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UDC 821.163.41-94.09 Eškićević V.
94(497.11)”1914/1918”

Фи лип Ма рин ко вић

КРОЗ ЗА ВЕ ЈА НЕ ТРА ГО ВЕ СЛО БО ДЕ – РАТ НИ  
ДНЕВ НИ ЦИ ВА СЕ ЕШКИ ЋЕ ВИ ЋА

Са же так: У ра ду се, на те ме љу нео бја вље них ру ко пи са из бе ле жни ца 
Ва се Ешки ће ви ћа, као и оних об ја вље них у под ли сци ма ча со пи са Ср ба ди ја и 
Се вер на Ср би ја, ис тра жу је и ре кон стру и ше ње гов од нос пре ма Ве ли ком ра ту 
у нај ши рем сми слу. Овај рат ни до бро во љац оста вио је за со бом не про це њи ва 
све до чан ства о ду ху јед ног ко лек ти ва, днев не из ве шта је о де ша ва њи ма уну тар 
ње га, али и по пи се мно гих зло чи на по чи ње них над срп ским, пре све га ци вил-
ним ста нов ни штвом, са екс пли цит ном же љом да се ни кад не за бо ра ве. Прешаo 
je пут од ака дем ског сли ка ра Им пе ра тор ске ака де ми је умет но сти у Пе тро гра ду 
до рат ног сли ка ра Пр ве срп ске ар ми је вој во де Жи во ји на Ми ши ћа, и Ве ли ки 
рат је оста вио не из бри сив траг на ње го ву лич ност. Пор тре те де во ја ка на сли-
ка не у Ру си ји, чи ји се по пис та ко ђе мо же про на ћи ме ђу шест нео бја вље них 
но те са ко ји се чу ва ју у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, за ме нио је оног 
тре нут ка ка да се, при бли жа ва ју ћи се пе тој де це ни ји жи во та, при ја вио у до-
бро вољ це и ти ме по стао уче сник у стра да њу јед ног на ро да и до та да шње уста-
ље не сли ке европ ског кон ти нен та. По за вр шет ку ра та и то ком ње га, до та да шње 
пор тре те за ме њу ју обим ни по пи си из Ве ли ког ра та, по пут јед ног на сло ва са 
стра не нео бја вље них днев ни ка, пи са них на срп ском, ру ском и не мач ком, а 
ко ји гла си ,,Пор тре ти срп ских вој ско во ђа и ју на ка у Ве ли ком ра ту” (РОМС, 
инв. бр. М. 10.442). Рат на те ма ти ка са из ра зи тим на бо јем ро до љу бља у част 
свих оних хе ро ја, стра да лих и пре жи ве лих, обе ле жи ла је ка сни ји жи вот овог 
пи сца днев нич ке и ме мо ар ске про зе и за со бом оста ви ла увид у сва она ин те-
лек ту ал на и кул тур на стре мље ња у по ме ну тим при ли ка ма и дра го цен при мер 
на ра шта ји ма ко ји ће до ћи.

Кључ не ре чи: Ве ли ки рат, ру ко пис, днев ник, сло бо да, за бо рав, отаџ би на.

Не мо гу ће је од ре ди ти ко ли ко то га је Пр ви свет ски рат од нео Ср би ји и 
ко ли ко је она, као др жа ва, у ње му стра да ла. Та ко ђе је не мо гу ће од ре ди ти 
ко ли ко је би ло све тлих и бе смрт них лич но сти са од ред ни ца ма пра вих хе-
ро ја и ве ли ких ко лек тив них по ду хва та ко ји су про ис те кли из по ме ну тог 
до ба. Од срп ског се ља ка, ко ји оста вља род ну гру ду и плод ну зе мљу и ме ња 
је за пу шку у ру ци и ле ди не ал бан ских пла ни на до нај ум ни јих гра ђа на, пра ве 
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ин те лек ту ал не ели те та да шњег вре ме на по пут Ми ла на Ра ки ћа, ко ји сво ју 
кон зу лар ну и ди пло мат ску ка ри је ру не на ста вља у Па ри зу или Ри му, већ као 
вој ник и је дан од пр вих осло бо ди ла ца ко ји ула зе у При шти ну, ко ја у том 
вре ме ну под се ћа на јед ну ка ља ву и пу сту тур ску ва рош. Ре чи из 1906. го ди-
не, ин спи ри са не по се том Хи лан да ру, по пут „ми сли и осе ћа ња пре да ка про-
ду жу ју […] у на ма”, ни су у Ра ки ће вом слу ча ју оста ле тек пу ки за пис, већ су 
оста ле уте ме ље не у ње го вим де ло ва њи ма. Из ја ког ко лек тив ног иден ти те та 
про из ла зе и ка сни ја це ли ва ња зе мље јед не на из глед не пре глед не по ља не. У 
Ра ки ће вој све сти, то ни је ,,зе маљ ско цар ство” већ пут за ,,не бе ско увек и 
до ве ка”, од но сно Га зи ме стан, ме сто на ком ви ди још увек жи ве ко сов ске 
ју на ке и ко је пред ста вља све оно што он и ње гов на род је су. 

