би дошао кући, толико би беснео, чинио чуда,
покоре.
Долазио би кући заједно са јавним женскињем. Ту би продужавао, а
она би сама морала да их двори, служи. И тада би слуге брата, већ

онесвеслог од страха, кришом износили и склањали у комшилук, да га не
би заклао. Жена би остала да сама простире постељу, па чак дотле је ишло
да и њега, и те женске, заједно, покрива. Није лаж. Живи људи још то
причају и куну се. Наскоро жена умрла, брат у манастиру, Светом Оцу
Прохору, | умоболан свршио. А он опет отишао на та своја путовања и
лутања. Кћери, с помоћу стричева и родбине, место њега водиле кућу. А и
он сам морао више пута у години да долази, да не би све то пало у очи и
све се сазнало.
Али није остајало само на томе. Продужавајући и даље теревенке
Каварола под старост, пошто удао кћери, на срамоту свих, поново се
оженио. Узео девојку. И као у неки инат, као да се први пут жени, тако
велику и сјајну свадбу правио. Узео истина мало старију, заосталу, али
чувену са своје раскошне лепоте. И она опет била нека Гркиња, из грчке
фамилије, која је била у самој вароши, одмах испод цркве. Она тој
фамилији није била ни кћер, ни сестра, већ нека даља рођака. И ко зна
зашто је, већ као велика, заостала девојка, ту доведена. Са њоме имао само
једно дете, сина, који се први почео да носи а-ла-франга. Сама она и сва
њена раскошна лепота изгледа да је била и трајала само до венчања,
свадбе, а после одмах усахла, спарушила се. И отуда после, да би и даље
сачувала ту своју спарушкану лепоту, цео живот провела у лечењу,
неговању, купању и пржењу тела... Памти се да из амама готово није
избијала.
Па онда Софкиног деде рођена сестра, „чал’к Наза,“ како су је звали.
Три пута бежала као девојка. Три пута се турчила. Готово један чивлук
отишао откупљујући је и доводећи натраг. И после, да се све то сакрије,
удали је за једног њиховог слугу, коме горе, готово накрај вароши, купили
кућицу и дали му неколико њива и винограда, да би могли живети. И она,
када остарела, никада овамо више није долазила. Једино би дошла на
„прочку,“ уочи великог поста, када би по обичају цела породица морала да
дође и иште опроштаја, да се међу собом љубе и мире. А опет тај њен муж,
некадашњи слуга, „тетин њихов“, како се сâм звао, из куће им никако није
избијао. Поносио се што им је род, што може и он са њима за софром да
једе и пије. А свима је био неугодан, сви су га нерадо гледали, не што је са
њима седао, него што их је подсећао и био жив сведок онога шта је било...
И онда све горе и горе ствари. Толико умоболних, узетих, толико
рађање деце са отвореним ранама, умирање у најбољим годинама, вечито
долажење чувених ећима, лекара, бабицâ, толико бајање, посипање
разним водама, вођење код врачара по развалинама, по записима и
другим лековитим местима по околини!...
Софки и сада, кад год би се сетила лудог тетина Ристе, месо би неком
одурношћу заиграло. Сећа се да због тога као девојчица никада није
волела ићи к њима, још мање, као код других, по два и три дана тамо
остати.
Не зна се баш зашто је полудео. После болести, у којој био сав узет,
уобразивши да га је, за време те његове дуге болести, жена варала са
најстаријим калфом из радње, почео да пије. Онда и полудео. Држали су
га и хранили везаног, горе, на горњем спрату. И кад год би Софка са

осталом децом хтела из радозналости да оде горе и види га, па пењући се
на степенице почели да вире кроз решетке од ограде на доксату, испред
његове собе, он приме|тивши их, го, само у гаћама и кошуљи, висок, блед,
почео би к њима да подскакује и виче:
— Ох, Марија курва!
И везаних ногу, у белим, новим чарапама, једнако подскакујући,
настављао би:
— Ох, ох!... курва Марија!...
Тетка, чувши, брзо би истрчала. Њих, децу, одјурила би, а њега
силом увукла натраг у његову собу. Ноћу било би још горе. Софка,
покривена јорганом са осталом децом, која, навикнута, одавно би заспала,
не би никако могла да заспи, јер би једнако допирало до ње одозго, кроз
таваницу, његово поцупкивање. Па тек, када би тетка отишла, да га лечи!
Софка није тачно знала у чему је било то лечење, само би се онда јасно
чуло његово јаукање и врискање:
— Водице, мори! Водице, вештице! Умрех за слатку воду! Аух!
И ужасан крик, шум, одупирање, везивање за кревет. И онда
теткино долажење отуда, њена замореност, малаксалост. И
раскомоћавајући се у својој постељи да легне, оно њено крштење и
уздисање и мољење:
— Узимај, Господе! Ослобођавај, Господе!

II

Зато Софка никада није волела да о тим својим претцима мисли, јер
је знала да би увек тада по три и више дана, чисто као кријући се од саме
себе, ишла по кући болесна. |
Свога рођеног деду и бабу једва као кроза сан памти. Бабин лик увек
јој је мало јаснији. Вечито је седела доле у соби и то увек леђима подупрта
о зидове купатила, као да је и лети хтела да их греје и пари. Шиљаста носа,
шиљасте браде, али за чудо висока чела и крупних, тако дубоких и
тајанствених очију, са јасно изведеним до на крај чела дугачким обрвама
и густим као сен трепавицама. Што је најгоре, она је свом мужу, Софкином
деди, падала као нека рођака, истина не по крви, по оцу и матери, али ипак
по неком стрицу. Грдан је новац морао да дâ док се венчали. И после, као
зато што се тако близак род узели, говорило се да је она увек била повезане
главе, која ју је од тада једнако болела, и од које се је она једнако лечила, а
највише љутом, препеченом ракијом. Деда је звао својом „мајчицом“ и
готово је на рукама носио.
А деду памти само по једном. Чим Софка поодрасла, умела сама да
једе и седи за софром, он, деда, наредио да и испред ње на софри, као и
пред њим и пред осталим члановима породице, стоји напуњен сатљик
вина. Само га по том памти, а више ништа. А после су јој причали: како —
кад Софкин отац одрастао и, као што је ред и као што доликује кући,
толико богатој, отишао, поред Солуна, чак у Цариград, да што више путује
и учи тај њен деда и баба тада никако нису били код куће. Остављајући
момку Тонету магазу горе у чаршији а кућу Магди, слушкињи, коју су још
дететом узели и лепо је удомили, једнако су били на чивлуцима. Тамо се
хранили од чивчија, да би се само могао | што више Софкином оцу,
ефенди-Мити, новац да шаље, те да он што безбрижније живи, учи и што
више научи.
И заиста, када се Софкин отац вратио, био је први „ефенди“,
господин. Лепшега у вароши није било. Лепше турски, грчки и арапски
говорио него свој матерњи језик. За све је био туђин и стран, нарочито за
толику родбину. Истина, говорио би покаткад и здравио се с којим од њих,
али више обичаја ради него што је хтео. Чак ни са оцем и матером, тек по
који пут. Није ни јео са њима доле, у приземној соби. Горе, у гостинској
соби, морало да му се поставља и нарочито за нега да се кува, толики је био
пробирач. Једино што га загрејавало, чиме се поносио, било је то што га
због те његове учености а и отмености почели први бегови и паше да
позивају. И то не они стари бегови, бегови само по богаству, већ ови други,
који су, поред богаства, исто тако били школовани и научени као и он сам
и који су у последње време почели овамо да долазе и да бивају постављани
за меџлисе и за судове. Они га призивали к себи, дружили се с њиме.
Приликом суђења, на саветовањима, бивао је он, као тумач, као нека веза
између њих и народа коме је требало да ови суде и заповедају. Чак су га на
своје гозбе звали, у своје куће примали, као што је и он њима враћао те
гозбе и дочеке, али који су луксузношћу и нарочитим реткостима морали

превазилазити те њихове. Тако исто он је био најбољи и најмеродавнији
оцењивач женскиња које би бегови доводили за себе.
Доцније, када је требало да се жени, пошто | већ није било у вароши,
као пре, онако богатих девојака из првих кућа, него је остајало: или да са
великим миразом узме какву сељанку, јер једино још са села су пристајале
да, доносећи са собом имања, дођу у варош и у овакве старе куће; или да
пробира и узме лепу, али готову сироту.
И он је ово друго изабрао. Софкина мати је била најмлађа од свих
сестара, и кућа њена била је истина некад мало богата, али тада доста
оронула. Живели су од кирије од неколико оронулих дућанчића при крају
вароши. Софкине матере отац, вечито болешљив, готово слеп, једнако је
седео код куће са навученом модром хартијом над очи, бојећи се
сунчанице, и вечито распасан, изнегован, као да се тек сада из постеље
дигао. Њене сестре одавна то некадашње богаство прежалиле и поудавале
се за ситне трговце, бакале, већином скоротечнике, док се Софкина мати,
Тодора, од свих тих сестара одвајала. Била више мушко него женско.
Вижљаста, сува и црномањаста. И нико се није могао надати да ће из ње
каква лепота изићи. Али не преварило то њега, ефенди-Миту. Чим је такву
видео, одмах, знајући у какву ће се лепотицу доцније развити, на
изненађење и чудо свима, а највише на уштрб дотадање своје гордости и
господства, узео је за жену. И заиста, није се преварио. Као из воде, после
годину дана удадбе, Тодора се развила и пролепшала у прву лепоту.
Али њега то брзо заситило, те опет наставио свој стари начин
живота. Као и пре, када је био нежењен, морало се њему исто тако горе,
одвојено, носити, и ручак и вечера. Ретко је силазио међу њих, | још ређе
се са њима разговарао а камо ли да је хтео штогод по кући да види,
надгледа. А доцније, кад му жена родила Софку, морала је сасвим да се
одвоји од њега и да спава доле, са свекром и свекрвом, само да би он могао
што одвојенији и мирнији да буде. А опет увек, чим би му се указала прва
прилика, гледао је што пре да оде на какав пут, тобож по трговину. Истина,
тада већ нису, и то због оскудице у новцу, трајала дуго та његова путовања,
али ипак су била честа. А највише су падала у она доба годишња када је
некада, још као млад, ишао на та путовања и науке. И чак за време тих
путовања умрли му отац и мати, Софкин деда и баба. И као да га гласник
није могао на време наћи, када се то десило, те није могао стићи, да их бар
види мртве.
Али поред све те његове одвојености и усамљености од куће, од
родбине, па чак и од своје жене, у кући се ипак живело исто онако
раскошно и у изобиљу. Софкина се мати, вечито захвална што је он њу
узео, узвисио је к себи, показа, више него што су се од ње надали. Као да је
била из прве и најбогатије куће, тако је намештала собе, тако готовила
јела, дочекивала госте и родбину. И даље се цела родбина ту скупљала,
долазила. Она, мати јој, гледала је да приликом сваког празника, славе,
имен-дана буде увек све лепше и раскошније. А на његову ту вечиту
одвојеност, усамљеност од свих па и од саме ње, своје жене, никада она чак
ни изразом лица, покретом, а камо ли речју, да штогод показа.

Тек доцније, када Софка поодрасте, он је | више ради ње, Софке,
него ради матере, почео се као разнежавати, и по неки пут прилазити к
њима. Сам је почео Софку учити да чита и да пише. Покаткад у вече, кад
би долазио кући, а доле, испред кујне, међу матером и међ осталим
женама, била и Софка, и кад би му она полетела у сусрет, он би онда,
грлећи је, долазио са њом. Софка би тада осећала по својим образима
његове руке, прсте, како је шашоље око врата, по брадици и по гргуравој
косици. И сада, када се тога сети, Софка би почела да осећа онај мирис
његових прстију, сувих, нежних и при крајевима мало смежураних, мирис
његова одела и нарочито рукава, из којега се та његова рука помаљала и
њу грлила и к себи привлачила.
— Па како си ми, Софкине? Јеси била добра? — сагињући се к њој
тако расположен, застајао би са Софком испред кујне и почео да се или са
матером разговара или са осталим женама здрави, а не, као до тада, да и
не застајкујући и не гледа јући ни ко је ту, а камо ли здравећи се, одмах се
пење, иде право горе, у своју собу.
Сви би се тада ослободили, а нарочито мати јој, која једва
дочекујући ту прилику да се и она са њим, највише ради осталих жена,
штогод разговара, шали, почела би тобож Софку код њега да пањка:
— Добра! Цело јутро јури и трчи кроз башту. Не могу да је задржим.
Само кида цвеће и баца.
Софка, једнако осећајући на себи његову руку и грлећи му колена и
широке чохане чакшире, и тада још, онако мала, па је већ знала да ће то
ма- | тери чинити радост и срећу, мазећи се око оца, почела би да одриче
и да се правда:
— Није, ефендијице, није, татице! Није, жив ми ти!
Он, узимајући је у наручја, носио би је собом, горе, у ону његову собу.
И ако би тада почео да пада мрак, доле код матере нико од
посетилаца не остао, он би онда почео са њоме да се игра.
А највише би, мећући је на миндерлук, клечећи испред ње, узео
њене ручице да обвија око свога врата, своју главу да меће у њен скут и да
је гледа неким тако широким, чудним и дубоким погледом. Као да му из
самих очију сузе иду, уста почну да се покрећу и влаже се. Никако не може
да је се нагледа, једнако као у Софкиним очима и устима налазећи и
сећајући се нечега. Ко зна чега? Да ли нечега непрежаљеног и ненађеног?
Да ли што овако лепа Софка није мушко, његов наследник? Да ли што га
њене танке уснице, детиње али црне очи и мало, тамно чело, са већ дугом
косом, подсећају на матер, на онакву какву је први пут видео, први пут се
њоме занео?
Носећи је на рукама по соби, грлећи је, говорио би:
— Софкице!... Татина Софкице!

И све би је јаче грлио, тако да се Софка и сада сећа његове скоро
избријане браде, која би је тада почела по лицу да гребе.
И ако све то његово изненадно расположење, та бујност, не би била
прекинута случајним доласком некога или ма чим другим, онда би и матер
к себи звао. Тада би заједно вечеравали, заједно седели горе, у његовој
соби. И Софка не памти слађе вечере од тих.
И сутра настали би тако исти срећнији дани. Колима би одлазили у
Доње Врање на чивлук. Али нико више сем њих троје и Магде.
У колима, на прво место седао би он. И као свакада, изваљен на
седишту, са једном ногом опруженом и по њој опуштеном руком, обучен у
чохано одело, али не као остали, већ у неком нарочитом за њега кроју.
Чакшире мало уске, без гајтанâ, јер су оне лакше а скупље стају због тежег
шивења. Сува, дугуљаста, мало кошчата лица али свагда стегнута израза
очију и уста и са мало високим челом и једном по њему набраном,
попречном бором, испод косе. Испод чела су биле његове увек уморне,
увек упола отворене очи. Оном другом руком држао би Софку на колену, а
она би била тада окићена и обучена као већ велика девојка. Цела коса била
јој повезана, сви зулувчићи извучени око чела и ушију, а претрпана
минтанима и накитима. Спроћу њих седела би мати. Она, сигурно
окупавши се за овај излет, била сва румена и светла. Њене очи, оне њене
чувене, крупне очи са изведеним обрвама и врелим јагодицама, тако би јој
се сјале а уста срећно играла.
Кола би силазила наниже. Улазила би у онај пролаз, узан и
притешњен засађеним врбама и ископаним јендецима, али зато пун
свежине. Онда би излазила и ишла ка оној равници, подједнако равној
због засађеног кукуруза и дувана. Тада би се све брже примицали. Магда
горе, код кочијаша, | усред корпи и завежљаја са јелима и питама, већ не
би могла да издржи а да се не здрави и разговара са сељацима
пролазницима и радницима. У осталом, она је једина и одговарала на
њихове поздраве, пошто он, ефенди Мита, са Софком у крилу, заваљен,
није гледао ни у кога већ једино у оно своје испружено колено нарочито у
своје лаковане, плитке, и то дупле, праве турске ципеле. Или је бар тако
изгледало да само у то гледа, да не би ваљда примећивао те поздраве и
морао на њих одговарати.
У чивлуку, ограђеном зидом и тополама, одмах до реке, пуном
свежине и хлада, чак и зиме усред лета, провели би неколико дана. Отац
би био цео дан доле, у башти, изваљен на јастуцима, опкољен тацнама
дувана и шољама од испијених кафа. Мати горе, на кули, сва срећна,
једнако је била на прозорима од собе, које тобож ветри и паје. Магда
вечито у свађи са чивчијама и слугама, што јој не доносе како треба из села
масло, сир и пилиће, да се вечера не задоцни. У вече вечеравали би уз
пиће, које би се у реци хладило, и уз оно ноћно, издвојеније и јаче
жуборење реке, клапарање воденицà, а више њихних глава једнолико, као
из далека, шуштање топола, њиховог густог, сочног лишћа. После, док би
мати намештала горе постеље, отац би остајао да пијући лешкари.