Ме ђу тим, у ин те лек ту ал ним кру го ви ма та да шњег Бе о гра да и Но вог Са да, 
Ра кић је мо жда био нај по зна ти ји, али ни ка ко ни је био уса мље ни слу чај. На кон 
ус по ста вља ња но вог дру штве ног, ко му ни стич ког по рет ка у Ју го сла ви ји су 
мно ги хе ро ји Ве ли ког ра та скрај ну ти, а мно ги и про те ра ни или уби је ни, по пут 
Дра ги ше Ва си ћа, Све ти сла ва Сте фа но ви ћа или Ста ни сла ва Кра ко ва. Та ква 
епи зо да у жи во ту јед ног чо ве ка мо же се про на ћи, са до ста слич но сти, пре све-
га у из ра же ном одр жа ва њу ко сов ског, не ма њић ког и ви зан тиј ског кул та1 у 
све сти и у лич но сти Ва се Ешки ће ви ћа (Ириг 1867; Но ви Сад 1933), ко ји је ипак 
до по след њег тре нут ка свог жи во та остао не по ко ле бљи во при вр жен ро до љу-
бљу пре ма Ср би ји и се ћа њу на Пр ви свет ски рат, не при хва та ју ћи ни кад но ву 
до мо ви ну2 и но ви по ре дак.3 У сво јој крат кој, тро стра ној ау то би о гра фи ји,4 

1 Не ко ли ко стра на у Ешки ће ви ће вим нео бја вље ним днев ни ци ма по све ће но је и ра зним 
за бе ле шка ма из исто ри је Ви зан ти је и ње ним вла да ри ма, за бе ле же ни су де ло ви из Гор ског 
ви јен ца, из дво је ни су ци та ти До си те ја Об ра до ви ћа, али и стра не по све ће не грч кој ми то ло-
ги ји, по пут за пи са о Тан та лу или Про ме те ју. Вид.: РОМС, инв. бр. М. 10.442.

2 У Ср ба ди ји је, са при лич ном до зом хра бро сти, штам пао и тек сто ве са не га тив ном 
ко но та ци јом о Ју го сла ви ји, од но сно: „ју го сло вен ску лаж ко јом смо се де це ни ја ма кљу ка ли 
и успа вљи ва ли, да се тек он де на Гу че ву, Круп њу, Мач ко вом Ка ме ну, и Шап цу про бу ди мо 
и – отре зни мо, и да тек ов де до ђе мо до уве ре ња, да се ве ко ви ма тро ва ни ор га ни зам и ду ша 
на ше бра ће Хр ва та мо ра ла и мо ра дру го ја чи је по че ти ле чи ти.” О зло чи ни ма Хр ва та над 
Ср би ма у ра ту је чак са чи нио по пис њи хо вих име на у истом гла си лу. Не ка од име на, за ко ја 
на во ди да су се ,,ла вов ски бо ри ли про тив сво је бра ће [...] због њи хо вог ла ке ји са ња Ау стро-
ма ђар ској” је су: Мак си ми ли јан Шик, Јо сип Штај нин гер, Стје пан Тр шин ски, Ју ри ца Штан цер, 
Иво Ма лин... Из над њи хо вих име на иро нич но до да је ,,‘слав но’ по ги ну ли бра не ћи Ау стро-
ма ђар ску цр ко ти ну.” (Ешки ће вић 1923г).

3 Пр ви су ко би са ко му ни стич ком иде о ло ги јом у ње го вом слу ча ју на сту па ју још за вре-
ме ра та, од но сно при ли ком по вла че ња вој ске, у Кру шев цу. Ко му ни сти ма за ме ра, пре све га, 
же љу за са рад њом са оку па то ри ма (по је дин ци оста ју у Кру шев цу да до че ка ју оку па то ра са 
Фи ли пом Фи ли по ви ћем на че лу). По ле ми ку са њим Ешки ће вић ко ри сти за сле де ћи ис каз: 
,,Суд би на, да кле Ср би је, суд би на сво је сла ве, али и не за пам ће не отаџ би не, суд би на ње го ве 
браће – ових ви те зо ва, ко ји од Ко со ва за ди вљу ју свет сво јим ле ген дар ним ју на штвом – ни је 
код овог со ци ја ли стич ко-ко му ни стич ког дроњ ка иза зва ло ни ка пљу са жа ље ња, ту ге и бо ла, 
што се ру ши оно, што је кр вљу и су за ма ства ра но кроз чи та во јед но сто ле ће.” (Ешки ће вић 1925ј).

4 По пи сми ма упу ће ним Ста но ју Ста но је ви ћу, ко ме је и до ста вље на ова крат ка би о гра-
фи ја као уред ни ку На род не ен ци кло пе ди је, ука зу је се да је по сто ја ла и ње го ва пот пу на 
би о гра фи ја, ,,у ко јој је до по је ди но сти ис при чао свој жи вот од де тињ ства”, а ко ја је оста ла 
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на во ди да је култ тра ди ци је не го вао још од нај ра ни јих сво јих се ћа ња: ,,Још 
као де те ис ти цао сам се пре цр та ва њем срп ских ју на ка из ка лен да ра и дру гих 
илу стро ва них ли сто ва.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442).

Био је рат ни фо то граф,5 пе сник,6 вој ник и ака дем ски сли кар7 – ово зва ње 
је сте као на Им пе ра тор ској ака де ми ји умет но сти у Пе тро гра ду,8 на ка те дри 
про фе со ра Иље Рје пи на. Без ика квих пре ми шља ња, по не сен слав ном по бе-
дом у Цер ској би ци, по по чет ку Ве ли ког ра та, Ешки ће вић сво ју ти ту лу оста-
вља по стра ни, и ја вља се ме ђу пре ко по треб не до бро вољ це на слу жбу сво јој 
отаџ би ни,9 осе тив ши та кав по зив као сво ју ду жност, по пут мно гих дру гих, 
на лик но вим Ју го ви ћи ма, де ве то ро бра ће Ва ја гић и њи хо вог оца Ри сте из 
Ин ди ја не, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. По до ла ску на ра ти ште, он оста вља 
све до чан ство о сво јим пр вим ко ра ци ма на бо ји шту у срп ском глав ном гра ду:

Бе о град10 је био оба ви јен гу стим мра ком, и са мо по не ким осве тље ним 
ме сти ма мо гло се зна ти, ко је је ко ји део ва ро ши. Ово ми је пр ви рат у жи во ту, 
у ко ме уче ству јем, и ово је пр ви пут да сам та ко бли зу не при ја те ља. Ово је да кле 

у Ру си ји и, нај ве ро ват ни је, та мо про па ла. Она би о гра фи ја, на три стра не, по истом све до че њу, 
са чи ње на је по се ћа њу на из гу бље ну. Оту да мно ге по је ди но сти из ње го ве би о гра фи је ни су 
по зна те. Да по сто је од ре ђе ни на кнад ни за пи си о Ешки ће ви ће вој би о гра фи ји ко је је при ку-
пи ла ње го ва по ро ди ца у истом тек сту по твр ђу је и Јо ван Сав ко вић (Сав ко вић 1933: 425).