А често, испрва тихо, за себе, доцније јаче и гласно, почео би да пева.
Па се тек занесе, почне на сав глас. Мати не сме да га прекида. Само га
отуд, из обасјане собе, слуша. Софка по материном лицу види да она речи
у песми не разуме, стране су јој, али се види колико их осећа, како од среће,
| раздраганости чисто трепери и отворених уста гута одоздо његов глас,
који се све више почиње да разлева по башти, реци и тополама тако чудно,
страсно и топло.
Доцније, када би мислио да је Софка већ заспала, долазио би и он
горе са још непопијеним вином у стаклету и продужавао песму. Матер
метао на крило, расплитавао јој косе и једнако певајући грлио би је и
љубио у лице и уста.
Кроз неколико дана враћали би се кући. Отац истина као уморен,
као повучен у себе, али зато мати пресрећна. Не би могла Софке да се
нагрли и да је се наљуби, јер ето њој, своме детету, Софки, има да
заблагодари што јој се опет вратио он, њен муж и његова љубав.

III

После дође рат, и ослобођење, нестанак турске власти и господства,
па и нестанак Софкиног оца, ефенди-Мите. Са Турцима и беговима и он
пребегао, и тамо у Турској почео да се бави, тобож тргујући с њима. Ретко
би отуда овамо прелазио. И што је Софка бивала већа, он је све ређе
долазно; у години дана један пут и то обично ноћу. Остане по два и три
дана, али никуда из куће не излази. Чак и најближу родбину, стричеве и
тетке, не прима.
И Софка се сећа да су ти дани били најгори. Јер после сваког његовог
поновног одласка у Турску, мати би јој по неколико дана ишла сломљена
и уби|јена, а то све зато што је једино она све знала. Знала је да он тамо
нема никакве трговине нити какве послове, још мање да одлази зато што
тобож не може да се одвикне од мешања и дружења са тим беговима и
Турцима, већ да је у ствари сасвим нешто друго.
И онда бар њу не треба да лаже, бар пред њом не треба да се
претвара. Знала је она да он бежи из страха од сиротиње, која ће, ако није
већ, а оно сигурно доћи, као што је знала да им још одавна, и пре
ослобођења, имање а нарочито чивлуци и воденице нису као што треба.
Истина, једнако су се звали њиховим, али берићет се није, као некада,
довлачио сав; већ једва нешто, ко зна који део. Више је изгледало да је то
од њихових сељака, чивчија, као неки поклон и дар, него ли наполица. А
већ аренде и закупи од воденице толико су унапред и ко зна за колико
година узети и толико замршени, да је то било горе него и сама продаја.
Али о продаји особито њему, ефенди-Мити, није се смело поменути. Волео
је и пристајао на сто пута горе позајмице, узимање новца под интересе од
зеленаша, него да се ма шта прода и отуђи. Па и та узајмљивања, залагање
имања, морала су бити испод руке, у највећој тајности. Као увек, све је то
извршивао Тоне, њихов главни момак, који је још под дедом Софкиним
био доведен са села. Он се после толико извежбао у рачунима да је, као
њихов заступник, једнако горе у чаршији, у њиховој магази седео. Он је са
сељацима и чивчијама уговарао, давао имања под закуп и аренде, као што
је и новаца узимао у име њихове куће. И већ је | тада, како се шапутало,
поред свога готовог новца, имао своју кућу, а од њих, својих газда, од четир
и више година неподигнут ајлук. Али он је и био све и сва, особито код
Софкина оца. Никада га овај није питао од кога је узео новац, које имање
за то заложио и под којим условима. Он, Тоне, имао је само да њему донесе
новац и да то нико не дозна а све остало било је споредно.
Али после ослобођења дошли су судови и парнице. Нарочито када
се морало са сељацима и чивчијама да рашчишћује, да се зна чија је
земља: да ли газдина и турска, да ли њихова. Тада се видело да им, после
свега, од њиховог имања неће остати ништа. А што је најгоре било за
Софкина оца, још ће поред свега морати да иде пред судове и тамо он,
ефенди Мита, да се заклиње, свађа и то с ким? — са својим до скора
слугама! Зато је од свега дигао руке. А могао је, само да је хтео, не признати
ни једном своме чивчији да је шта од њега узимао, као што су друге газде
и учиниле, те поново дошле до већ проћерданог и продатог имања.

— Ех, зар да ме сељачки хлеб куне и суза њихова проклиње? — горко,
великодушно је одбијао од себе.
Али тако исто није хтео нити смео да дочека ни оно друго —
отуђивање, продају имања, и обелодањивање свега што би морало да
настане. Зато је, одмах по ослобођењу, и он са осталим беговима и
Турцима отишао и пребегао у Турску, оставивши Тонету да, како зна и
како хоће, он то свршава и расправља. И Тоне је са адвокатима, којима се
тада, | после ослобођења, сва варош напунила, и који су чак и на мамузама
наполеоне носили, све лепо уредио и пречистио, тако да ништа није
остало. Остало је само неколико њива и винограда, и то њиве удаљене, а
виногради запарложени. Од винове лозе ни трага, до само голи и рачвасти
кестенови. Једина њива, што остала а вредела, била је до Мораве, до моста,
кад се иде у Бању.
И када је Тоне дошао да то све каже Софкиној матери, она, по
његовом лицу, изразу и трептању очима, видела колико је он при томе
украо, награбио се. И то он, њихов слуга, кога они однеговали и подигли
на ноге! Оно мало новаца, што јој почео да броји, хтела у лице да му баци.
Али зар она, Тодора, пред њиме да се покаже! Једино, када Тоне,
праштајући се од ње и као тражећи благослова и извињавајући се што сад
мора да их остави и предузме свој дућан, трговину на своје име, једва тад,
толико је глас гушио, што му одговорила:
— Ако, ако, Тоне!
— Па, снашке, како ја више нисам код вас... — А да беше среће, ја до
смрти нисам мислио да напуштам вашу кућу. — Ех, зар вашу кућу ко да
напусти?!... Али иако више нисам, опет, увек, кад год ти што затребам,
само пошљи, јави, и ту сам ја да учиним, послушам.
— Добро, добро.
И не могући да издржи, док не оде и не изгуби се на капији, сав
срећан, понизан, чистећи око себе по својим хаљинама, а нарочито
ципеле, и намештајући јаку око врата, — Тодора тресући се од бола, јада,
срама и несреће, окренула се и, пре | но што је он изашао, она ушла у кућу,
и тамо, ко зна где, у какав кут и полумрак срушила се плачући и грцајући.
Али ипак знало се да се то никада не сме дознати. Ни родбина, нити
ико. Оно што преостало, особито ту њиву око Мораве, Магдини су синови
узели да раде тобож на исполицу, а у ствари више давали него што од ње
добивали, као знак благодарности што им је земља, коју су пре као чивчије
држали, сад постала њихова. Тако исто и Магда готово никако се од њих,
од куће им, није одвајала. Целе би недеље преседела тамо у селу код својих
синова и снаха, где је била као неки старешина, јер јој муж умро, али, чим
би дошла субота или какав празник, одмах би овамо до њих долазила, увек
доносећи по нешто а највише брашна, масла и сира, од чега би после
Софки и матери по неколико дана трајало. И онда овде, код њих,
слушајући и трчећи, преседела би празник и још који дан. Тако исто и
остали сељаци, пређашње њихове чивчије, и даље су код њих долазили,
увек доносећи по нешто, никад не спомињући да је земља сада њихова, те

се због тога у прво време немање није баш тако јако ни осећало. И зато је
матери Софкиној из почетка доста олако ишло и испадало за руком да се
ништа не примети, већ да, као и пре, цела родбина, нарочито стари
стричеви и тетини, увек бивају почашћивани љутим ракијама и добрим
пићем и кафом.
А када дође слава, Ускрс, Божић, исто је онако било намештано и
спремано, и она, мати јој, у најлепшем оделу, повезана, закићена цвећем.
| Софка тада увек у новим хаљинама, свиленим, од најновије и најскупље
басме која би се у вароши почела да носи. Целог дана, веселе и срећне,
дочекују госте. Чак и свирачи дођу и одсвирају. А на питања о њему,
ефенди-Мити, мати би одговарала: како јој је баш пре неки дан послао
новац; и долазио човек да јој каже како он још не може доћи. У неком је
великом послу. Гледаће да бар на јесен дође; и како је Софки послао баш
ту басму, да јој се начини хаљина...
И заиста, и сама Софка с почетка није знала откуда матери новац за
те њене увек нове и скупе хаљине. Али убрзо се Софка досетила. Видела је:
да јој мати зато тако скупе хаљине даје, да би је том скупоценошћу уверила
како заиста то он, отац, шаље, бојећи се да га она, као свако дете, не би
сасвим заборавила, или га чак омрзла што никако к њима не долази, што
њу и „маму њену“ оставља увек тако саме. А сви ти људи, слуге, који су
тобож доносили те његове поклоне, увек су долазили када Софка случајно
није била код куће, те их она није могла видети.
А све је то материно упињање било узалудно. Исто тако као што је
за то материно заваравање знала, знала је и за све остало што се око ње
догађа и збива. Особито оно отимање родбине око ње, Софке, када су она
и мати остале саме после очевог напуштања, тобож прелажења у Турску.
Тетке, стрине утркивале су се код које ће Софка, још онако мала, бити у
гостима; код које ће што дуже остати и бити гошћена и чашћена, и то
толико као да је она какав стар чов|ек. А Софка је и тада већ знала да сва
та љубав и нежност родбинска долази као од неке слутње, предосећања
несреће која већ почиње да се догађа. И зато су око Софке трчали сви и као
улагивали су јој се, што су хтели тиме свој родбински дуг према њој да
одуже: да је бар сада угосте, почасте, док се та несрећа није догодила, да,
када том несрећом буду растављени и немајући када о чем другом да
мисле, бар их она, овако мала, има онда у доброј успомени по њиховом
добру, по овом њиховом гошћењу, чашћењу, и као такве, богате и добре,
памти их и сећа их се. А поред тога зато су се још око ње отимали у љубави,
што су сви не предосећали него на чисто с тим били: да је она, Софка,
последњи изданак од породице, главне куће; да ће се њоме свршити и
утрти све. Али ипак, поред свега тога, изгледало је да се отимљу око ње
највише ради њега, оца јој, ефенди-Мите, јер, ма да их је он оставио, ипак
га они још толико поштују да ето сада његово јединче и љубимче готово
што на рукама не носе, и као кап воде на длану не чувају.
А да је заиста сва та њихова љубав била више ради оца јој него ради
ње саме, Софке, она је видела и по самој матери. Јер доцније, када Софка
поче да показује знаке женске лепоте; кад јој њене другарице у игри
почеше одједном, изненада да застају и унезверене њеном лепотом,
бујношћу прсију, косе, да, дивећи јој се, узвикују: „Ао, Софке! Јао каква си

и колика си!“ — од тада је мати не пусти саму. Од тада капија није смела да
остаје по ваздан отворена. Софка сама ни на капију, ни кроз капиџик у
комшилук, па ни међу саме женске, није смела да оде, а да је мати не
прегледа, не види како је обучена. Макар била у највећем послу а Софка
хтела да оде у комшилук међ другарице, она би, остављајући посао и
бришући руке о кецељу, допраћала је до самог капиџика и суседне баште
једнако намештајући је и дотерујући је... Јер, за Бога — говорила би јој тада
мати, сва срећна — откуда она сме допустити да Софка ма каква изађе.
Таман! Треба онда још и он, њен отац, случајно да наиђе, затекне је такву,
или да чује да је таква, овлаш и како не треба обучена, па како би онда
смела на очи да му изађе а камо ли да се усуди и да га погледа!
Међутим све то није требало. Одавна је Софка за све то знала: а
зашта отац једнако тамо седи у Турској; зашто овамо к њима све ређе и
ређе долази, тако да га је почела да памти и да га се сећа само по тим
његовим ноћним доласцима, у мало већ олињалом оделу, потамнела, као
сува, а у ствари зборана лица, али још једнако свежег, обријаног влажних
уста, још водњикавих очију а увек са бројаницама, у лакованим ципелама
и белим чарапама... Па онда исто тако је знала, када би они мислили да
она увелико спава, за оно њихово, материно и очево, дуго, ноћно, седење,
целе ноћи немо, без речи, а из очију им се види: како све ово треба једном
свршити, не може се више, треба бежати, продати и кућу и све... Е, али шта
ће онда гробови на гробљу, па родбина, па особито шта ће свет казати!

Х

Овамо, код Софке, сутра, цео дан, било је тако добро. И Софка зато
доцније целог живота није могла себи да опрости: како да она то не осети,
и то она, Софка, која је од увек све знала, све унапред осећала, а сад, баш
сад, кад се тицало њене главе, њеног живота, ту се превари! Али откуд је
могла и знати? Знала је само да је кућа продата, да је синоћни гост купац.
Отац, пошто се испавао, дигао се око ручка. Добро ручао, опет преспавао,
и у мрак, у вече, чак сишао одозго овамо, к њима у кујну. Прегледао башту,
двориште. Силазио је и у подрум. За њим ишла је мати, да би му била при
руци, давала обавештења, кад што затреба.
После вечере, Софка је легла овамо доле, у великој соби, са Магдом,
пошто тада, да не би Софка била сама, морала је и Магда у тој соби да
спава. После, ко зна шта је било. Она није могла знати, није слутила, те да
онда буде на опрези, да не спава дубоко. Већ је била сасвим помирена са
том продајом куће, а и зарадована што се једном и овако свршило, да,
макар и без куће, макар тамо у туђини. у Турској, ипак буду бар заједно са
њиме, те да једном и оне имају над собом њега, да би, испод његове власти
и надзора, могле слободно да диши, крећу се и живе. Била је готово срећна
због тога, и одмах слатко, тврдо заспа.
Дубоко у ноћ, ваљда чак око пола ноћи, када је била већ лакосана,
сећа се доцније, чула је одозго, кроз таваницу, како сигурно из очеве собе,
једнако долази шум, чак и гласови, и неко дуго | ходање. Онда, као никада
дотле, материн доста јак глас, као неко одупирање, свађа, плач.
Сутра, у јутру, мати јој се појави на степеницама са руком на челу,
преко очију, а уста јој и цело лице било готово унакажено, толико
искривљено од ужаса. И чим дође овамо у кујну, код Софке и Магде, само
што би у стању да нареди:
— Магдо, одведи Софку код теткиних. Она нека остане, а ти се врати.
То је било доле у кујни, где је још био мрак, влажна земља, скоро
почишћена, горе од чађи црне греде, а спроћу по полици оне жуте тепсије.
Софку, чим то чу од матере, а добро је знала шта то значи, почеше те
тепсије као неке велике крваве очи да прождиру и све око ње у колутове
да се окреће. Пошто посрну, да јој се руке дотакоше пода, брзо се исправи
и поче, устрашена, а никако не верујући све то, као у грозници, очима да
тражи матер. Али, она је већ била отишла тамо, у собу, и наслоњена на
прозор, тихо је, тихо плакала и грцала. Да ли од јада, бола, или од среће и
радости што је и то дочекала, да ето своју Софку удаје? Јер то, да је
слушкиња одведе и тамо остави, за удавачу зна се шта је: испрошена је, и
за два, три дана склања се у комшилук, да би била поштеђена од навале
света, запиткивања и честитања. Софка, осећајући како јој се од ужаса
палци на ногама грче, па јој се тај грч, бол уз колена пење и пробада јој
утробу, половину јој сече као нож, приђе матери.
— Нано!

Али мати, као бежећи, окренувши се од ње, све више је наслањала
главу на прозор, и све више | плакала. Кроз плач, поче Софку да моли да
јој не прилази, не пита је, и распитује се:
— Иди, иди чедо! Ох, зар не знаш шта је. То је. Судбина зар? А знала
сам ја да од њега шта друго, добро какво, и не може бити. Знаш већ сада
шта је. И бар ти ме, Софке, не мучи. Зашто, моје је и овако много. Ох!
И опет се предаде, али једнако тихо, из страха, да онај горе не чује.
Софки, ма да јој се још све вртело: и соба, таванице, и испред ње она,
мати јој, са тим прозором собним, на који се била наслонила, ипак, због
тот материног плача, би лакше, што бар по њему виде да мати то не
одобрава.
Али никако не могући да у све то верује, не знајући шта да чини,
чисто паде.
— Па зашта, нано? Зашта?... — поче, а већ јој од беса сузе ударише.
— Не знам, чедо! Не знам, не питај ме. Само то: свршено је. Ено, он
тамо, горе: бесни! На очи не смем да му изађем. Ох, црна ја!
Софка се диже. И, осећајући такву снагу, такав бес, чак и мржњу
према оцу, пође к њему. Особито беснела је због увреде: што, и ако је то
хтео са њом, да је уда, што онда овако са њом да поступа, што овако брзо,
одмах, као да је не може гледати.
Али, да ли што је отац био одозго видео како се к њему пење, или
што Магда, спремајући код њега у соби, заиста, каква је луда, са сузама и
јецајући радила, и он те њене сузе видео, тек Софку пресече његов страшан
глас и псовка према Магди: |
— Ти, немој ту да ми слузиш и слиниш! Гле ти пезевенци и ћопеци
једни!
И што је најгоре, Софка осети како се то: „пезевенци и ћопеци“
односило на све њих овамо доле, а особито на њу, Софку.
А глас му је био тако сув, стран; у њему ни топлине, треперења, тако
да се Софка са по басамака брзо врати, још увређенија.
После, чим Магда сиђе, немо, никоме се не јављајући, оде са њом
код тетка-Катиних. Чисто се спотицала грабећи да што пре оде, као да
побегне од свега тога, а опет, опет никако још не могући у све то да верује.
Знала је да они то и тако са њоме не могу да чине. Није она као свака: није
дете, шипарица, да ништа не зна и не сме да зна, па тако, у трен, како они
хоће, са њом да чине... Али, поред свега тога, најгоре, најтеже јој је било:
како она да то не осети, ако не у почетку, а оно бар синоћ, — да тај гост није
купац куће, већ, већ...

И тада се поче сећати. Тек тада би јој јасно и оно његово
запрепашћење кад је виде, а после онда оно нескидање ока са њега, при
том вечити трепет пуних му уста и оно на махове, кад с оцем остане насамо,
потврђивање: „Ја, што рекох, не порекох!“ Дакле, он, још и не видевши је,
пристао да је узме, а сад, кад је и видео, тим радије и срећније.
Тетка, кад је виде, изненади се. Али Магда јој мимиком и са
неколико турских речи каза све. Тетка од радости, среће, није знала шта
ће. Али по Софкином лицу, по дрхтању, по посртању, и нарочито по
врелини коју осети кад је Софка пољуби у руку, виде да треба што пре да
је остави саму. | Зато она брзо уђе у собу, и пошто тамо још брже размести
и почисти, позва Софку, као тешећи је:
— Оду, оди Софкице. Седи, одмори се. Ништа није, и не бој ми се!
И не могући да издржи, заједно са Магдом отрча Софкиној кући.
Софка ничке паде на кревет и, поред свега, осети благодарност
према тетки што, кад оде, Софка чу како је закључа. Бар је ослободи да не
мора стрепити од нечијег доласка.
Али је требала бар и капију да затвори, те да кроз њу доцније не види
оно што је највише потресе и заболи; да не види одовуд из собе, са кревета,
кроз прозор и кроз отворену капију спроћу ње, њихну капију и њину кућу
и шта се све тамо ради. Особито када из њине куће поче сваки час да
излази Магда. А Софка је знала да она то трчи по родбини и све позива.
Ускоро, виде како из родбине, радосни, на глас да је он, ефенди
Мита дошао а преплашени што их зове к себи, јер то није имао обичај,
почеше да долазе сви, особито старији, тетини, стричеви, ујаци. Сваки час
по која тетка, нарочито Ката, отуда излази и опет се враћа. Поче кућа
онако са отвореном капијом да се закрчује, пуни. Али опет све занемело,
све са тајанственим и готово уплашеним изразом лица. Сигурно горе отац,
саопштавајући им Софкину удају, у исто време наређује им да нико о томе
не писне, да не би ко од комшилука и осталог света дознао, док се удаја не
буде сасвим свршила. А сада, када им је то саопштио, могу да иду кућама,
да се спремају, чисте стајаће | хаљине и друго, да би били готови када их
позове да дођу на свечаност. И то је Софку највише поражавало, убијало.
Што тако са њоме да чине; и то са њоме, са којом су се до скора с толиким
поштовањем и љубави опходили? А сада: као да она није ништа, и никада
ништа ни била. Него, као да је увек била обична, као нека ствар. И то за
кога је удају? Који је то? Шта је? Одакле је?
И онда бол, туга, плач, јад, све већи и већи, поче да је хвата, те поче
осећати како, онако ничке лежећи, чисто у несвест пада. По читав сат губи
се, ништа не зна за себе. А затим тешко, дуго, једва се повраћа. Али што је
дан већи бивао и више пролазио, а она једнако овамо сасвим усамљена
била, са ужасом поче опажати како у тим њеним заносима, несвестицама,
све више осећа — а од тога одмах би јој зуби зацвокотали — како јој све
јасније долази тај, синоћњи тобожњи купац куће, а сада у ствари просилац.
Као осећа већ себе у његову крилу и на себи она његова уста, што су синоћ
онако пожудно дрхтала, и његове руке са оним нежним, кратким, одозго

маљавим прстима. И због тога коса јој се поче дизати, и по челу свуда је
хладан зној пробијати. Обезумљена од ужаса због тих слика, поче се
дизати, и као бежећи из собе хуктати:
— Боже! Боже!
Али немајући куда, на друго које место, опет је ничке падала по
кревету.
И већ када сасвим дође ноћ, она најзад дознаде све. Тетка јој се
врати отуда, а Софка је знала да ће сада, као што је ред и обичај, од ње
дознати. И то неће баш из њених уста чути, него | ће ова доћи са још којом
женом, тетком или стрином, па ће оне, никако овамо код Софке и не
улазећи, већ у кујни, спремајући вечеру, мало бољу (јер за Бога, ето имају
гошћу, Софку), гласно се разговарати, да би из тога њихног разговора
могла Софка све чути: и ко је младожења, одакле је, шта је, и све остало
што треба.
А тако заиста и би. Пошто откључаше кујну, упалише свећу,
распалише огањ у кујни, спремајући вечеру, почеше да причају: — Од увек
је то тако. Ето та и та пошла је још за горег. Ни у сну није га снила а камо
ли видела. Главно је да је добра кућа Сада ето тај Софкин просилац, тај
Марко, толико богат, да се готово не зна шта све има. Истина, од скора се
доселио из Турске, али још тамо по граници држи ханове и продаје стоку
турској војсци. Овде у вароши од скоро је са кућом у доњој махали...
Али се Софка изненади кад још чу како, као правдајући се, почеше
да причају: да, иако је младожења још мали, тек му је дванаест година,
ипак би се свака сматрала за срећну што у тако богату кућу иде. Дакле, ни
он је не узима за себе, није удовац, још мање без деце, већ ето за сина, који
је готово још Софка поче осећати како ће кроз грло сву крв и сву утробу
избацити, јер тако поче да се надимље и од бола, неизмерна јада, да стење.
Али се брзо трже. Изиђе у кујну. Када је на светлости од огњишта и свеће
угледаше, тетка јој само промуца:
— Куда, Софкице?
— Дај ми шал! Идем до куће, нешто сам заборавила. |
Једва је то могла да проговори, па и не дочека да се шалом, који јој
тетка пренеражена пружи, сасвим заогрне, увије, него само набацивши га,
увијајући више главу, да је ко не види, изиђе.
Ни мрак, ни самоћа, ни мртво падање воде са чесме не узнемири је.
Сада је већ она своја, није Софка девојка, Софкица, ефенди-Митина, већ
права жена, своја, ничија више. Од беса стискајући прса, да би од бола
чисто јаукала, и дижући шалваре, да што брже и сигурније корача, брзо
пређе сокак, чесму, и уђе у кућу.

И горе, и доле, и свуда су гореле свеће. Као да никада ње није било,
као да је она умрла, одавно је саранили и већ заборавили, тако је у кући
било сада мирно, и осветљено.
Магда испаде из кујне и чисто устукну испред Софке. Али Софка је,
показујући горе на очеву собу, само упита:
— Има ли кога?
— Сам је.
Софка се попе. Испред врата виде само његове поређане ципеле и
већ поче да дрхти. Али силно отвори врата и уђе. Светлост се од свеће
залелуја и готово што својим пламеном не опали косу очеву. Када је
погледа, он, као да је неки стран дошао а не она, његова Софка, подиже се
и само рече:
— Ефенд'м!
Али по њеној узбуђености и силини из очију познавши је и
досетивши се зашта долази, смрачи се, а уста му већ почеше да играју.
— Тато! — поче Софка, а то „тато“ једва је | изговарала, од толике
горчине и увређености што он тако са њом ради.
— Ја не могу и... нећу...
И осећајући да ће изгубити сву кураж и бризнути у плач пред њим,
доврши брзо:
— Ја не могу и нећу за таквога да пођем!
Само виде како се он подиже, са неким сувим подсмехом, онако у
чарапама, приђе јој и свечано поче:
— Софке, синко! Лепота и младост за време је.
Што Софку готово пренерази, то је што у његову гласу зазвуча то као
његово сопствено искуство, јад, горчина. Он је сам то тако некада мислио
да је лепота и младост најпреча, највећа, сада ево због тога дошао дотле,
до сиромаштва; а да није тако мислио, не би њену матер узео, не би због
тога оволико претрпео, оволико се намучио, потуцао и још, сада, када се
смиловао и решио да се к њима кући понова врати, а оно, место
благодарности, гле шта!...
Софка ипак промуца:
— Ја не могу!
— Ни ја не могу.

И одскочи од Софке, усправи се. Софка виде како му се по ћилиму
прсти од ногу у чарапама грче, тресу.
Да га као умилостиви, продужи Софка.
— Срамота! Од другарица и света срамота ме, тато!
— И мене је срамота!
Једнако усправљајући се и већ од беса тресући се, И то не као пред
Софком, већ као пред самим собом поче сав јад да излива: |
— Зар мене није срамота? Зар ја то хоћу, мило ми? Зар ја не знам
колико је то што ја то морам? И то ја, ја! Ох!
И разгневи се на неблагодарност Софкину, јер он се само за њену
љубав вратио, да је добро удоми. А то што је даје за младожењу који је још
дете, то није баш толико страшно колико је страшно ово његово: што он
ето мора са тим Марком, сељаком, да се пријатељи, да се љуби, са њиме да
живи. Па, поред свега тога, ето још и она — „неће“, „не може“. А он може!
Он може све то, а она не може! — И дрхтећи од беса, осећајући како му ноге
у чарапама упадају у ћилим, те испод њега осећа тврдоћу даске, са рукама
закопчаним остраг, са раздрљеним вратом, по коме се, истина сад
обријаном али већ збрчканом, јабучица била испречила, и готово га
гушила, не гледајући никако у Софку, продужи сам себи да говори:
— И ја могу, а сви други не могу. Ја све то могу, ја све морам. Ја?
Ефенди Мита! Нећеш, срамота те, срамота вас је (а то „вас“ односило се на
све њих, на њу, матер, цео свет). А не би вас било срамота да ја идем пред
цркву, у амале, у Шарени хан, да тамо дочекујем турске трговце, моје
познанике, пријатеље, који се некад за срећне сматрали када би им
примио поздрав, руковао се са њима, а сада: да их проводим по чаршији,
по пазару, да терџуманим и сеиз да им будем, да би ми платили ручак у
хану и при поласку стрпали који грош у шаку, да од тога купим брашна,
донесем вама, да би имали шта јести... То ли ви хоћете од мене?
Никада га Софка не виде таквога. И што нај- | страшније би, то је
што осети како је сада она, њена удаја, њен бол, јад, све отишло. А да је он,
он сад ту, његова несрећа и црна судбина.
Ходао је. Није могао да се надише. Прсти су му пуцали; глава
његова, већ уска, стара, спарушкана и обријана, сва се тресла. Захуктан,
није могао да се смири. И Софка осети да ово што је рекао, и што се збило
између ње и њега, није свршено, није најгоре, да по овоме што никако не
може да се смири, има нешто још горе да дође, јер, осветљен од оних свећа,
које су већ накриво гореле, видело се како му појас и сва половина дрхти,
тресе се, како га колена, бутне кости издају, њихају се. И како и он сам,
осећајући да мора између ње и њега чак доћи и до тога, једнако притискује
главу рукама, и јечи:
— Ох! Ох!

И као да би хтео да се смири, заустави, да избегне и спречи то. Али
би и то.
Брзо се окрете к њој, приближи, прстима је дохвати за главу, око ува
и косе и сав треперећи и уздижући се на прсте и обзирући се око себе, да
ово, што ће сад бити, можда и сама ноћ не чује, тихо, гробно поче:
— Или, зар, синко, чедо, Софке, Софкице моја, не верујеш тати?
Мислиш да тата лаже, да има пара, него тако хоће, ћеф му да те уда. И ако
то мислиш, онда — погледај тату!...
И разгрну пред њом минтане, колију.
Софка, запрепашћујући се, виде како су само крајеви колије и
минтана његових и то они узани поруби, који се при ходу лелујају и виде,
како су само | они били опшивени новом, скупоценом поставом, док
остала леђа изнутра, цела постава, сва је била стара, масна; па чак негде и
без поставе са поиспадалим памуком. А сам он, његова снага, прса, која су
му сада била откривена, заударала су на зној, ханове, непресвлачење,
неопраност, масноћу.
Софка само поникну и готово паде до његових ногу.
— Ох, тато, тато!
Брзо изиђе, није знала каквог га је оставила, да ли онако напред
раскопчаног и масног, или палог, на патосу. Бежећи, примети како јој
мати прође поред ње, и оде к њему. По томе она виде да је ова све
прислушкивала, и сада, бојећи се да му се није што десило, брзо отрча к
њему.
И заиста, тек што Софка сиђе низ степенице, и пође ка капији, чу се
одозго престрашен материн глас:
— Воде, Магдо! Воде брзо!
Софка изиђе на отворену капију и пође тетки. Није била ни врела,
нити осећала јад, бол, већ је била утучена и чисто скамењена.
Брзо пређе чесму и фењер, који је мутно осветљавао око себе. Вода је са
чесме тешко падала. Свуда је било мирно и мраком притиснуто, нигде се
није чуо ни лавеж паса, ни бат чијих корака. Једино горе, из њине куће и
из оне његове, очеве, собе, једнако се светлост прозорска мењала. Час је
тамнила, час сијала, сигурно од сенке материне, која је ишла по соби,
можда намештала оца у постељу, поливала га водом, освешћавала.