5 Фо то гра фи сао је вој ни ке Мо рав ске ди ви зи је, срп ску вој ску на Кр фу, Пр ву срп ску 
ар ми ју, до бро во љач ке ру ске од ре де, бу гар ске рат не за ро бље ни ке, као и де ша ва ња са ра ти-
шта са ис то ка Ср би је у 1915. го ди ни. Ње го ве фо то гра фи је чу ва ју се у Вој ном ар хи ву, Вој ног 
му зе ја у Бе о гра ду. Вид.: Зе ко вић 2001: 60–61. 

6 О из у зет ном по што ва њу књи жев но сти све до чи и по да так да је у не ко ли ко ли сто ва 
штам пао и сво је пе сме. У нео бја вље ним днев ни ци ма на ла зи се и ње го ва пе сма ми сте ри о зној 
Го спо ђи ци К., а ње на за вр шна стро фа, го то во у ро ман ти чар ском ма ни ру, гла си: ,,Се ти се 
про шлих да на, про шле сре ће цве те ми ли, вра ти мо се ср цем та мо, где смо као де ца би ли.” 
(РОМС, инв. бр. М. 10.442). 

Ни је слу чај но ни то што др Јо ван Сав ко вић, по зна ник Ва се Ешки ће ви ћа, твр ди да је 
,,у це лом сво ме би ћу, и уну тра шњем и спо ља шњем, но сио све скло но сти ро ђе ног по е те.” 
Исти све док на во ди да је Ешки ће вић на ро чи то во лео де ла ру ске књи жев но сти, пр вен стве но 
Пу шки на и Љер мон то ва (Сав ко вић 1933: 424).

7 По про це ни исто ри ча ра умет но сти Ни ко ле Ку сов ца, сма тра се да се у опу су Ва се 
Ешки ће ви ћа, као сли ка ра, на ла зи око че ти ри сто ти на цр те жа, сли ка и аква ре ла.

8 Ка ко би се Ешки ће вић на шао у по ме ну том ру ском гра ду, зна чи ло му је и по знан ство 
са ру ским про том Те о фа ном Ни ко ла је ви чем Кар да ше вим, али и гест Ила ри о на Ру вар ца, 
ко ји му је за пут дао сто фо рин ти уз обе ћа ње да ће му сла ти но вац кад год му за тре ба. Чак 
су и ње го ви су гра ђа ни из Ири га же ле ли да му по мог ну у да љем шко ло ва њу, у ви ду при ку-
пља ња од ре ђе не сво те нов ца, али је он тај но вац од био. 

9 До та да, из Ру си је се ја вљао отаџ би ни као пре во ди лац, пр вен стве но Че хо ва и Гор ког, 
ко ји су у ње го вом пре во ду штам па ни у но во сад ском Бра ни ку, Бран ко вом ко лу и це тињ ској 
Лу чи. Пу бли ци сти ком је на ста вио да се ба ви и на кон ра та у гла си ли ма Ср ба ди ја и Се вер на 
Ср би ја чи ји је био глав ни са рад ник, као су о сни вач Срп ске на ци о нал не омла ди не. Та ко ђе, 
био је члан Књи жев ног са ве та Ма ти це срп ске, до чи јег члан ства је мно го др жао, те упра во 
ис ка зом о члан ству и за вр ша ва по ме ну ту ау то би о гра фи ју.

10 По до ла ску у Бе о град, о овом гра ду оста вља сли ку јед ног на пу ште ног и ути хлог 
гра да: ,,Бе о град је ли чио на ра зо ре ну Пом пе ју, не због сил них ру ше ви на, спа ље них згра да 
и то пов ским мет ци ма из бу ше них зи до ва, не го сво јом пра зни ном. Леп, све тао де цем бар ски 
дан, а ва рош из у мр ла.” (Ешки ће вић 1923е).



тај рат, о ко ме сам увек са нај ве ћим ин те ре со ва њем слу шао и чи тао, и је два че као 
да га из бли же сво јим очи ма ви дим, и да се ја у ње га уме шам (Ешки ће вић 1923ђ).

По пут Ра ки ћа ко ји уда ра у пра во слав на зво на у При шти ни, та ко Ешки-
ће вић за гле да сва ки пра во слав ни ма на стир пред ко јим се на ђе и у ње ма ви ди 
,,дах про ху ја лих ве ко ва, дах си ле Не ма њи ћа и слав не про шло сти на ше.”11 На 
сли чан на чин про ма тра и пра во слав ну цр кву Бо го ро ди цу Ље ви шку у При-
зре ну, ко ја је услед бу гар ских зло де ла пре тво ре на у ко њу шни цу, са пре фар-
ба ним и кур шу ми ма из ре ше та ним ико но ста сом. Иа ко је за ти че у та квом ста-
њу, ви ди у њој за ду жби ну слав не сред њо ве ков не про шло сти. Он осе ћа слом 
и те шко ста ње При зре на, али исто вре ме но осе ћа да се на ла зи ,,у Ду ша но вом 
цар ском гра ду [...] где су сјај ни дво ри сја ли.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442). Ка да 
се на шао на из ла зу из Ћу при је, ме ђу по след њим вој ни ци ма у од сту па њу срп-
ске вој ске, иа ко се не при ја тељ на ла зио на са мо не ко ли ко ки ло ме та ра од ње га, 
тач ни је у Ја го ди ни, он не на ста вља бо ја жљи вим и пу ним мар шом да ље, из-
ба га ва ју ћи ри зик од соп стве ног за ро бља ва ња, ме ђу ау сто ру гар ским од ре ди ма, 
ко ји сва ког тре нут ка тре ба да умар ши ра ју и у Ста лаћ, из ког већ ви ди цр ни 
дим из то по ва, већ за ста је и раз гле да Мо рав ску до ли ну у ко јој се на ла зи 
Вар ва рин ско по ље, ме сто ,,где је бе смрт ни – ле ген дар ни срп ски ју нак Јо ван 
Кур су ла са Тур ци ма мег дан де лио и по де лио” (Ешки ће вић 1925ђ) и за ми шља 
те ју на ке на че лу са ,,Ве ли ким Во ждом, ко ји су на овом слав ном по љу уда-
ра ли те мељ овој на шој про сла вље ној отаџ би ни.” (Ешки ће вић 1925б).

Уни фор му вој ни ка, по све до че њу Јо ва на Сав ко ви ћа, ни је ски дао ни у го-
ди на ма на кон ра та, а зва ње ко је је сти цао од сво је се дам на е сте го ди не пр во-
бит но у при ват ној сли кар ској шко ли Бе чу,12 а на ред них пет на ест го ди на у 
Ру си ји, до сво је че тр де сет пр ве го ди не жи во та, оста вио је по стра ни и ни-
ка да му се ни је вра тио, иа ко је, по не ким све до че њи ма, ње го ва сли ка ,,За бај-
кал ски ко за ци у ман џур ским клан ци ма”13 би ла по ста вље на у Ер ми та жу, а 
сли ка ,,Ве ли ки че твр так у XVI ве ку” чу ва ла се у јед ном од нај ве ћих му зе ја 
ли ков не умет но сти – Тре тја ков ској га ле ри ји (Јо ва но вић 1983).

Остао је у Но вом Са ду, до след но сли ка ју ћи пре те жно мо ти ве из ра та,14 
у свом сли кар ском ате љеу у Ули ци кра ља Пе тра бр. 25,15 а чак је у Пе тро-

11 Овај за пис од но си се на цр кву Ла за ри цу у Кру шев цу, за ду жби ну кне за Ла за ра (Ешки-
ће вић 1925ђ).

12 О по ме ну том шко ло ва њу у Бе чу, ис ти че да је да љи лич ни на пре дак у обра зо ва њу 
био огра ни чен. 

13 Са по ме ну том сли ком је 1908. го ди не ди пло ми рао и до био сре бр но од лич је. Ње го ве 
сли ке ре про ду ко ва не су у ве ли ким ти ра жи ма и кра си ле су мно ге ру ске до мо ве, а ру ска кри-
ти ка се о ње го вим из ло жба ма у Мо скви и Пе тро гра ду го то во увек по зи тив но из ра жа ва ла.

14 Из ра та се вра тио са мо са Ал бан ском спо ме ни цом, а она је до де љи ва на сви ма ко ју 
су про шли по ме ну ту гол го ту. Дру га од ли ко ва ња ни је до био.

15 Да на шњи на зив ули це је Змај Јо ви на бр. 4. Јо ван Сав ко вић оста вио је све до чан ство 
да је по ме ну ти ате ље био и пра ви књи жев ни са лон у ко ме се, по не кад до ра них ју тар њих 
ча со ва, ди ску то ва ло о умет но сти и ра зно вр сним те ма ма.
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ва ра ди ну осли као и оно што је у днев ни ци ма за сту пље но на по за ма шном 
бро ју стра на, раз не ски це срп ских цр ка ва и ма на сти ра на пу ту по вла че ња 
срп ске вој ске до Со лу на и ка сни јег по бе до но сног по врат ка у осло бо ђе ну 
Ср би ју а као крај њу де сти на ци ју – осло бо ђе ни Но ви Сад.16 Реч је о ико но-
ста си ма у срп ској вој ној ка пе ли у Пе тро ва ра ди ну, по све ће ној апо сто ли ма 
Пе тру и Па влу.

У ње го вим днев ни ци ма при мет не су стал не пре прав ке и пре цр та ва ња 
це лих ре че ни ца, као и раз не на зна ке и под сет ни ци. Ешки ће вић је при ли ком 
во ђе ња днев ни ка на од ре ђе ним ме сти ма до пи си вао за пи се а пре цр та вао 
ста ре, и под вла чио од ре ђе не ре чи са на зна ком за ка сни ју раз ра ду, што по-
ка зу је да се сво јим за пи си ма стал но вра ћао и вре ме ном их уоб ли ча вао.17 У 
од но су на оне штам па не у Ср ба ди ји и Се вер ној Ср би ји, вре мен ска дис тан ца 
и про ме не на пр во бит ним за пи си ма су ла ко уоч љи ви. Иа ко под на слов ука зу-
је да су у пи та њу ,,рат ни днев ни ци”, о њи ма се пре мо же го во ри ти као о ба-
шти ни ме мо ар ске про зе. Од ре ђе ни де ло ви днев ни ка су из о ста вље ни, док се 
не ки зна чај но раз ли ку ју од оних ко ји су об ја вље ни. На од ре ђе ним ме сти ма, 
пре ла зи пре ко Ћу при је, Кру шев ца, Бла ца или Ни ша су за пи са ни у нео бја-
вље ним но те си ма као оп шта ме ста, и при ка зу ју се пот пу но дру ги до га ђа ји. 
У ча со пи си ма су они ја сно раз ра ђе ни, оби лу ју ду жим опи си ма и Ешки ће-
ви ће вим ко мен та ри ма, за па жа њи ма и су до ви ма. У оним нео бја вље ним че сти 
су, са го то во жур на ли стич ким дис кур сом, опи си тач них бро је ва ра фал них 
паљ би и раз ме не ва тре, са на зна ком ко те на ко јој се деј ству је, и са да тим 
при бли жним бро јем стра да лих. Зо ри ца Ха џић ја сно уо ча ва да су они об ја-
вље ни обе ле же ни ,,на кнад ном па ме ћу и гор ким по рат ним ис ку ством, уз 
че сте, вр ло ди рект не и оштре, из ле те ко ји се од но се на вре ме у ко ји ма се 
об ја вљу ју.” (Ха џић 2016).