СОФКИН СИЛАЗАК
О склопу и значењу Нечисте крви
− изводи из студије −

Приповетка је, међутим, током испрекиданога и очигледно грчевитога
десетогодишњег рада прерасла у роман, а тезу о изрођавању постепено је надрастала, да
би јена крају и потиснула злехуда судбина саме јунакиње. Уместо о нечистој крви,
наследном проклетству, написан је роман о Софки, а највише о удаји њеној, којом она не
само да мора прећи из једне у другу породицу, него у исти мах са високога (хаџијског)
места које јој је припадало у једној варошкој култури силази на периферију. Штавише,
на тој се периферији јунакиња суровим стицајем околности обрела у њој туђој и за њу
погубној сеоској култури. Дакле драма Софкина, у крајњем изводу, није ни само
породичнога, ни само индивидуалнопсихолошкога реда него се у њој налазе дубља а
скривенија померања у култури. Лик се тада већ при блажој промени места осећа
несигурним, а при оштрој и наглој - изгубљеним.
Ако, уосталом, нечега и има у превеликој мери код Борисава Станковића, онда
има напола изгубљених, често или тренутно или трајно распамећених ликова. Познато је
да су у многе од тих ликова положене стварне личности из старога Врања које је
Станковић запамтио. Али не треба мешати грађу из које су ликови саздани са њима
самим. Они су условне, књижевне творевине, па се стога и не могу разлагати и
посматрати средствима, рецимо, аналитичке психологије као да су пред нама изворно
дате личности. Ликови Станковићеви, њихове судбине, па и Софкина судбина, могу се
како ваља разумети тек кад их посматрамо у њиховоме условном свету, оличеном у
вароши која се само у неким приповеткама именује, у Нечистој крви ниједанпут, али за
коју знамо да је Врање. Врање Станковићево заправо јесте и у исти мах није што и
збиљско Врање с краја прошлог века. Јер је ово друго грађа из које је створено оно прво;
друго је помоћу књижевних погодби моделовано у првоме.
Укратко, створена је књижевна варош, утопијска колико и стварна; својим се
границама, унутарњим и спољњим, она подудара са простором по коме се ликови крећу
и живе. Тај апстрактно замишљени простор, испресецан густом мрежом граница, заправо
кореспондира с чињеницом да је Станковић, као ретко који наш писац, уобличио један
тип или модел старе варошке културе, затворене колико и строге, са јасно градираном
лествицом вредности.
Да заиста тако нешто постоји, може се судити по понашању и по судбини свих
или готово свих Станковићевих ликова, дакле не само из Нечисте крви. Њихово
понашање редовно и потпуно зависи од многих а строгих колективних забрана и
ограничења; зависи од способности, од спремности да управо са тим забранама саобразе
своје чулне нагоне и емоционалне побуде, своје жеље и одлуке. Ко није кадар да постигне
минималну саобразност, да успостави извесну равнотежу између личног, пре свега
чулно-чувственог живота и наметнутих прописа, тај се или распамећује или бива прогнан
дуж социокултурне лествице вредности све до њенога дна. Добар пример за то садржи
кратка прича Парапута. Парапута је једно распамећено створење из богате
Станковићеве галерије: болесно пирофобичан, он губи главу већ при помену ватре, а

увија се и натрпава различним крпама, преко потребе и сваке мере. Није речено како је
и зашто изгубио памет, и вероватно није зато што је већ сам књижевни склоп приче
изискивао да његова судбина служи као помоћна, да је значајна само по улози коју има
уз један други лик: њиме, наиме, хаџика Ташана искупљује свој давнашњи грех.
Уосталом, кад је ову причу развио у драму, Станковић јој је у наслов ставио Ташанино
име и Ташану је довео у предњи план, док је Парапуту повукао у задњи, начинивши од
њега епизодичан лик.
Још као млада и лепа удовица, у причи је хаџика Ташана згрешила са неким
Маном Грком, дакле посрнула је будући да је прекорачила закон и ред. И ту није
најзанимљивије што је уследила очекивана казна, ма како да је сурова, него је занимљив
начин и правац у коме се казна тражи, и налази. Хаџије и родбина пролазе кроз сплет
танано разлучених обзира: следовао би јој отров, али ће деца остати сироте; децу може
преузети њен отац, али би му с њима дошло и големо богатство, што се погрешно може
тумачити; могу је удати за најнеугледнијег човека у махали, чак за слугу, али ће с њим
доћи и пород нежељена порекла; напослетку, затворили су је у кућу и довели Парапуту
да целог века само њега двори и чува. Парапута је, очигледно, послужио за Ташанино
изопштавање, заправо за њено необично прогонство по „културној вертикали”. Ташана
је осуђена да навек живи „доле”, у наличју своје варошко-врањске културе. Или би
можда боље било рећи уз наличје, будући да је Парапута живо оличење таквога наличја,
као и сви они „божји људи” којима је Станковић управо са тим речима у наслову
посветио засебну збирку прича. Извесна општија правилност не само што се овде
наслућује, него се приближно може и формулисати: што је култура старија, истанчанија
а затворенија, што је гушћа мрежа колективних прописа у које је људски живот стегнут,
утолико је више на њеноме дну суманутих и распамећених, кажњених и изопштених.
Софка није згрешила, као Ташана у причи једнако као и у драми; нити је попут
ње кажњена. И Нечиста крв није роман о греху и казни. Премда се Софкино жртвовање
може схватити и као казна, а ни грех није далеко од њенога лика: повремено ју је као
могућност заносио и искушавао (рецимо у IV глави испробавање, па брзо одустајање да
се пода мутавом Ванку), да би је касније, као већ удату и упропашћену жену, повукао у
понор од ког је толико стрепила. Али тај пад Софкин на крају романа, када је полупијана
и од бахатог мужа Томче раздражена па остављена грешила са хотимице одабраним
глувонемим слугама, пре је последица него што је узрок, и пре служи за симболичко
уоквирење њене жалосне судбине него што је објашњава.
А оно што лик Софкин чини изузетним није, као што се најчешће мисли, чак ни
њена ретка, изредна лепота, чак ни њено раскошно а толико чулно тело, што ће све скупа
нагло усахнути, ишчилети врло брзо после удаје. Наиме јесте то, али није само то.
Изузетан је уз то положај који јој је Станковић дао у роману: не само што је кроз њена
чула преломљено, непосредно или посредно, готово све што се у приповедању изблиза
опажа, него је и свест њена дигнута до равни на којој се роман као целина приповеда,
доведена је у велику близину невидљивог аутора. Отуда и тело Софкино није дато само
онако како би га спољње око видело, као тело-објекат, него опис често креће изнутра, из
субјективнога телесног самоосећања. Оно у извесном смислу само себе приказује.
Једнако аткивним чулима оно - као ниједно друго женско тело у ранијем српском роману
- саздаје сопствену слику, повремено, и не тако ретко, рефлектовану у самосвести.
Да свега тога нема, не би била могућа ни она већ гласовита Софкина удвајања,
када се, понирући у своје тело и у исти мах га посматрајући као да је туђе, осећала
„двогубом”. Удвајања настају као повремени прекиди, као осамостаљивање у самосвести

рефлектоване слике тела насупрот самом телу које, са својим пренадраженим чулима,
отима маха. Осим тога, потврду да је у структури романа Софкина (само)свест високо
дигнута налазимо непосредно у чињеници да описи збивања у Нечистој крви врло често
имају овакав почетак: „Софка је знала” или „Софка је (пред)осећала” или „Софка је
слутила”, а онда овакав завршетак: „и не превари се” или „тако и би” или „и то се
испуни”. Могло би се без претеривања казати да се радња развија, призори и описи се
смењују тачно у два корака: прво Софкино предвиђање, па испуњење. И једино се
преварила, није знала ни слутила да ју је отац уз присилну удају чак и продајом жртвовао.
Али управо та грешка или незнање даје трагично осенчење њеном лику, што не би било
могуће без сталнога истицања да јунакиња све предвиђа и све зна.
А, опет, познато је да јунак унапред све може знати и све предвиђати што ће се
касније у роману десити само онолико колико је примакнут приповедачу (наратору) који
је заузео ауторски положај или - што није исто али је блиско - неперсонализованом
аутору који приповеда роман као целину. Јер се, по правилу, једино са ауторскога
положаја може гледати не само уназад, на оно што се већ догодило, него и унапред, на
оно што ће се тек догодити, и то без икаквих ограничења, тако да се једним погледом
може обухватити сав роман као целина, односно целина једнога књижевног света. Стога
је занимљиво поближе видети шта то и како Софка унапред зна, предвиђа и слути.

<…>
Приповетка Стари дани има средишње место у Станковићевоме укупном делу, и
дабоме не зато што је њоме насловљена његова ваљда најзначајнија књига приповедака,
него што нас управо њоме Станковић помоћу неколико карактеристичних поступака
уводи у свој особит књижевни свет. Њен је склоп темпорално заснован: напред се даје
суморна слика савремене вароши, убоге и бездушне, да би се набрзо једним оштрим
резом („Али доста! Нашто ово? Све је ово тако сирово, масно! Нећу то . . . Старо, старо
ми дајте!“) прешло на другу временску раван - у варош из детињства а у сећању сачувану.
За увођење, дакле, служи темпорални поступак у компоновању. А не уводи нас нико
други него дечак Миле. Окружен члановима своје породице, која је очигледно и
Станковићева породица, он одлази у течину кућу, на крсну славу. Цео је пут приказан с
једне стране као кретање у све мањи и све затворенији простор, с друге као игра таме и
светла: крећу се кроз таму и маглу, толико густу да се и по образима осећа, а испред њих
светли фењер који носи шегрт; замичу у чаршију, и магла је сва „испресецана укрштеним
млазевима свећа из дућана и кућа”; кад скрену у течину улицу и приближе се његовој
кући, у сусрет им светле два на капији обешена фењера; улазе у двориште, и већ се види
велика осветљена соба а кроз дрвене решетке промицање сенки; прелазе кућни праг и у
предсобљу им слуга изнад глава држи упаљену свећу да би у мраку осветлио степенице;
најзад, отварају се последња врата а гологлав теча - и то гологлав једини пут у години уводи их „у ту велику собу из које запахује светлост”. Светлост - опет у зеугми - не
светли, него „запахује” заједно са „топлотом и јаром људском” .
Код Борисава Станковића доста је чест ноћни или вечерњи пејзаж, са довољно
тананом градацијом од тамног ка светлом. При томе се у доживљају лика - па и
приповедача - влажно, хладно и тамно контрастира са позитивно вреднованим сувим,
топлим и светлим. Влажног и тамног боји се Софка; од њих зазире и газда Младен у
истоименом роману. Светло,доживљено као топло, усредсређено је у изнутра осветљеној
кући, још уже: у соби у којој су опуштени, раскомоћени међусобно блиски људи. Течину

собу у коју је уведен, Миле једнако описује као топлу и светлу, јер „пећ бубњи, а светлост
од четири свеће широка, пространа, помешана с тамњаном и димом дуванским”, да би
нагло - на изглед без разлога, а заправо ради контрастирања - дометнуо како је „напољу
хладан и влажан мрак“, па опет продужује исти онај прекинути опис. А када нешто
касније, из дечје љубопитљивости уходећи Томчу, изађе из куће, он нам даје хладан и
језовит, али и један од најлепших Станковићевих пејзажа: „Напољу свуда дубока, мртва
ноћ. Из чаршије, са чесме пада вода. На студеном и мутном обзорју избио месец, и једва
пробијајући кроз влажне облаке, осветљава целу варош и околна брда неком мркогвозденом светлошћу”.
Овакви сабласни пејзажи, са „мртвом ноћи”, „мртвим падањем воде са чесме”, са
хладном и „мрко-гвозденом светлошћу” месечевом - који су чудесно слични пејзажима
Владислава Петковића Диса - у Нечистој крви почињу се јављати тек од Х главе, од
тренутка када Софкина пропаст започиње.
Насупрот томе, изнутра осветљена соба у кући опкољеној мраком, очигледно је
хронотоп среће код Борисава Станковића. Малочас описани пут који је дечак прешао у
пратњи својих родитеља заправо је пут који води у хронотоп среће. Праобразац је, дакле,
садржан у раном дечјем доживљају. Отуда и време код Станковића - чисто композиционо
гледано - доста често тече обрнуто, од садашњости ка прошлости, где се и налази његова
утопијска варош, његови „стари дани” и „пусто турско”. Приповедач гледа унутра,
интроспекцијски, а креће се уназад дуж свога памћења, и кроз помало замагљену копрену
успомена, што Станковићевом тексту и даје ону толико пута већ истицану поетску
каквоћу.
Занимљиво је да Нечиста крв у првој објављеној верзији почиње такође ноћним
пејзажом: кроз мрак се назиру силуете неких грађевина, друге се губе, и само у кући већ
давно удате и оронуле Софке гори жута светлост. Међутим унутра, у кући, све је
вредновано негативно: прозори су местимице излепљени „начађавелом хартијом”, па
светлост која продире није само жута, него је „мрка”; соба је велика али влажна, у њој
светлуца „мала лампица што је на столичици близу собних врата”, а гори „тихо, млако,
ширећи од себе задах проливена гаса”.
Иза тога следи широка а врло индикативна слика о томе како се ноћ „спусти,
притисну све њих, целу ионако сниску, дугачку кућу, која сад дође - не прљава, већ
некако пространа, мокра и хладна“. У хладној и разграђеној кући разграђен је и
свеколики породични ред: свак узима што му и колико му треба, вуче за собом предмете
и оставља их не марећи за друге укућане; деца Софкина из наћава извлаче комађе хлеба,
витлају њиме. Ни трага од топлог, породичног узимања хране, код Станковића иначе
покаткад и ритуализованог, уз неуморна нуткања. А и отац Софкин, који је ћерки у
походе дошао, одлази мимо реда: усред ноћи, у недоба.

<…>
Иначе врло брзо док се приповеда о прецима, протицање времена осетно се у
роману успорава чим се пређе на Софкину породицу, на њено детињство и, још више, на
њено девојаштво проведено у кући с мајком. Јер отац је после ослобођења вароши
(историјски је то 1878. година) заједно с Турцима одбегао као осиротели коленовић.
Право успоравање, међутим, настаје тек у главнини романа, од V до XXV главе, од

доласка очевог гласника, па и самог оца, до просидбе и - а ту се већ време згушњава,
успорава, као да је на тренутке закочено - до свадбених свечаности, до удаје Софкине за
малолетног Томчу, сина сеоског газде Марка, одскора досељеног из Горње Пчиње. При
томе је прича о газда-Марковој пчињској кући, као и о новој, надно вароши саграђеној,
уклопљена у паралелни сижејни ток. Марков неуспео покушај при свршетку свадбе да према пчињском обичајном праву - уђе у снахину ложницу уместо сина, онда први дани
Софкиног живота после свадбе и, на крају, Маркова погибија и сахрана последњи су
догађаји исприповедани успореним временом. После тога временски се ток опет, и све
више према крају, убрзава, а особито након ефенди-Митиног захтева да му зет исплати
новце које му је као откуп за ћерку обећао Марко, што је изазвало, дотле притајену,
жестоку Томчину нарав и коначно одлучило жалосну судбину Софкину онако како нам
је она на почетку прве верзије - уосталом, са нешто више појединости - била приказана.
<…>
Један проучавалац Нечисте крви, психолог Владислав Панић, испитивао је
учесталост речи у тексту. Према његовом рачунању, кућа је најучесталија именица; он
мисли да иде и у ред најчешће понављаних речи уопште код Станковића. Добијени
статистички подаци занимљиви су, корисни, али би се једва могло рећи да су и
неочекивани. Чак их и пажљив читалац романа - а он понављање не осећа само у
сразмери с његовом учесталошћу него и зависно од места које понављана јединица
добија у тексту - у неку руку може предвидети. Тако је, на пример, тешко превидети да
Нечиста крв почиње не само помињањем куће него и њеним проширеним описом. Сем
тога, како се радња романа развија, тако се у њу и кућа повремено уткива, и утиче на њен
ток. И у неким другим Станковићевим делима налазимо пажљиво израђене описе куће.
Они имају доста заједничких црта. А што им је заједничко, то је и најзанимљивије за
проучавање; пошто помаже да се у аналитичке сврхе сачини један уопштен,
инваријантан опис. Помоћу њега се, даље, може реконструисати модел кућног (у ширем
значењу домаћег, породичног) простора, који очигледно чини језгро Станковићевога
књижевног простора уопште. Јер опис куће код њега и ваља најпре разумети као опис
простора где најчешће затичемо његове ликове, где они проводе претежан део свога
књижевног живота.
Кад год, рецимо, газда Младен из истоименог романа није у свом дућану,
углавном је код куће. Не налазимо га на путу, ни у далекој трговини, али се зато до у
танчине описује како се креће од дворишне капије до своје собе: „Па онда, кад Младен
затвори капију, оно његово долажење, приближавање чесми, кући. А мрак, сумрак.
Кућа, око ње широко, опкољено суседним зидовима двориште и башта леже непомично,
оцртавају се. Из кућних врата допире светлост. Баба је обично тада испред куће, до
чесме. Он долази, кључеви му звецкају. Поуздано прилази баби, љуби јој руку, даје јој
кључеве, да их она у соби обеси на одређено место. Улази унутра, иде у собу
[...]”Најдаље докле је дошао, то је текија накрај вароши. А ниједном га не затичемо изван
вароши, у пољу или винограду, како обилази летину или надгледа аргате, али га зато
видимо у породици како ритуално седа да обедује и ритуално одлази на поподневни
починак. Његови се разговори у чаршији углавном помињу, не описују, као и њетово
бављење јавним стварима, у цркви, меџлису; али се зато у кући чак и лаки покрет руке
даје као догађај.
Софку, опет, само у три маха налазимо ван очеве куће, ако не рачунамо једно
сећање из раног детињства, када се заједно с родитељима и слушкињом Магдом извезла
на излет у Доње Врање, на чивлук. Први пут она одлази из куће када јој се саопштава да