Вре мен ски оквир, ко ји је у од ре ђе ним но те си ма да ти ран, по не кад и са 
на ве де ним ча со ви ма и ми ну ти ма, пот пу но је из о ста вљен у оним об ја вље ним 
де ло ви ма днев ни ка где су по ред на сло ва, у ви ду под на сло ва, да та мно га ме ста 
на ко ја од ре ђе ни за пи си упу ћу ју. При ме тан је и из о ста нак опи са из Ал ба ни-
је и мно гих дру гих ло ка ци ја на ко ји ма је си гур но био. Иа ко се у Ру ко пи сном 
оде ље њу Ма ти це срп ске чу ва шест но те са ис пи са них углав ном гра фит ном 
олов ком, ко је је по ро ди ца Ешки ће вић пре да ла Ма ти ци срп ској за јед но са 

16 При ли ком по врат ка у Но ви Сад, Јо ван Сав ко вић оста вио је за пис да је Ешки ће вић 
до сво је смр ти че сто пре при ча вао до тан чи на при ли ке и по је ди но сти из бор би у ко ји ма је 
уче ство вао, као и да је због то га био ра до слу шан: ,,То пам ће ње рат них до га ђа ја, љу ди, по ло-
жа ја, ме ста кроз ко ја је про ла зио и вој них опе ра ци ја би ло је то ли ко, да је че сто за ди вља ва-
ло и до во ди ло у за бу ну и вој не струч ња ке са ко ји ма се на ла зио у дру штву и о њи ма го во рио.” 
(Сав ко вић 1933: 424).

17 Је дан од та квих при ме ра из нео бја вље них ру ко пи са, а ко ји ја сно по ка зу је же љу за 
ка сни јом раз ра дом и пу ном све шћу о зна ча ју сва ког по ме на и одр жа ва њу ру ко пи са у вре ме-
ни ма Ве ли ког ра та, је сте и на зна ка у за гра ди у ко јој сто ји: ,,Опи са ти спо ме ник на Гу јев цу 
– ру ским бор ци ма из 1876.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442).
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ње го вим исеч ци ма из но ви на и по смрт ни цом из бол ни це,18 оста је пи та ње где 
се на ла зе оста ли за пи си. Та ко ђе, ни сви под ли сци Ср ба ди је и Се вер не Ср би је, 
из у зев оних из 1923, 1925. и 1926. го ди не, ни су у зби ру са чу ва ни, иа ко их је 
Ешки ће вић оста вио на јед ној го ми ли, уз за пис не по зна тој осо би, из ко јег се 
ви ди ја сан план штам па ња свих тек сто ва у јед ној књи зи (Ха џић 2016: 12).

Зна чај ко ји ће Ве ли ки рат има ти за Ср би ју и свет уоп ште Ва са Ешки ће вић 
бе ле жи већ у пр вим за пи си ма об ја вље ним у Се вер ној Ср би ји, на ла зе ћи се у 
Ни шу. О не збе жно сти и оби му ра та ка же: ,,не за пам ће ни свет ски по жар и 
по кољ на ро да”, али ујед но сма тра да је рат и ,,тре ну так, у ко ме је дан хе рој ски 
на род, пред отво ре ним вра ти ма исто ри је има да учи ни оно, што ће кроз ве-
ко ве у сре ћи и за до вољ ству опи ја ти да ле ка сло бод на по ко ље ња на ше ра се, или 
им у под ја ри ље ним да ни ма не во ље и му ка пру жа ти мо рал не сна ге и ве ре у 
бо ље и срет ни је да не.” (Ешки ће вић 1925ђ). Са та квом иде јом и при ли ком да 
се оства ри оно што сма тра не про ла зним, а то су хе рој ски чи но ви ме ђу ро-
до љу би ма, Ешки ће вић при сту па ра ту. И у те шким тре ну ци ма по вој ску, он 
ће че сто оста вља ти за пи се срп ске тро бој ке ко ја ,,пр ко сно ле пр ша у ва зду ху.” 
(Ешки ће вић 1925ђ).

За ни мљив је и ње гов од нос пре ма ру ском од ре ду у ко ме се на шао, а о 
ко јем је – упр кос ве ли ким сим па ти ја са ко ји ма пи ше о Ру си ји и ње ној исто-
ри ји, о ње ној ду хов ној и ма те ри јал ној по мо ћи,19 ру ском кра љу Ни ко ла ју II 
Алек сан дро ви чу и ру ском на ро ду уоп ште – ипак оста вио крај ње не га ти ван 
суд. По ми ње че ста пи јан ства и не до лич но по на ша ње, на ср та ња на де вој ке 
и ве не рич не бо ле сти по пут си фи ли са, тра ља вост у при кри ва њу оруж ја при-
ли ком по вла че ња из Ср би је, као и стал не бо рав ке ру ских мор на ра у за тво-
ри ма, на су прот свим на по ри ма пу ков ни ка До бро ва20 да те из гре де за у ста ви, 

18 Ме ђу фо то гра фи ја ма ко је је чу вао у лич ној ко лек ци ји нај за сту пље ни је су фо то гра фи-
је кра ља Пе тра I и ре ген та Алек сан дра, ко ме се на не ко ли ко ме ста, што у штам па ним што у 
нео бја вље ним за пи си ма, отво ре но ди ви. Ту су и фо то гра фи је цр но гор ског кра ља Ни ко ле I 
Пе тро ви ћа, твор ца чу ве них сти хо ва пе сме Она мо на мо о ко ме се у днев ни ци ма не га тив но 
из ја шња ва и на во ди да је ,,ње му да кле и клин ау стриј ски био ми ли ји у Но во па зар ском Сан-
џа ку, не го за јед нич ка гра ни ца и ује ди ње ње са брат ском Ср би јом.” (Ешки ће вић 1925б).