је испрошена; у ствари је, према обичају, од куће привремено одлучена и послата тетки
у суседство. Други пут при одласку у хамам на ритуално бањање уочи свадбе. Трећи
пут за време саме свадбе, и то у два наврата: једном накратко, увече, кад се склонила у
кућу прекопута, одакле је кришом посматрала свадбено весеље; затим ујутру, кад је
кренула на венчање.
И никада се више није вратила, ни у походе дошла родитељима; на шта иначе
обавезује укорењени обичај (првич). Станковић после венчања кида све или готово све
везе између Софке и њене куће, и стога занемарује првич. Додуше, сви поменути одласци
усклађени су са свадбеним обичајима, па је чак и у само композиционо језгро романа
положен образац старе свадбе, што је и разумљиво ако је предмет романа заправо једна
удаја. Стога је свадбена и с њом уопште фолклорна подлога прилично јака у Нечистој
крви, мада на први поглед није и довољно видљива. А из те је подлоге Станковић, поред
осталог, и могао добити подстицаја да три одласка из куће - на дан саопштавања
прошевине, на дан ритуалног бањања и на дан венчања - стилизује са доста јаким
тоновима девојчиног опраштања од једног живота (он за њу умире заједно са
родитељском кућом, па у тој мери и она сама умире), и преласка у други живот, од кога
се Софка унапред ужасава.
Тако се у Х глави јунакињи не саопштава непосредно да је испрошена, него се од
ње захтева да привремено напусти кућу, а учињено је то „доле у кујни, где је још био
мрак, влажна земља, скоро почишћена, горе од чађи црне греде, а спроћу по полици оне
жуте тепсије”. Мрак, влажно и црно у јунакињином опажању по правилу асоцирају
неизвесност и страх, а овде служе као увод у слику која се с правом може назвати
доживљајем егзистенцијалног понора. Жуте тепсије преображавају се у стравичне очи
које је прождиру: „Софку, чим то чу од матере, а добро је знала шта то значи, почеше те
тепсије као неке велике крваве очи да прождиру и све око ње у колутове да се окреће”.
Доживљај, међутим, није само на сликовноме, ни само на емотивном плану дат, него у
исти мах прожима јунакињино тело: „Софка, осећајући како јој се од ужаса палци на
ногама грче, па јој се тај грч, бол уз колена пење и пробада јој утробу, половину јој сече
као нож, приђе матери”. И од овог часа, када се Софки први пут обелодањује да породица
не продаје кућу, како је она мислила, него њу жртвује удајом, у роману се почињу
јављати пејзажи са понеком сабласном појединошћу, које долазе, разуме се, из њеног
опажања.
Више избезумљена него храбра, Софка је, кад је од тетке сазнала да је не удају ни
за богатог сељака Марка, него за његовог недораслог сина, смогла снаге да, противно
реду и обичају, оде оцу на разговор - да се успротиви. При томе пролази кроз „мрак”,
„самоћу”, поред „мртвог падања воде са чесме”, да би онда застала пред својом кућом
као покојничком: „И горе, и доле, и свуда су гореле свеће. Као да никада ње није било,
као да је она умрла, одавно је саранили и већ заборавили, тако је у кући било сада мирно,
и осветљено“. Сабласност призора долази од инверзије: Софка у повратку не види само
кућу, него кућу са својом сопственом одсутношћу (мир и светло симболизују празно),
што нас подсећа на снове са визуелном инкарнацијом сопствене смрти.
Тмуран призор дат при одласку од тетке ускоро се понавља - са варираним
тоновима смрти - када је већ у разговору са оцем сломљена ћерка пристала на жртву и
враћа се назад: „Брзо пређе чесму и фењер, који је мутно осветљавао око себе. Вода је
са чесме тешко падала. Свуда је било мирно и мраком притиснуто, нигде се није чуо
ни лавеж паса, ни бат чијих корака.” Са доследношћу која не може бити случајна, и на
начин који одаје истинског уметника, Борисав Станковић истородном симболичком

сликом јунакињине смрти у великим размацима проткива текст, све од Х до ХТХ главе,
и сваки је пут - што и јесте чудесно - везује за одлазак из куће или повратак у њу.
О згуснуто написаним призорима у хамаму, у XV глави, обично се говори као о
ванредно чулним, са обнаженим телима срамежљивих девојака и распомамљених
младих жена. Та једра тела час су мирно опуштена, час до разблудности раздражена у
топлој воденој пари и под дејством острашћеног певања. Али чулни призори у исти мах
служе - и то се није довољно примећивало - као изврсно начињена контрасна подлога на
којој Софка још једном запада у тонални доживљај. И као што то бива при човековом
суочавању са граничном, самртном опасношћу, она тражи мајчино крило и недра - да се
врати првом извору милости и заштите. Улога мајке за тренутак се преноси на трљачицу
баба-Симку: „Грчећи се, угуривајући се у Симкино крило. У њена спарушкана недра,
плакала је, вила се Софка обезумљена. Јер оно „што је знала, слутила да ће доћи али
ипак до сада још било далеко, ето сада већ је ту, дошло је. До сада бар, иако није никога
волела, а оно бар се коме надала, чекала га, сневала и у сну га љубила. А сутра, после
венчања, све престаје“.
Дошао је, наиме, час када чином венчања и сама јунакиња једним делом умире што је толико често код Станковићевих ликова да се може узети и као правило - заједно
са оним најинтимнијим светом сатканим све од самих субјективних пројекција којима ју
је писац даривао штедрије но било ког другог свог јунака.
Опрашта се она, у ствари, и од оних учесталих а слободних опажања (помоћу свих
чула) у кућноме простору, са којим је иначе њено тело готово срасло, а узбудљива су
зато што су прожета девојачким бујним чулним нагонима; затим од дубоких жеља
претканих у сновне слике, и ноћне и дневне; па од мутних нада, којима је час давала
маха, час их потискивала, све у преплету са својом гордом, хаџијском самосвешћу; најзад
и од оне повремене, заводљиве игре сопственом вољом: учиниће, канда, неку лудост
(пркосиће, кренуће кривим путем, подаће се некоме и никад се неће удати) за коју
унапред зна да је не сме учинити. Сав тај ломан људски свет, пре могућ него стваран
отуђује се од ње и умире у најмелодичнијој реченици романа: „Све што је душа волела,
за чим је жеднела, и ако не на јави, оно бар у потаји неговала, све сутра иде, одваја се,
откида . . .
Са отупелим чулима и расејаним погледом, јунакиња се у XVI глави мирно враћа
из хамама све док јој у видно поље не дође кућа. Тада опет искрсава визуелна
инкарнација сопствене смрти: „Само кад сагледа кућу и већ испред куће упаљена два
фењера, која су горела и трештала као нека два црвена страшна ока, а између њих се
лелујао венац од шишмира и великих белих ружа, којим је била окићена капија, - њој
цела кућа, нарочито због тога шимшира, као да замириса на нешто покојно, мртвачко”.
Исти призор, са фењерима и цвећем, појављује се још једном, три главе касније - у
тренутку кад Софка занавек напушта кућу. У слици су појединости злослутније
градиране, са тврђим, одређенијим значењима поцрпеним из фолклорне залихе. Венац
од цвећа постао је увео и сасушен, што као и све друге појединости код Станковића, уз
ретке изузетке, има такозвану реалистичку мотивацију: осушила су га она два фењера.
Софка га није само видела, него ју је он при изласку кроз капију додирнуо по коси
и лицу (у народним веровањима, свим, нарочито додир лошег знамења може бити кобан);
и није тек замирисао, него ју је загушљиво задахнуо; још јој се учинило да су јој над
главом тамјан и свеће: „И тако, застанувши на прагу, она се сасвим прибра, и кад би
готова, брзо се окрену и све, и сватове, и околни свет, мирно, јасно и са осмехом погледа

и као поздрави климнувши главом. Излазећи на капију, осети само како јој лице и косу
додирну онај венац од шимшира и другог цвећа, већ осушеног, готово спарушканог од
фењера, и то је задахну неким загушљивим мирисом као на тамјан и свеће. Али и од
тога се она брзо отресе, јер виде како је испред ње улицом, па чак тамо до цркве, са обе
стране било пуно света“.
Кад мајка на растанку љуби последњи пут ћерку у чело и уста који су „већ били
хладни“, и кад затим ћерку по лицу и коси дотакне на дворишној капији - кроз коју
пролази да би засвагда променила боравиште - венац сухог цвећа с мирисом тамјана и
свећа, онда не можемо а да не помислимо на свадбену стилизацију, у словенском
фолклору добро очувану, невестиног одласка из родитељске куће као погреба. Стога се,
као што знамо, на старим свадбама у песмама тужило, нарицало, девојке су у хору
плачевно набрајале (шта све и кога невеста оставља у „топлом”, „свом” дому, а одлази у
„хладан ”, „туђ”), и то свакако и у Станковићевоме крају, и Станковић је то могао у
детињству слушати.
<…>
Колико год да је Нечиста крв роман о Софки, он је заједно с тим и роман о
опадању, нестајању старога варошког света, нарочито његовог језгра - хаџијског врха.
Осиротеле коленовиће замењују скоротечници, нове газде што придолазе поглавито са
села. У роману, и уопште код Станковића, они су на свим плановима негативно
вредновани. Тако је један од тих придошлица са села, некадањи ефенди-Митин главни
момак Тоне, сада трговац, приказан све у кратким а оштрим потезима, више са
прикривеном јеткошћу него са подсмехом, и више је типизирани, помало карикирани
представник нових богаташа, него што је лик са индивидуалним људским својствима.
Презрив назив „керпич” употребљава се за њега колико и за остале сељаке који освајају
варош, и не говори тако само ефенди Мита него чак и служавка Магда. Заправо већ у III
глави - што се историјски поклапа са ослобођењем врањскога краја од турске феудалне
владавине, са укидањем чивлука и враћањем земље чивчијама - сељачки свет се
најављује не само као свет у успону него, будући да угрожава, и као претећи. Он тако
изгледа особито из угла Софкине породице, њенога наглог сиромашења, па стога и
бекства ефенди-Митиног заједно с Турцима и беговима.
Нешто касније, и готово испотиха, у роману се почињу појављивати и сами
сељаци. Појављују се они у ефенди-Митиној кући, као најава или можда као
претходница скороме газда-Марковом доласку и укључивању сељачког света у радњу
романа. Врло је карактеристичан избор детаља помоћу којих се они приказују. У VI
глави видимо их, на пример, како на ускршњи дан не долазе кроз капију, као остали свет,
него „отуда из баште”, где су своје коње оставили; затим, кад се попну горе на спрат да
Тодори честитају празник, они с нестрпљењем чекају послужење „не седајући већ
клечећи у крају, до зида, а ногама одгурнувши ћилим”; најзад, брзо силазе у кујну, да
доле седе, а кад варошани долазе, „они, држећи испод себе столичице, извирују и са
страхопоштовањем гледају.
Премда су, по свему судећи, у стварноме животу запажени и отуда узети, као и
много шта друго у Нечистој крви, ипак су овакви детаљи, ако већ не уносе иронично
светло, свакако срачунати на оштро контрастирање варошког и сељачког. При чему се
прво приказује као обично, а ово друго - на фону онога првог - као чудновато.
Вредновање је, разуме се, у корист првога а на штету другога. У односу на варошки ред
и обичаје, понашање сељака изгледа или као непознавдње правог реда иликао збуњеност

и пометеност пред вишим светом. Зато су Софки и смешни. Магдин се син, на пример,
кришом од ње уочи Ускрса љуби с мајком на растанку, јер унапред зна шта Софка мисли
о тој њиховој „ сељачкој' љубави”.
Сижејни преокрет, обртање ситуације у роману и настаје тако, и зато се тако
дубоко прелама у јунакињином доживљају, што она не толико са својом лепотом колико
са својом хаџијском самосвешћу мора прећи у тај нижи сељачки свет, мора сићи у њега
и поистоветити се с њим. Што је Марко, захваљујући свом богатству, узима за сина који
је двапут млађи од ње; при чему тог сина и не доводи „на гледање” пре прошевине; што
је напослетку, мада она то још не зна, узима са помишљу да му буде суложница - све је
то само сартавни део сељачког живота у који је она као хаџијска ћерка осуђена да сиђе.
И када се, после венчања, нађе међу самим Марковим сељацима, она ће једнако запажати
не друге, него чудновате навике, односе међу људима, понашање и одевање. Као да је
све што је с лица познавала преокренуто на наличје. Прво што ће јој пасти у очи биће,
наравно, одевање: одежда је код свих груба, крута и јака: код жена су кошуље „чак до
пета допирале”; код мушкараца јакне су допирале „чак до врха ушију и чиниле да им се
јаче виде њихове оштре главе”, ошишане „како где, као на басамаке”; усред лета са
високим шубарама, а чакшире су „једва до кукова допирале, али „од кукова до пазуха
сви у кожним, богатим, изрецканим и искићеним силавима, са јатаганима, разним
кратким пушкама, ножевима”; па и женама о појасу висе мали ножеви.
Ни понашање им, за Софку, није ништа мање чудно. Премда су на свадби, госте
се, дакле код куће су, а не на улици, они се „не раскомоћују, јер то је све за њих знак
господства. У вароши је „знак господства”, напротив, слободно седење, опуштање и
раскомоћивање у собноме простору. Али Маркови сељаци и не улазе у саму кућу, у собу,
да тамо седе, него се окупљају „иза куће, под вењаке”, где им је начињена трпеза, а имају
обичај да клече уз кућни зид. Пиће се носи у бакрачима, одакле се захвата земљаним
буклијама, не служи чашама, и сл. У целини узев, премда је опис пчињског одевања
мање-више веродостојан, па вероватно и понашања, у роману је он стилизован тако, и
тако употребљен, да га јунакиња доживљава пре као преокренуту слику коју је имала о
одевању и понашању него као нову или просто другачију. Ето стога је, већ на почетку,
сав тај призор толико смућује да јој из сећања, из „прича и песама” које је ваљда у
детињству слушала, долазе на памет они зли људи што харају и грабе, па су тобоже и њу
сада ево уграбили: „[. . . ] тако да се Софки не тек поче него сасвим учини све ово као
логор. И они, и ова кућа, и ове њихове жене, онако у својим крутим футама, још крућим
и чак до пета дугачким новим кошуљама, а опет свака са око паса обешеним ножићима,
ланцима; па онда оне њихове испред куће и по моткама пребачене бисаге, узде, узенгије,
а доле онај велики огањ, око кога су се окретала и цврчала читава телад - све јој се то
учини као неки логор, као неко одмориште, где се они сад сви са њом, својим пленом,
зауставили да се одморе, па опет некуд, далеко, незнано куд крену се и пођу. . .
Један се детаљ посебно издваја: клечање или лежање сељака уз кућни зид. Прво
зато што се понавља, и понавља се на великој дужини текста, од VI до XXVI главе, а
друго зато што је уведен у јунакињину ноћну фантазмагорију као слика која је, очито,
узнемирава. Најпре, у VI глави, сељаци не седе у гостинској соби као остали свет, него
клече уза зид. Касније, на свадби, Маркови сељаци такође клече или леже, и не у кући,
него напољу. Рецимо у XXI глави Софка запажа да „овамо до кућњег зида, клечале су
жене”, а у XXIII да су старци „тамо иза куће, поређани уза зидове лежали”. Клечање уз
кућни зид појачава се у XXVI глави, и развија се у мало шири опис. На вест о погибији
Марковој, одмах после свадбе, „комшије и чаршија опет кућу испунише, опет кућа узавре
од света”; од света, очигледно, варошког. Али се зато сељаци, који пристижу уплашени