Сле де фо то гра фи је Ву ка Ка ра џи ћа, Ње го ша, Ка ра ђор ђа, вој во да Ми ши ћа и Сте па но-
ви ћа, фо то гра фи је срп ске вој ске, жи вих и па лих, из ра зних де ло ва отаџ би не и ван ње, као 
и фо то гра фи је ру ских вој них до бро во ља ца у чи ји је Ру ски ин же њер ски од ред, пу ков ни ка 
До бро ва, по чет ком ра та и сам био сме штен. За ни мљи во је да је чу вао и фо то гра фи је ау стро-
у гар ских вој них зло чи на ца, о чи јим је зло де ли ма из ве шта вао и у сво јим днев ни ци ма. По-
смрт ни ца је до ста вље на у ви ду те ле гра ма по ро ди ци. На њој украт ко пи ше: ,,Ешки ће вић 
Ва са – Умро. Мо лим ја ви ти ње го вој род би ни. 687 бол ни ца” (РОМС, инв. бр. М. 10.442).

19 У Ср ба ди ји, он оста вља за пи се о не пре ста ној по мо ћи Ру си је у ви ду ва го на пу них 
џа ко ва бра шна, сан ду ка са но вим ру ским пу шка ма, то пов ском и пе ша диј ском му ни ци јом.

20 О пу ков ни ку Пе тру Ива но ви чу До бро ву на не ко ли ко ме ста из ја шња ва се са ди вље-
њем, као и пре ма го то во свим ру ским офи ци ри ма, али и жа ље њем што је до пао та квог од-
ре да, те га у јед ном тре нут ку на зи ва и ,,си ро мах”. Та кав при мер се на ла зи и у сле де ћем 
на во ду, ко ји је, по ње го вим тврд ња ма, реч пу ков ни ка До бро ва: ,,Ка да се вра ћа ли бу де мо 
по сле успе шног, ако Бог да, ра та да са мо сво је лич не ства ри са со бом по не се мо, а све оста-
ло да оста ви мо сво јој бра ћи Ср би ма.” (Ешки ће вић 1923д).
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а ко ји је тим по во дом увео и ка зну гла до ва њем. Ешки ће вић је до те ме ре био 
озло је ђен њи хо вим по на ша њем да се, по соп стве ном све до че њу, ла тио и ре-
вол ве ра услед раз би ја ња имо ви не срп ског ста нов ни штва (РОМС, инв. бр. 
М. 10.442).

У ка сни јим за пи си ма, кон стан ту је: 

По ово ме се нај бо ље ви ди, ка ко се и нај пле ме ни ти је на ме ре ве ли ког ру ског 
ца ра, ко ји је очин ски во лео Ср би ју и срп ски на род као ма ло ко од ње го вих 
прет ход ни ка – мо гу упро па сти ти, ка да се по ве ре љу ди ма крат ке и плит ке па-
ме ти! (Ешки ће вић 1923д).

У иду ћим ре до ви ма, у ко ји ма се осе ћа ју са мо пре кор и бес, ис ти че и 
сле де ће обра ћа ње по ме ну тим ру ским вој ни ци ма:

Сти ди те се и сен ке оних на ших че сти тих оче ва и де до ва, ко ји су сво је 
ко сти по се ја ли по срп ским клан ци ма и рав ни на ма, по ма жу ћи сво јој јед но крв-
ној и јед но вер ној бра ћи. (Ешки ће вић 1923д).

Нај не га тив ни ји суд у сво јим днев ни ци ма Ешки ће вић оста вља о бу гар-
ским че та ма и при ли ка ма у ме сти ма кроз ко је се срп ска вој ска по вла чи ла, а 
ко ја су пре њи хо вог ула ска би ла у ру ка ма бу гар ске вој ске. Ни је се ли био да 
вр ло ди рект но и екс пи ли цит но, у пла ме ну гне ва, на кон ве сти о Ле сков ча-
ни ма ко ји су по би је ни упо тре би и ис ка зе по пут ,,смр дљи во ђу бре бу гар ско” 
ко је је од у век би ло ,,јед на нај о бич ни ја смр дљи ва ра на Евро пе”.21 Од мах на кон 
ових ре чи, оста вља и за пис о јед ном од при ме ра зло чи на над не по знатом 
де вој ком и на во ди: ,,она је но ћу вра ћа на и те ра на у Гр де ли цу, па та мо за кла-
на и ба че на у јен дек или ка кву ру пу.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442). У дру гом 
но те су оста вља по да так да је иза Ри стов ца од сто ку ћа оста ло све га осам, 
као и да су сви ме шта ни по би је ни, и да је њи хо ва ста ро сна гра ни ца из но си-
ла од че ти ри до осам де сет го ди на. Је дан од нај по тре сни јих по да та ка Ешки-
ће вић оста вља у ве зи са се лом Па вло во, на до мак Ри стов ца, у ком су, пре ма 
ње го вим ре чи ма, ,,Бу га ри из вр ши ли стра шна на си ља над жен ки ња ма од 
де сет до два на ест го ди на па до че тр де сет пе те ни су ни ког ште де ли. Мно ге 
мла де же не над ко ји ма су се по два де сет-два де сет пет бу гар ских вој ни ка 
из ре ђа ли, оста ја ле су мр тве на ме сту.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442). На су прот 