и унезверени, другачије понашају: „И не би улазили у саму кућу, кујну, собу, већ се
скупљали око куће, иза куће, и тамо клечећи уза зид ређали се [. . . ]” А када су Марково
тело довезли и унели га у собу, слика се понавља: „Од људи, како би који дојурио с
коњем, сишао, улазио би тамо код њега у собу и, запаливши му свећу и пољубивши икону
на прсима и прекрштеним рукама, одмах би се отуда тихо, на прстима, гологлав враћао
и одлазио међ остале, да око куће, наслоњени уза зид, клече. А највише их је било иза
куће, до самих прозора велике собе [. . . ]”
Склоњена у засебно дозидану собицу, и после свега што се с њом збило, нарочито
после Марковог покушаја да на трећи дан свадбеног весеља место сина оде у њену
ложницу, што и јесте разлог његовој хотимичној погибији, - Софка пада у бунило.
Изврстан је увод који се при томе даје: ноћни пејзаж са косом месечевом светлошћу,
белом и уломљеном на осенченим, тамним силуетама (зато што се гледа изнутра и
одоздо, из приземне собице) околних зидова.
Што га пак чини сабласним, то је што месечина не само да испуњава кућу него,
тамо, и „упија у себе” светлост са огњишта: „И када, дубоко у ноћ, изиђе и месец и његова
бела коса светлост, испресецана црним ивицама околних зидова, поче да испуњава кућу
и саму светлост са огњишта да упија у себе, Софки се, не поче да чини, него је већ као
у истини осећала како све то није оно, у ствари”. Халуцинантно повезане, појединости
из пејзажа сливају се затим у фантазмагорично кретање, са сликом истих оних сељака
што поређани уз кућни зид једнако клече или леже: „Он, Марко, није мртав, ова кућа није
у вароши, међу светом, него као негде далеко, на неком жутом песку, усред неке пустиње,
и све се то спаја уједно, и све, као нешто живо, заједно са месечином иде, креће се. Креће
се и сама она овамо у собици, пресамићена на сандуку, и оно из штала на махове уједање
коња међ собом, њихова цика, и они, иза куће и до прозора, на земљи, поређани, од умора
поспали његови сељаци са лицима окренутим ка месечини [. . . ]“.
Слика људи који клече или леже поређани уз кућни зид изазива немир зато што
садржи просторну инверзију: место унутра, са унутарње стране, они су поређани са
спољње стране кућног зида. У Софкиној кући, пошто седе на миндерлуку, људи су
такође поређани уза зид, али са унутарње стране; овде сељаци не седе, него клече уза зид
са његове спољње стране. Кад је овако реконструишемо, слика је заиста морала
изгледати чудно. Али и поред свега не би, разуме се, та и таква инверзија имала одзива
у јунакињином доживљају да Станковић није и овај свој лик, као и неке друге, обдарио
тананим опажањем простора и промена које се у њему дешавају. Тако, рецимо, у V глави
јунакиња посматра како збуњен одлази очев гласник, и при томе, што се посебно истиче,
запажа тако ситну појединост да он не иде баш средином калдрме, већ крајем: „Брзо, на
велике гутљаје, посрка кафу, и одмах се диже и журно - и то не средином калдрме, већ
крајем, као да је не упрља - једнако извињавајући се матери [. . . ]”.
На исти начин она опажа разлику између затвореног и отвореног простора. Ето
стога је и може плашити велико огњиште у кухињи, са широким отвором на крову, што
заправо видимо по њеној ноћној фантазмагорији: месечева светлост слива се, очигледно,
кроз отвор на крову (баџу) са светлошћу огњишта, што ства а утисак да је кућа
разграђена.
Потврду за то налазимо касније у тексту, када се на исти начин, кроз исту баџу и
са истим утиском разграђености јутарња светлост слива са светлошћу огњишта:
„Модрина зоре поче пробијати одозго, кроз баџу, и ломити се са светлошћу огња”.
Свекрова кућа за Софку је у оба случаја без правог крова. И управо је сасвим тако - још

док је свадба трајала - у једном часу доживела разграђеност свекрове куће: по дворишту
су запаљени многи огњеви, „чија је светлост особито ноћу толико бљештала да се и сам
кров кућни прозирао”, па „та толика светлост, са толиким огњевима, праскањем,
бљештањем поче да је плаши”. На крају је њена стрепња опет доведена у везу - већ самом
стилизацијом и избором слика - са можда најелементарнијим човековим страхом, и
можда са оним из врло раног узраста: да се не изгуби заштита, сигурност што нам је даје
ограђени простор. „Као да под ногама“, каже аутор, „не осећа земљу, одозго није
заклопљена кућним кровом, димњаком, већ као да се све то око ње, заједно с њом, креће,
иде, и све веће бива“. ”
Тренутни и мимогредни, утисци ове врсте постепено се слажу - како то и иначе
бива код СтанКовића - у трајнији доживљај свекрове куће као хладне и разграђене: изнад
огњишта назире се небо, као да је без крова, и виде се пукотине и отвори, као да нема
правих зидова.
Сељачка кућа подно вароши за јунакињу - која се у њој кобном удајом обрела очигледно и није права кућа, у којој би се човек угодно осећао; јер не ограђује довољно
не затвара довољно унутарњи, кућни простор. Само се тиме може објаснити што, већ
при крају романа, промена у јунакињином самоосећању - мера узнемирености
(незадовољства) и мера умирености (задовољства) - иде упоредо, осим свега осталог, и
са преуређивањем кућног, собног простора: „Кућа јој постаде топла, и то сасвим топла.
Истина, била је сниска, без патоса, са набијеним подом, али јој се није више чинила
хладна, онако разграђена. Тада она, поред голе земље, сниских таваница и оне кујне са
оноликом широком баџом над огњиштем, због које човек никад ноћу није смео ту да уђе,
јер се кроз њу видело небо, она поче осећати и оно друго: оно силно, нагомилано сирово
богатство по подрумима, шталама и набијеним амбарима [. . . ]. И Софка све то узе.
Ћилимове и јастуке обоји и њима целу кућу, подове, зидове, ћошкове обложи, испуни.
Одмах се због тога изгуби она оштрина углова собних, а негде и напуклост и отвори од
врата и прозора. Све постаде мекше, топлије и утутканије . ”
Има, међутим, нешто необично и чудно у томе што се јунакињи, зрелој особи, и
када је стицај околности постао по њу трагичан, даје можда најинфантилнији међу
инфантилним страховима. Она се, тако, плаши само зато што, кад у кухињу уђе, може
изнад огњишта видети небо („са оноликом широком баџом над огњиштем, због које
човек никад није смео ту да уђе, јер се кроз њу видело небо”). Типично је то пре за дечји
узраст него за зрела човека. Али се у роману тај страх не појављује случајно и мимогред,
него му се даје на значају. Не би се иначе употребио за опонирање са јунакињиним
противним стањем: са њеном смиреношћу кад се нађе у „меком, топлом и утутканом”
собном простору.
И што је још важније, истоврсним се придевима, по правилу, и у другим
Станковићевим делима описује простор кад се у њему лик лагодно осећа, смирује. Тако
се, уосталом, и у првој верзији Нечисте крви (1900) појављује чак и аутор да
коментарише доживљај меког, топлог и утутканог простора, а не би се то чинило да га
писац није сматрао важним: „И онда, почне да чисти собу, паја је, намешта и утуткава
тако да, кад уђете у њу, сместите се на меке ћилиме, који, истина, заударају на старо и
чађ, али ипак не јако; завалите се у ћошак, испод кандила [...] како вас тек онда загреје
око срца, кад се видите ту, у тој утутканој, топлој и меко намештеној соби, по којој веје
мирис тамјана, трепери ужагрен ваздух више мангала, а изнад главе вам пуцкара кандило
. . . како онда?!”

У завршној верзији романа аутор је из приповедања дубље повучен, не обраћа се
непосредно читаоцима, не коментарише у своје име. Уклоњено је и место које смо
навели. Но оно, чим га почнемо упоређивати са паралелним местима у Станковићевим
приповеткама, тако рећи допунски наговештава да би се хронотоп среће и у Нечистој
крви могао наћи тамо где се обично не тражи: дубоко скривен у „меком, топлом и
утутканом” собном, односно домаћем, породичном простору. Тако у злој Софкиној коби
почињемо назирати, поред свега осталог, и губитак оног језгра породичне среће између
четири кућна зида у које нас - као што је то у првом поглављу показано - не уводи нико
други него један дечак: приповедач Миле из Старих дана. Онај дечак који нас је пре
тога, у пратњи својих родитеља, провео кроз ноћну игру светала и сенки. И док је
„напољу хладан и влажан мрак”, у соби је „светлост од четири свеће широка, пространа,
помешана с тамјаном и димом дуванским”. Констрастирање између спољњег мрака и
унутра, у соби, осветљеног простора, са раскомоћеним, међусобно блиским људима,
свакако долази из раног дечјег доживљаја. У једној другој приповеци, Нашем Божићу,
опет налазимо дечака у истоветној улози: у празнично праскозорје доводи нас он до свог
кревета, у тренутку кад му чула из сна израњају и, једним махом, заједно са собним
простором обухватају и мајку, заправо мајчино присуство у кући (јер она послује у
кухињи): „Више моје главе, до јастука, поређане хаљине и преобука, од којих ме
задахњује мирис на чистоту и ново. Испод иконе пуцкара кандило, мирис од тамјана
собу пуни. А соба топла, орибана, меко намештена и утуткана. . . А ти си у кујни; кроза
сан те чујем како послујеш [...]“.
Богато, раскошно грађена као ниједан други Станковићев лик, Софка има у себи
нешто од дечје устрепталости, од осетљивости малог приповедача из Старих дана и
Нашег Божића. Отуда и њени - неочекивани и неочекивано јаки инфантилни страхови.
Из доживљаја дечака приповедача изворно потиче и осећање сигурности у меком,
топлом и утутканом кућном простору. Али је управо то, по свему судећи, послужило и
као подлога на којој се уопште књижевни простор код Станковића почео диференцирати
према доживљајним својствима на: „топао”/„хладан ”; „мек”/„тврд (оштар)”;
„утуткан/„разрађен. Међу његовим рукописима у заоставштини нађена је кратка,
очигледно недовршена приповетка Мојим знанцима. Писац ту походи своју варош. И,
што је некад било у вароши а чега више нема, то је опет „топла”, „лепо намештена”,
„утуткана соба”. Ту је и мајка, која - тачно као у Нашем Божићу - у памћењу једнако
стоји „око огњишта са засуканим рукавима”. Куће - куће из „старих дана”, из „пустог
турског” времена - оронуле су, уза земљу се припиле, али су „топле”; док су „нове”, из
„данашњег” времена, високе али „тврде”, „оштре”, „ боду очи”. Дакле и у овој, по свему
изгледа позној приповеци, својства простора су према доживљају на исти начин
опонирана као и у раним приповеткама.
Нај потпуније опонирање просторних својстава не налазимо, међутим, ни у тој ни
у другим приповеткама, него у Софкином доживљају. Дуго припремано у њеном
опажању, оно се сасвим јасно испољило у тренутку када је Софка, осећајући
„разграђеност" свекрове куће, покушала да јој преуреди простор. У опису са почетка
XXVIII главе, који је раније већ цитиран, постоје следеће опозиције: „хладно”/„топло
(кућа јој је изгледала „хладна”, а она је од ње учинила „топлу, и то сасвим топлу);
„оштро”/„меко” (постојала је „оштрина” у угловима собним, а она их је испунила,
изменила, учинила је да соба буде „мека”); „разграђено”/„утуткано” (кућа је била
„разграђена, са „отворима” и „напуклостима”, што је она затворила и кућу „утуткала”).
Овакво, чисто аналитички издвојено језгро, свакако помаже да се просторно опонирање
лакше препозна у разним Станковићевим делима и на разним местима у истоме делу.
Али је оно, разуме се, стварно и непосредно у тексту Нечисте крви нераздвојиво дато

заједно са осталим, истородним опонирањима, која га продужују, проширују и
надограђују. Поменућемо само један смер проширивања.
Јунакиња после венчања силази од „горе”, тј. из чаршије, у „тај њихов крај доле”.
При томе се додаје да сељачки крај „води на друм”, дакле припада отвореном простору,
и још „излази на границу”, а то је граница са крајевима који су се налазили под турском
управом, граница са Турском. Граница са Турском у исти је мах и граница с
Арнаутлуком, одакле је већина сељака пребегла, па и газда-Маркова породица, бојећи се
крвне освете. Као што се види, крај је „доле”, отворен је и опасан је зато што је уза саму
границу. Јунакиња се ту обрела међу самим сељацима из Турске и Арнаутлука, дакле у
једном туђем свету. И, на подлози овога крупног контраста, могуће је, и изведено је,
једно танано опонирање: с једне стране, Софкина мека, пријатна, танка и свилена одећа,
меки и обли делови њенога тела, „меко и обло раме”, „облина” њених руку и кукова; с
друге стране, „њихне”, тј. сељачке, „грубе и круте колије”, „дебеле и круте кошуље,
„круте и јаке сукње”, „чворновате” руке, „оштре главе”, „тешке, јаке игре”, једнолико и
јако певање, „понављање истога стиха са запушеним једним увом”.
Али, наравно, мада се шири на већи број особина, опонирање се овде не
зауставља, него нас поново мора довести до развијања сижеа. Наиме, то што јунакиња
осећа „како је кроз њене шалваре, јелеке од свиле, чисто боду круте, длакасте хаљине
њихне”; што су им руке „тврде чворновате”; што су „косматих прсију" и уопште јако
маљави сви, па и Марко; што и Марко и син му Томча имају „избачене, јаке вилице”,
руке „кратке, маљаве”, „здепаст врат са ниским челом” и „са извученим, високим
потиљком” - све је то само припремљена слика коју ваља ставити у покрет. И она је први
пут стављена у покрет на свадби у Марковој кући, ноћу. Тада и посматрамо како се сви
ти пчињски сељаци подно вароши - и јесте варош и није варош - пред ужаснутом
јунакињом преображавају у гомилу дивљачних људи са распомамљеним чулима и
рушилачким нагонима: „И са ужасом Софка је гледала како је све то почело да постаје,
да се стапа у једно. Сви мушки претварају се у једног мушког, све женске такође, опет,
у једну општу женску. Ни старо, ни младо, жена, снаја, стрина, ујна или какав род. Само
се знало за мушко и за женско, и онда једна мешавина: стискање, штипање, јурење око
куће и кркљање“.
Свадбени призори приказују Маркове сељаке, у појачаној стилизацији, као
сирове. Но то је у исти мах једна толико и тако стилизована слика „туђег” света да је
јунакиња може оштро супротставити „свом”, варошком свету из ког долази. Што је
„горе” познавала као закон и ред, „доле” налази у изврнутом облику. Што је „горе” било
раздвојено и забрањено, „доле” није. Нема у Станковићевој вароши ни јачих ограничења
на строжих забрана од оних што се стављају на еротске нагоне и прохтеве у породичноме
кругу, па и у ширем родбинском. А „доле”, подно вароши, међу сељацима, на свадби се
не штеди чак ни „снаја, стрина, ујна или какав род”. Најзад, од двеју околности које су
одлучиле јунакињину судбину једна је управо то што је свекрова телесна пожуда за
снахом „доле” дозвољена, али је „горе” строго забрањена. Због исте супротности она је
подједнако кобна и по свекра, Марка. Ни он није у свом свету, сељачком, суровом, усред
љутих Арнаута; него се приближио варошком и напола помешао с њим. Истргнут и
пометен, он прво покуша да оствари своје обичајно право на снаху, па уплашен одустаје,
да би онда од куће побегао и чисто самоубилачки отишао у Арнаутлук на нишан
осветницима. Писац је, очигледно, и своју јунакињу осудио на пропаст чим ју је извео
из књижевне вароши, из онога, наиме, утопијског простора у коме не живе стварни људи,
него његови књижевни ликови. Отуда је тежиште у роману померено на Софкин болан
и драматичан одлазак, и опраштање; што потом долази, то је само низ мање-више

предвидљивих последица, нека врста епилога.
приказивати, са све убрзанијим временом.