21 У нео бја вље ним днев ни ци ма оста вио је и спи сак ма јо ра, пу ков ни ка и при пад ни ка 
тај не по ли ци је Бу гар ске са крат ким под сет ни ци ма на њи хо ве по ступ ке. Та ко по ред пре зи-
ме на Ста и ко ва сто ји „при пад ник тај не по ли ци је”, а у за гра ди ,,Мно ге је уби јао’, док по ред 
пре зи ме на Ди нов и Ни ко ров сто ји од ред ни ца ,,кр во пи је”. Јед на стра на но те са у пот пу но сти 
је по све ће на и ше фу по ли ци је гра да Бе о гра да – Вит ма ну, по зна том и кроз за пи се Бо ре Стан-
ко ви ћа, а за ко га Ешки ће вић на во ди да је ,,био јед на нај о бич ни ја звер”, да је ,,ту као без 
ика квог ми ло ср ђа”, ,,вр шио на си ља над жен ски ња ма”, ,,ша ма рао и за у ста вљао трам ва је 
уко ли ко му не ко од пут ни ка не би от по здра вио”. По ред по пи са вој ни ка зло чи на ца, по пи си-
вао је и бу гар ске ван да ли зме, по пут оног у цр кви Св. Пан те леј мо на, на до мак Ни ша, где су 
по пи са не ико не све та ца и не до ста ци на њи ма, по пут ико не Св. Мар ка, на ко јој не до ста ју 
очи, или Св. Га ври ла, ко ме су про бо де на ,,оба ока, нос и тр бух” (РОМС, инв. бр. М. 10.442).



то ме, о дру гом свом про тив ни ку, не мач кој вој сци, оста вља за пис ко ји го во ри 
о сво је вр сној вој нич кој ди сци пли ни у њи хо вим ре до ви ма, и пре но си ре чи 
же на ко је су му све до чи ле да при пад ни ци не мач ких тру па њих ни су зло ста-
вља ли, јер им је би ло за бра ње но да до ла зе у би ло ка кав до дир са же на ма.

За те че но ста ње у Ни шу, у Ће ле-ку ли, у Ешки ће ви ћу иза зи ва још ве ћи 
пре зир пре ма Бу га ри ма и на во ди да су ту жи ве ли не љу ди, већ 

ди вље сви ње или нај о бич ни ја сто ка [...] у овој див ној та јан стве ној срп ској 
све ти њи, ко јој се сва ки кул тур ни чо век са не ким стра хо по што ва њем при бли-
жу је, бо је ћи се да сво јим иа ко пу ним пи је те та при су ством не оскр на ви ово 
све то ме сто.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442). 

Ве ли ка и отво ре на мр жња пре ма њи хо вим вој ни ци ма и зло чи ни ма ко-
ји ма је све до чио уме ла је, све сно или не, да од ње га на пра ви и мај сто ра сар-
ка зма, па је та ко за бе ле жио из у зет но ду хо ви ту епи зо ду са та блом на ко јој је 
ста јао нат пис ме ста Кри во лок, са до пи са ним сло вом је ри, ко је Бу га ри још 
увек чу ва ју у сво јој ор то гра фи ји. На во ди да су га сма тра ли из у зет но ва жним, 
те су на кон за у зи ма ња по ме ну тог ме ста пр во нат пис тог зна ка ис пра ви ли и 
про ме ни ли, те за кљу чу је: ,,сит не и ми зер не ду ше, па сит не и ам би ци је.” 
(Ешки ће вић 1923а).

Кри тич ки суд оста вља и пре ма та да шњим са ве зни ци ма Ср би је – Фран-
цу зи ма, за ко је је сма трао да су на чи ни ли огром ну гре шку 1914, ка да су до-
пу сти ли да Ср би са ми, без ну жде, пла те огром ну це ну у Сре му, уме сто да су 

ба ци ли по ла ми ли о на, па чак и чи тав ми ли он сво јих вој ни ка у Ср би ју, 
ко ји би са срп ском вој ском као бу ји ца кре ну ли на Пе шту и Беч, а рат би се 
свр шио са ве знич ком по бе дом, још ове 1914. го ди не, по што су и по бе до но сне 
ру ске ар ми је у то вре ме већ би ле код Мар ма рош Си ге та (Ешки ће вић 1923в).

Кри ти чан је Ешки ће вић и пре ма соп стве ном на ро ду, па та ко оста вља у 
за пи си ма из Кру шев ца да су од ре ђе ни ци ви ли и рат ни про фи те ри, ,,кру ше-
вач ка ман гу па ри ја”, ка ко их на зи ва, ко ја је кра ла вре ће пу не обу ће, ко шу ља 
и омо та ча, ства ри до пре мље не као по моћ из Ру си је, а пре ко по треб не за ход 
пре ко Ал ба ни је.22 О та квој си ту а ци ји пи ше: 

Бо ле ло ме је ово ста ње ко је гле дам сво јим ро ђе ним очи ма, па још по сле 
она ко сјај них по бе да и бра ву ра, ко је је срп ска вој ска, по сле два ве ли ка и кр ва-
ва ра та по чи ни ла над огром ном и од мор ном ау стро ма ђар ском и не мач ком 
вој ском (Ешки ће вић 1925б). 

22 Слич но ста ње за ти че и у Цр ној Го ри, што у ње му иза зи ва ве ли ко раз о ча ре ње. О цр но-
гор ским рат ним про фи те ри ма, он на во ди: ,,На ша вој во ђан ска штам па их је нај ви ше фа во ри-
зо ва ла и кроз ду ги низ го ди на гле да ла у њи ма по том ке оних ви те зо ва ко је је бе смрт ни Ње гош 
у сво јим де ли ма, а на ро чи то у Гор ском Ви јен цу [чије је сти хо ве по све до че њу Сав ко ви ћа 
знао напамет] она ко див но опе вао. Ка ква раз ли ка из ме ђу ње го вих ти та на и ових зе ле на ша, 
ко ји се као Цин ца ри цен ка ју и по га ђа ју са јед ним бо ле сним и из ну ре ним срп ским вој ни ком 
око пар че та већ на тру лог си ра.” (Ешки ће вић 1925б).
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Он на во ди и пут кроз Бла це са опи си ма људ ских и жи во тињ ских ле ше-
ва, и на во ди да ра ње ног и из ну ре ног а за тим мр твог вој ни ка ни ко ви ше и не 
по сма тра, већ 

рав но ду шно про ла зи по ред ње га, исто та ко, као и по ред по ло мље ног и 
ба че ног точ ка са ко мор џиј ских ко ла или оста вље ног сан ду ка са пе шач ком или 
ар ти ље риј ском му ни ци јом (Ешки ће вић 1925д). 