Стога се догађаји и могу скраћено

<…>
Тако се, рецимо, тек при крају свадбе потпуно откривају стварни газда-Маркови
мотиви у избору Софке за снаху. Они су, с једне стране, саображени с обичајним правом
у пчињској сеоској заједници, али зато противрече схватањима туђе, управо Софкине
средине, која то право не познаје и не признаје. Изазвана противречност, а изазвала ју је
и Софкина неодољива лепота, однела је Марка као жртву. На другој се страни такође
први пут открива већ уз сам крај романа ефенди-Митина немилостива продаја не само
изредно лепе него и, управо према родитељима, веома милостиве ћерке. Он такође
поступа - али делимично - према неписаним правилима самоочувања осиротеле варошке,
аристократске породице. Својим последњим поступком, захтевом да му се дају новци
које му је Марко за ћерку обећао, он је само довршио оно што је много раније започео а
што се од Софке, Томче, као и од нас читалаца скривало, да би се тек овде употребило
као покретач противречности која ће некад лепу колико и горду јунакињу спустити до
самога дна.
Дотле, наиме, покоран, по варошким мерилима узоран и Софки предан муж,
Томча се истог часа преобраћа у њеног страшног мучитеља. Код Станковића доста често
налазимо ненадане, оштре „ломове” у понашању ликова. Претежно еруптивне нарави,
они су заправо обдарени усколебаном психом, са непредвидљивим а дубоким понорима,
које није лако објашњавати. И Томча свакако иде међу њих. Али је нагла, уистину
муњевита његова промена, која је збуњивала критичаре као недовољно мотивисана, пре
побуна него што је промена. И пре има симболичку него чисто психолошку мотивацију.
Ефенди Мита својим поступком - чак можда више начином и речима којима новце
тражи него то што их тражи - све враћа назад, на почетак: показује Томчи да је био и
остао недостојан хаџијске ћерке, јер је, сада као и раније, само „керпич један”, „сељак
један”, чиме му даје подстицаја да одбаци привидно мирење са њему ионако туђом
средином, варошком и хаџијском. Да скине маску лажног понашања. Што га је за ту
средину везивало, и што му није дало да буде оно што је збиља био, то је дубока љубав
према од њега знатно старијој и утицајној Софки. Љубав се тако у исти мах јавља и као
препрека. Стога је Томчина промена приказана као „ослобађање”, и као отурање маске,
при чему љубав према Софки намах прелази у своју супротност, у мржњу: „[. . . ] и све
то било је тако страшно али и са таком насладом као да се сада, после овога, он нечега
ослобађао, скидао са себе нешто што му је, истина, било тако драго, мило, али које је
њему ипак некако страно, туђе, увек се, поред све насладе, среће, ипак не осећао свој, не
био слободан, није могао да дише, глас није имао свој, ни покрет, ни очи, ни поглед свој.
А све то било је она, Софка [. . . ]”.
Окрећући љубав у мржњу, он је у исти мах и нежни однос према Софки окренуо
у садизам. Таква потпуна, ненијансирана а уједанпут учињена промена, чини да нам
ликови Станковићеви понекад изгледај у психолошки прости, примитивни чак. Јер се,
по правилу, у књижевности сложеније психичко стање даје поглавито у преливима. У
овом случају, међутим, лик се у суштини трансформише - постаје други - чим се
„ослободи“ и врати „тамо у Турску”, заузме место које га је већ чекало: место суровог
старешине и братственичког „бате”, место „новог газде” по друмским хановима. И досад
ће отуда, као некад отац му, тек покаткад долазити овамо у кућу подно вароши.

<…>
Агонално стилизован плач у XV глави, грцање Софкино у хамаму, није - изричито
се каже - „због тога што полази за недрагог, нити што је другог волела, јер никог није
волела. Она је редак Станковићев лик код ког разговетно пратимо како се већ у
детињству еротске емоције почињу преусмеравати. Будући да се због социопсихичких
забрана - прејака самосвест о „високом пореклу”, интернализован очев ауторитет и страх
од неизвесне судбине породице - нису могле конкретизовати у љубав према одређеној
особи, оне се премештају у субјективне пројекције: прелазе у скровите жеље и мутна
надања, и у честа сневања. Стога Софка носи у себи један облик „мртве љубави”, која је
запречена пре него је допрла до свести. Из овога дубоко запретаног језгра заправо и
потичу њене мрачне слике што симболизују смрт. А што су те слике покренуте у време
прошевине и свадбе, то није као код неких других јунакиња због растављања од драгог
или удаје за недрагог, него је „због другог нечег, што је веће, горе. Сада се све свршава
[. . . ]. Све што је душа волела, за чим је жеднела, и ако не на јави, оно бар у потаји
неговала, све сутра иде, одваја се, откида . . . ”
Једном је за ову последњу реченицу већ казано да је најмелодичнија у роману.
Њоме се јунакиња опрашта од ломнога субјективног света, насталог у раду њених јаких
а пригушених чула, и љубавних осећања што су потискивањем из јаве и преласком у сан
добила поетске валере. Софки, истина, у том тренутку није дато као јунаку Вечитог
пољупца да осећа како јој на уста навиру стихови. Али је зато сама реченица добила
ритмичко-интонациона својства која се могу мерити са стиховима. Видеће се то јасније
чим се рашчлани на засебне ретке тачно онако како је то писац зарезима већ учинио, при
чему је особито занимљиво каденцирање у три последња ретка или чланка (најпре чланак
са пет, па са четири и на крају са три слога, а три синонимична глагола својим
смењивањем остављају за каденцирање неопходан утисак понављања):
„Све што је душа волела,
за чим је жеднела,
и ако не на јави,
оно бар у потаји неговала,
све сутра иде,
одваја се,
откида . . . “
Што је у овом примеру а могле би се навести и неке друге реченице тако јасно
дошло до изражаја на ритмичко-интонационом плану, то се такође осећа у опажању и
доживљавању јунакињином. Јер није Софки дата само телесна лепота за коју се каже да
је „она друга, истинска, виша, која се не рађа често, не вене брзо. ” И њен је унутарњи,
психички живот по много чему „онај други, истински, виши”; почев од истанчане
перцепције, коју смо пажљиво размотрили, па до пробраних симболичких слика којима
се изражава њена патња као и њени снови. Јунакињина жалосна судбина, уосталом, не
би се ни могла дати као трагично интониран пад у један груб и суров (сељачки) свет кад
њена чула и емоције не би били од вишега реда. Борисав Станковић можда има топлије
насликаних ликова; можда и чулнијих, страснијих; има и оних који болније пате и
жалосније завршавају. Али он нема ниједан Софки раван лик по префињености коју код
ње у исти мах налазимо у телесној лепоти и чулима; у перцепцији и емоцијама, па најзад
и у одевању и понашању. Таква префињеност, на крају, и доликује последњем потомку

у доста дугом - како је у роману приказан - градском породичном (генеалошком) ланцу,
са истанчалом крвљу горњих, аристократских слојева у култури.

<…>
И на крају, да још само поменемо једну стару навику у тумачењу књижевности.
Постоји, наиме, навика да писце поистовећују с понеким њиховим ликом. Тако су и
Борисава Станковића поистовећивали - занимљиво је - управо са Софком. „Софка је сам
Борисав Станковић у свом богатству његове душе и његове умјетности”, вели на једном
месту Мидхат Бегић. У сваком је лику, могло би се казати, до извесне мере присутан и
писац, али се ниједан лик не може поистоветити с писцем, чак и кад је хотимично рађен
аутобиографски. А Софка се, очигледно, поистовећује с писцем највише зато што је нама
читаоцима дато да претежно њеним очима гледамо на у роману приказани старовремски
варошки свет у опадању, који је опониран са сеоским светом у успону; да претежно из
њене свести посматрамо осипање и ишчезавање не само - како се то у критици често
истицало - аристократског хаџијског сталежа, него исто тако и целог једног вида
традиционалне балканске градске културе са њеним особеним системом вредности, и са
нама данас не увек довољно разумљивим животним навикама и густом мрежом
обичајних прописа и забрана. У Софкиноме опраштању од тога старог света (старе
културе) који се споро мењао, а у новим је историјским околностима брзо потонуо,
опрашта се и сам Борисав Станковић. Опраштао се он од своје књижевноутопијске
колико и стварне вароши (Врања) из друге половине XIX века. Опраштао се од „старих
дана , од „пустог турског”, и од ишчезлог времена својих дубоких дечјих доживљаја.
Утолико Нечиста крв није само по вредности прво дело Борисава Станковића: она је и
његова књижевна сума.

Новица Петковић

I
МИРОСЛАВ ЦЕРА МИХАИЛОВИЋ, ПЕСНИК И
ГЛАВНИ УРЕДНИК „БОРИНЕ НЕДЕЉЕ“

Рођен је 1955. у селу Преображењу код Врања. Поезију објављује од 1974.
Сарађује са многим часописима и новинама: Политика, Борба, Наша борба,
Данас, Вечерње новости, Политика експрес, Књижевне новине, Књижевна реч,
Песничке новине, Студент, Младост, Народне новине, Нин, Дуга, Летопис
Матице српске, Српска зора... Заступљен у бројним домаћим и страним
зборницима и антологијама. Превођен. Бави се уређивачким радом. Добитник
више књижевних награда: „Драинац“, „Змајева награда“, „Печат вароши
сремскокарловачке“, „Косовски божур“, „Заплањски орфеј“, „Велика медаља
Удружења књижевника Србије“, „Кондир косовке девојке“, „Змајев песнички
штап“. Живи у Врању.

Књиге поезије: Трчи народ, 1983; Књига четворице, 1985; Паника, 1987; Проблем
бр. 1 (за децу), 1988; Ђаво преже ата, 1990; Прилике су такве, 1990; Метла за
по кућу, 1993; Крпљене, 1996; Лом, 1999; Свртка у Несврту, 2000; Крај ће каже,
2003; Сол на рану, 2004; Кључне тачке, 2004; Довде ми је више (за децу), 2007;
Паника у парламенту (плакета), 2010; Сличице из Липсандрије, 2010, Длака на
језику (2014).

Мирослав Цера Михајловић пред студентима Учитељског факултета у
Београду, у Врању 29. марта 2014 године.

СТОЈКО ЋЕ СЕ ЖЕНИ
с пиштаљку у уста више се не шета
чаршија се крсти голема је штета
кој ће влас да пцује кој ће гу промени
ал што да се праи Стојко ће се жени
шеширче накриви стомаче му личи
килажу си варка шиша се и бричи
женско ли му спомнеш одма удмерени
све на тој мирише Стојко че се жени
с мајку се споречка све му све му смића
друштво баталија лекче с вино глића
къд и политику више съг не цени
па на тој искача Стојко ће се жени
на Ценића Власту и његово бате
што за женске викав да су тата-мате
избуљиа буљци сал што не запени
у живот се кладим Стојко ће се жени
а прв му неје са сваку је исто
окаљке му мрдав види си се чисто
кога год да питаш сваки исто цени
не мож да омане Стојко ће се жени
у цркву из цркву Господ да га знаје
држава пропада али он не аје
враг однеја шалу сви на куп јебени
Несврта живнала Стојко ће се жени

Мирослав Цера Михаиловић

ОНО ОВДЕ
да се могло овде а да се не мора
никуд не би Јустин никуд не би Бора
а и ти би некуд све друго ти ближе
од овог што овде пузи и гамиже
овај мит од лажи очаја и мрака
слива се низ језик куља из буџака
тако траје фарса тако живи чудо
то што јесте – није али јесте лудо
да је живот оно што се овде живи
куд би Божји људи куд би јуродиви
нигде као овде не робујеш знању
нигде лепше глава не лежи на пању
куда год се кренеш стиже те и мрви
шум сопствене вене кап нечисте крви
по том светом знаку овог пепелишта
знаћеш да си човек кад ту ниси ништа

Мирослав Цера Михаиловић

III

Милисав Савић

Рођен је 15. априла 1945. у Власову крај Рашке. Гимназију је завршио у Новом Пазару, а
студије југословенске и светске књижевности на Филолошком факултету у Београду. На
истом факултету магистрирао је с темом Мемоарска проза о првом српском устанку, а
потом и докторирао с темом Мемоарско-дневничка проза о српско-турским ратовима 18761878. Био је уредник Студента (1968-70) и Младости (1970-72), главни и одговорни
уредник Књижевни речи (1972-1977) и Књижевних новина (1980-82). У издавачком
предузећу „Просвета“ радио је од 1983. до 2004. године, најпре као главни и одговорни
уредник а потом као директор. Био је председник Српске књижевне задруге 2000-2001.
Обављао је дужност министра-саветника у Амбасади Србије и Црне Горе, односно Србије,
у Риму од 2005. до 2008. године. Био је и предавач српскохрватског језика и југословенске
књижевности на Лондонском универзитету (1987/88), Њујоршком државном универзитету
у Олбанију (Албани, 1985/87), Универзитету у Фиренци (1990/92) и Универзитету у Лођу
(1999/2000). Од 2010. године редовни је професор Државног универзитета у Новом Пазару.
Аутор је лексикона Ко је ко – писци из Југославије (1994). Објавио је више књига превода са
енглеског и италијанског. Приредио је антологије савремене америчке приповетке
Психополис (1988), савремене аустралијске приповетке Комуна те не жели (1990),
Савремена италијанска приповетка (1992), те Модерну светску мини причу (са Снежаном
Брајовић, 1993). Састављач је и антологије Најлепше српске приче (избор, предговор,
коментари, 1996).
Романи: Љубави Андрије Курандића (1972), Tопола на тераси (1985), Ћуп комитског
војводе (1990), Хлеб и страх (1992, Нинова награда), Ожиљци тишине (1996, Награда
„Мирослављево јеванђеље“), Принц и сербски списатељ (2008, Награда „Лаза Костић“),
Чварчић (2010), La sans pareille: љубавни роман са додацима (2015).
Приповетке: Бугарска барака (1969, награда листа „Младост“), Младићи из Рашке (1977),
Ујак наше вароши (1977, Андрићева награда).
Мултижанровска проза: Фуснота (1994), 30 плус 18 (2005), Римски дневник, приче и један
роман (2008, Награда Душан Васиљев), Љубавна писма и друге лекције (2012), Мали глосар
креативног писања (2015).
Романи су му превођени на грчки, енглески, словеначки, македонски, бугарски и румунски
језик.

Милисав Савић
ДВА РАЗГОВОРА

I
ЈУГОСЛАВИЈА KAO НАША АТЛАНТИДА
Бранислав Ђорђевић | 14. јун 2015. 12:24 |
Писац о љубавном роману “La Sans Pareille”, идентитету и ратовима, књижевности и
животу. Не тако давно Србија је представљана као рај, као земља честитих, храбрих,
слободних људи

„ПАР се среће у Фиренци, и проводи десет дана на путовању Тосканом. И то Тосканом
Милоша Црњанског. Ништа не знају једно о другом, јер се лажно представљају, односно
прерушавају. Зна се ко је он, али не и она. Он је сликар, побегао је од рата у Југославији,
Србин је, али је дошао са пасошем на име Хасана из Тутина. Он не открива свој идентитет
вољеној“ − oвим речима Милисав Савић, за “Новости”, почиње причу о новој књизи La
Sans Pareille, у издању “Агоре”, или “Љубавном роману са додацима”, како гласи
поднаслов. Писац нас води на једно мистично пролећно путовање Тосканом, у позадини
југословенских ратова деведесетих.

* О каквој љубавној причи је реч?
- Класичној, причи-бомбоници. У основи романа је прича о Амору и Психи. Психи је лепо
с тим незнанцем који јој се ноћу увлачи у кревет. Невоље настају кад она покуша да сазна
ко је њен љубавник. Мој јунак ће трагично завршити зато што покушава да сазна ко је дама
с којом је провео десетак бајних дана у Тоскани. Ту и тамо ту зашећерену причу ја кварим
неким ситним детаљима: моја лепа јунакиња старија је од свог љубавника двадесетак
година, и има мало већа стопала за једну жену. Мој јунак пак са том заносном женом после
сексуалног чина кија...

* Роман је необично исписан, попут слагалице?
- Роман јесте слагалица, и он је у ствари мали омаж Кортасару и његовом култном роману
“Школице”. Један пријатељ, угледни песник, рекао ми је да мој роман бревијар готово свих
прозних жанрова: ту су приче, есеји, хроника, путопис, аутобиографске партије, епистоле,
аутопоетички коментари, те елемети научног рада (фусноте и индекс имена и појмова).
Још је Бахтин устврдио да роман нуди могућност за такозвану тоталну књижевност. Ваљда
захваљујући томе он се чврсто устоличио као краљ књижевности.
* Наглашена је веза са Бокачовим Декамероном?
- Намерно. Једно поглавље догађа се у Бокачовом родном градићу, Черталду. Роман има
форму Декамерона. Десет поглавља, свако са по десет одељака. Наравно да сам свестан да
је то јефтина, провидна цака. Јер “Декамерон” се не може опонашати. Али моја јунакиња
воли да живи живот литературе. Пазећи да не доживи судбину Еме Бовари и Дон Кихота.
НАЈЛЕПША ЖЕНА.
ШТА значи наслов романа?
- У преводу значи „без паралеле, без премца, неупоредива“. Тако су звали Симонету Веспучи,
најлепшу жену ренесансне Фиренце. Она је овековечена на чувеним Ботичелијевим сликама,
„Рађање Афродите“ и „Пролеће“. Туберколоза ју је покосила врло младу. Сликар је тражио да буде
сахрањен испод њених ногу, и та му је жеља испуњена. Наслов алудира на необичну љубавну
причу, неупоредиву, несквакидашњу, шашаву, ако хоћете.

* Очекујете ли да опис љубави између два мушкарца са почетка књиге изазове
негативне реакције?
- Зашто бих? Тај други мушкарац могао би бити и прерушена жена, главна јунакиња
романа. Зар Карађорђе није своју љубавницу водио са собом прерушену у мушкарца? Све
се у роману дешава међ јавом и међ сном, како и гласи једна прича. Можда је то само један
од јунакових снова.
* Да ли се ваши јунаци прерушавају из нужде или из игре?
- И једно и друго. Из нужде, да би се спасли од окрутног света. Из игре, да би уживали. Од
свих живих бића једино човек, попут античких богова, прерушава се из игре. На тој идеји
је и настао карневал. Сви ми желимо да нас други виде у другачијем светлу. Сви желимо
да мање-више окренемо нови лист у свом животу. Реткима то успева. Већини само у

сновима. Зато и прича о десетодневном путовању љубавника Тосканом често личи на сан.
Мада је она до детаља реалистична. Сви хотели, ресторани, улице, села које помињем су
стварни. У Фиренци сам предавао српскохрватски језик две године, уочи распада
Југославије. У Тоскани сам прошле године почетком маја провео, нимало случајно,
десетак дана. Тако сам се после путописа о манастирима у долини српских краљева,
путописа о „нашим небесима“, латио и путописа о Тоскани, о „туђим небесима”.

* Ово је и посвета Црњанском, „чија сен тумара на свакој страници ове приче“?
- Моји јунаци обилазе сва места која је Црњански описао у путопису „Љубав у Тоскани“.
Кроз та места главног јунака води његова драга која крије свој идентитет, представљајући
се именима познатих жена из литературе. Управо што следи путању Црњанског, главни
јунак долази до закључка да његова драга мора бити из Београда, из Србије. Иако се
представља као Норвежанка, Гркиња... И ако не изговара ниједну српску реч.

НЕСТРПЉИВИ ЧИТАОЦИ*
КЊИГА је пријемчива како за нестрпљиве тако и за стрпљиве читаоце, за које сте
спремили дигресије, фусноте, одлагање краја... Којих читалаца данас има више?
- Више је нестрпљивих. Оних који журе крају. Ја сам понудио обе варијанте. Нестрпљиви
треба да прочитају само два поглавља „Пролећно путовање Тосканом“ и „Писма“. У њима
је та зашећерена љубавна прича испричана ин континуо, с главом и репом. Осталих осам
поглавља су за стрпљиве читаоце. Она су нека врста коментара главне приче. Ништа
необично. Јер модерна књижевност није ништа друго него коментар већ написаног.

* Зашто се главни јунак представља као муслиман?
- Главни јунак је Србин, али читалац никад неће сазанати његово име. Сазнаће само оно
под којим он егзистира као сликар избеглица у Фиренци у време ратних деведесетих
година прошлог века. Хасан. Муслиманско име је узео да би лакше стигао у Италију и
добио радну визу, јер у то време Срби нису баш били добродошли у Европи. Ништа чудно.
За време тог несрећног рата свако је силом прилика мењао идентитет. Сећам се да је код
мене у “Просвету” банула једна муслиманска партизанска легенда, тада као пензионисани,
зглајзнути удбаш и рекао ми је да је променио своје име и презиме, у српско, јер више није
могао да издржи шиканирање службеника, полицајаца... Иначе, име Хасан нашем јунаку
драго је и због једног другог Хасана, оног Меше Селимовића. И још једно муслиманско
име му је драго - Влах-Алија. То је онај јунак Старца Милије, Србин конвертит, који
преотима љубу Страхињи Бановићу, јер овај, надмен и сујетан, није умео да воли то злато
од своје младе жене. Нашем јунаку се све чини да ће и он преотети своју драгу од њеног
мужа мафијаша који ју је послао саму на путовање Тосканом. Баш као Влах-Алија.
Иронијом судбине он ће се у време рата наћи на Голеш-планини, на којој неће испод
шатора љубити своју драгу већ гледати како да избегне заседе албанских побуњеника.

* Кажете да се не зна ко је више нанео зла свету: људи који су се држали
идентитета или они који су га се одрицали и приклањали новом?
- Централна тема романа је питање идентитета. И колективног и индивидуалног. Једно
поглавље садржи десет есеја на ту тему. Српски народ, а биће и још неки, доживео је да се
један његов део, силом прилика или вољно, приклонио исламу и католицизму. То није
прошло без шизме, мржње, злочина међу дојучерашњом браћом. Исто је тако било и кад
је у Другом светском рату дошло до идеолошких подела, које су се у основи дотицале опет
идентитета. Те поделе и данас нажалост тињају.
* Зашто Југославију и Србију треба схватити као митске земље?
- Југославију сигурно, јер полако прелази у мит. У Атлантиду. Надам се да се то са Србијом
неће десити.
* Колико је слика Србије као земље беде, рата, примитивизма још актуелна?
- Не можемо се баш похвалити да смо земља благостања и високе цивилизације, али нисмо
сигурно и то како нас неки, све у циљу политичког стигматизовања, представљају. Не тако
давно Србија је представљана као рај, као земља честитих, храбрих и слободних људи.
Српске народне песме називане су нашом библијом. У тој похвали Србије и Срба
предњачило је једно велико књижевно име: Ребека Вест. Крајем деведесетих Србија је, с
малим изузецима (Пинтер, Хандке) приказана као земља крвожедних примитиваца,
вампира, легла зла. Наше народне песме проглашаване су за ратно-хушкачке, па су готово
избачене из програма многих универзитета, а биће да су и код нас скрајнуте. И ништа ту
није чудно: тренутна слика Србије је углавном политички мотивисана.
* Да ли су југословенски ратови деведесетих тема од које савремени српски писци још
зазиру?
- Не зазиру. Али тешко је написати роман са условно речено још свежом темом. Може да
склизне у публицистику. О рату готово да нема ништа ново да се каже, све су већ рекли
Хомер и Вергилије. Мом јунаку се губи траг на Косову у време НАТО-бомбардовања.
Трудио сам се да ту ратну причу минимизујем, без описивања ратних грозота. Па чак и
вероватно јунакове језиве смрти.

II
ПРИЧАТИ СЕ МОРА, ПА МАКАР И КОЊУ
Бранислав Ђорђевић | 21. фебруар 2016.
Добитник наград "Меша Селимовић" и „Борисав Станковић“ за књигу године, за
"Новости" открива како је постао писац. За прву љубавну причу професорица ми је лупила
кеца као врата

„ПИСАТИ данас љубавну причу, не петпарачку, готово да је немогуће. После толико
великих прича. Које су све рекле што се имало рећи... Нема ништа ново у причи о рату.
Давно су је испричали Хомер и Вергилије...“ пише ово Милисав Савић у „Пишчевим
белешкама", пред крај романа La sans pareille - Љубавни роман са додацима ("Агора").
Упркос томе, успео је да напише причу без премца о чистој љубави и о југословенском
рату деведесетих. Одлуком највећег жирија критичара у земљи, Савићево дело
проглашено је књигом године и убедљиво освојило престижну награду „Меша
Селимовић“.
- Фраза „Ја те волим“ сигурно је изговорена милијарду пута, али са додацима, као „Ја те
волим шашаво, на кило, до лудила“ и слично, она престаје да буде поштапалица. У мојој
причи важни су додаци. Као и код сваког јела. Има их девет, и сви се морају пробати.
Залогај главног јела, а онда залогај додатака. И то полако. Не треба журити крају, јер је

сваки крај, мање-више, тужан. Хоћу рећи, мој роман не припада фаст-фуд литератури каже, за Новости, Савић, званични „кум“ савремене српске књижевности.
- Некад се сматрало да литература опонаша живот. Све ми се чини да живот опонаша
литературу. Погледајте ове наше данашње муваторе: зар их није већ све описао Гогољ?
Или Домановић?
* Ово је роман и о проблему идентитета, главни јунак, Србин, мења име у Хасан...
Кажете да је свет зло и опасно место, а да нас једино прерушавања могу спасти од
злих грабљивица...
- Као студент нисам волео Кафкин Процес. Из простог разлога што се јунак не буни против
намењене му судбине. Зашто главни јунак кад га иследници питају за име не каже да он
није Ј. К., питао сам се. То би сигурно урадио Протеј, коју је своју главу спасавао
прерушавајући се не само у друге богове и људе већ и у животиње. Али у мом роману ни
прерушавање не помаже. Јунак ће изгубити главу на Косову прерушен у девојку. Проблем
Нурудина из Мешиног Дервиша и смрти јесте у томе што он у кључном тренутку не може
да се преруши у своје друго, сањано ја, у неуништвог Хасана.
* Колико су нам данас потребне приче и причање?
- Исто као и јунаку Чеховљеве приче „Туга“. Да вас подсетим: кад јунак никоме не може
да исприча тугу због смрти свог сина, он је прича свом коњу. Приче се морају причати па
макар и коњу, каже Антонио Табуки. Та моја чоколадна љубав у роману ништа не вреди
без прича-слапова главне јунакиње. Она их не прекида на најзанимљивјим местима као
Шехерезада, и не дозвољава да јој цар упути оно познато питање: „И шта је даље било?“
Било је, али нека одговоре потражи онај кога та прича занима.
РАЈ И ПАКАО*
ЗАШТО сте избрали Тоскану за место дешавања љубавне приче?
- У првом реду што је Тоскана и уметнички и природни рај на земљи. Тако је она постала
контрапункт оном што се тада дешавало у нашој земљи. Тамо у Тоскани рај, а само петшест стотина километара даље, у нашој земљи, пакао. Уосталом, писац најлепше поеме
о рају и паклу живео је у Тоскани. О тој Тоскани предивно је писао Црњански, чија сен
промиче на страницама мог романа.
* Кад сте одлучили да постанете писац?
- Године 1961, у Нови Пазар, у којем сам ученик првог разреда гимназије, пристигла је из
Београда млада и лепа наставница српског језика. Предавала је у основној школи. Сам
долазак наставнице представљао је мало чудо. У то време Нови Пазар је био забачена
паланка, ретко је ко, а поготово из Београда, тражио ту запослење, ја сам завршио
гимназију а да нисам одслушао ни часа из латинског и музичког, јер није било предавача.
* И шта је даље било?
- Лепу наставницу одмах су стартовали варошки швалери. Било их је две врсте. Првој су
припадали партијски секретар, председник општине и директори тада моћних фабрика.
Они су једино и имали кола, којима су, лети, подизали прашину у блатњавим, ретко

калдармисаним улицама. У чаршији се причало да пијанче и теревенче, наравно у друштву
жена, у тада једином хотелу у близини манастира Сопоћани.
* Лепа наставница, кажете, уопште их није зарезивала...
- Онда су је стартовали новопазарски младићи, легенде са улице, мускулаторних тела. Али
лепу наставницу нису занимали ни новопазарски Тарзани, чувени разбијачи женских срца.
Она је хранила уличне псе и мачке. Бринула се и о просјацима: одводила их у свој стан,
прала, хранила. Тада је неко пронео глас да је лепа Београђанка дошла у недођију да би
окајала свој грех. А грех јој је био у томе што није умела да воли песника који се те године
убио. Он јој се удварао, а она је то схватила неозбиљно. Да му је посветила мало више
пажње, песник се сигурно не био обесио. Тај песник је био - погађате - Бранко Миљковић.
* Препознајемо ову причу и њене рукавце у награђеном роману...
- Једног дана помогао сам наставници да ухвати мршаво и изгладнело маче које се мувало
код канте за ђубре. У знак захвалности она ме је помиловала по коси. Истопио сам се од
среће. Ја, бубуљичави гимназијалац, сељаче, у сукненим чакширама и пиротским
опанцима. Дуго сам, данима, осећао тај додир њене руке. Тада сам себи рекао: Чим је
професорица откачила и буџоване и главне варошке младиће, онда песници и те како
нешто значе у овом свету. И ја ћу бити песник!
Сутрадан сам се опет нашао код канте за ђубре, пса и мачака је било, али не и наставнице.
Можда због кише која је целог дана пљуштала. Добро сам се наквасио и озебао чекајући
несуђену љубав Бранка Миљковића. Још исто вече написао сам своју прву причу, коју сам
искористо за писмени из српског са слободном темом. Та прича је гласила: „Над Пазаром
цео дан пљуштала је киша. Магдалена није дошла“. Професорица је остала запањена мојим
саставом. „Милисаве црни, и ти ово зовеш причом?!“ И лупила ми кеца великог као врата.
* Значи замало да завршите каријеру одмах на почетку?
- То ме није обесхрабрило. Да бих се осветио професорици, у својој првој причи Бугарска
барака, за кишу сам употребио сочан народски израз (нећемо га због пристојности
навести), за који је недавно Слободан Шијан изјавио да је једна од најсубверзивнијих
метафора црне прозе. Тако сам одлучио да постанем писац, на велику жалост свог оца,
који је желео да студирам медицину.

ПРОТЕРАНА КРИТИКА*
ЛЕПО говорите о критичарима...
- Заслужили су, јер их је све мање. Критичари су најелитнији читалачки део. Писац не
може без критичара, било да га хвале, било да га куде. Права књижевност, како каже
Барт, још опстојава на факултетима. А тамо се ипак тумачи уз помоћ критичара. За
роман сам, поред кратких анотација критичара из жирија за "Мешину" награду, добио
прегршт критика. Чудо једно - кад се зна да је критика готово протерана из дневних
новина и недељника. Критичар Александар Јерков био је први читалац мог романа. Дао
ми је низ сугестија - све су биле на месту - како да поправим роман. Он ме је уверавао да
нисам написао књигу базирану само на игри, конструкцији. Камо среће да сам успео да
остварим све његове сугестије.

*Често тврдите да се писци заносе идејом да су много важни, да нешто значе у
друштву?
- Опет ћу вам испричати анегдоту. Добијем НИН-ову награду, деси се онај скандал, моја
слика у свим новинама. Пођем колима на Копаоник. Негде код Љига направим прекршај,
полиција ме заустави. Моја кола стара, излупана, један део обојен бојом за сулундаре. Кад
их је видео, милиционеру просто жао да ми наплати казну. Пита ме шта сам по занимању.
Ја не схватам да очекује да кажем да сам без посла, или радник неког пропалог предузећа,
већ бупнем као из топа: писац! Он се окрене колеги и пита га да ли је чуо за неког писца
по имену Милисав Савић. Никад, вели овај! Милиционер ми враћа документа и даје ми
знак да продужим. Само што не каже: ајде, бедо! Био сам задовољан што сам прошао без
казне, али ме је милиционер отрезнио од моје умишљености да су писци неке величине.
* Ипак, тврдите да је писање посебна врста задовољства...
- И јесте. Ево још једне анегдоте. Награђени роман писао сам прошлог лета и јесени у
Јошаничкој Бањи. Крај предивног базена са топлом, минералном водом. Крај је септембра,
ја сам, поред младића-чувара, једини посетилац. Момак је чуо да сам писац, али нити зна
моје име и нити је, наравно, прочитао иједну моју књигу. Звони му телефон. Из његовог
одговора схватам да га зове газда базена, распитујући се да ли има посетилаца. Овде је
само Иво Андрић, каже момак. Признајем да сам се тог дана лепо осећао. Момак је,
наравно, касније сазнао моје име, али ме и даље ословљава са Иво.

* Упућује победнички роман и на митове, историју књижевности, важност
матерњег језика, писма и образовања?
- Предавао сам наш језик у иностранству. Већина катедри за српски језик више не постоји.
Јер надлежне за то није брига. Шта даље да кажем?

Пред кућом Боре Станковића, 29. марта 2015.