Ешки ће вић као да им пли цит но на во ди да при ли ке у ра ту ипак по ста вља-
ју соп стве ни жи вот и бор бу за ње га у пр ви план и ме ђу ње го вим на ро дом.23 
На јед ној стра ни но те са сто ји и текст са на сло вом ,,Све доч ба на ше глу по сти” 
(РОМС, инв. бр. М. 10.442), у ко јем се по ми ње да су се у Ни шу на јед ном 
спо ме ни ку срп ским жр тва ма стра да лим од Бу га ра, ме ђу ко ји ма се на шао и 
епи скоп Ме лен ти је, на шла и име на тро ји це не при ја те ља ко ји су стра да ли од 
Ср ба и да су она на кнад но укле са на, чу ва ју ћи та ко на истом ме сту жр тве 
две за ра ће не и не при ја тељ ске стра не.

При ли ке ме ђу обич ним ста нов ни штвом та ко ђе су дра го це на све до чан-
ства чи та о цу о јед ној ши рој сли ци Ве ли ког ра та. Реч пуц њи јед на је од нај-
че шћих у ње го вим днев ни ци ма. Ње го ви днев ни ци је су днев ни ци јед ног 
ко лек ти ва и на ро да, не јед не осо бе, на ро чи то не Ва се Ешки ће ви ћа. Он за-
пи су је и ле пе тре нут ке при ли ком су сре та са ци ви ли ма. Кад год се на шао 
као гост у не чи јој ку ћи, где је пре но ћио, ни ка да ни је из ре као не га ти ван суд о 
до ма ћи ну, већ увек бе ле жи: ,,ле по нас је уго стио” у ,,че сти тој ку ћи” (Ешки ће вић 
1925ђ). Са та квим про ми шља њи ма го во ри и о из ве сном Ха са ну, при пад ни ку 
ал бан ске на ци о нал но сти, у чи јем се ма га ци ну са жи том и ку ку ру зом на шао. 
О ње му пи ше са нај и скре ни јим сим па ти ја ма и на во ди да је ,,не са мо пре ма 
на ма вр ло го сто љу бив, не го и пре ма сва ком срп ском вој ни ку, ко га би глад 
при мо ра ла да за ку ца кун да ком на ње го ва вра та” (Ешки ће вић 1925з), као и да 
им бо ра вак у го сти ма ни је на пла тио.

Ешки ће вић опи су је го сто љу би вост обич ног на ро да и на ули ца ма Ћу при-
је, па та ко пре но си ре чи вла сни ка не ко ли ко бу ра ди ви на, ко је он све срд но 
и бес плат но си па свим вој ни ци ма и пу ни им чу ту ри це го во ре ћи: ,,Ево, бра ћо 
Ср би, на ли вај те сво је чу ту ри це и пу ни те их овим див ним ви ном, јер ми је 
ми ли је да га срп ски вој ни ци по пи ју не го да га шва ба ма оста вим!” (Ешки ће-
вић 1925а). Та кво ста ње за ти че и у та да још увек сло бод ном Ва ље ву, где 
гра ђа ни до че ку ју вој ни ке са ,,не ис ка за ном ра до шћу на ли цу, пру жа ју им 
ти кве са ра ки јом и ви ном, го во ре ћи не жно и ла ска во: ‘на чи ко, дру же или 
син ко на пи се...’” (Ешки ће вић 1923г). Са до зом се те, по пут мно гих, по сма тра 
сва та ли ца вој ни ка и ци ви ла, зна ју ћи да у ра ту мно ги не до че ка ју су тра шњи 

23 Ова кву прет по став ку ипак тре ба узе ти са ре зер вом. На дру гом ме сту, Ешки ће вић 
пи ше да рат уме у љу ди ма да иза зо ве и ху ма ност, од но сно ,,у не во љи се љу ди нео бич но 
бр зо збра ти ме и упо зна ју, та ко, да и њи ма са мим из гле да, као да су за јед но ро ђе ни и као да 
се у жи во ту ни ка да ни су ра ста ја ли, и ако се тек пр ви пут ви де и го во ре...” (Ешки ће вић 1925к).
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дан. Пи шу ћи у Ср ба ди ји, освр ће се и на јед ну та кву не из ве сну суд би ну мла-
дих вој ни ка: 

Гле дам ве се ла ли ца тих мла ди ћа, ко ји су је два пре ва ли ли де вет на је сту 
го ди ну, ка ко се ша ле и за дир ку ју је дан дру гог, а већ кроз не ко ли ко са ти, мо жда 
ће пр ви ју тар њи зра ци оза ри ти њи хо ва бле да, мр тва и кр ва ва ли ца. [...] Ме ни 
до ђе жао ових мла ди ћа те и не хо ти це про ша пу тах: ‘Мла до жи то, по ви јај кла-
со ве, пре ђе ро ка до шла ти је жњет ка’” (Ешки ће вић 1923г).

Јак култ ви дов дан ске и срп ске тра ди ци је уо ча ва се и ме ђу обич ним 
ста нов ни штвом кроз днев нич ке за пи се. По ред ра зних до ступ них до ку ме-
на та, ка ко у ви ду тек сто ва та ко и у ви ду фо то гра фи ја, ко је при ка зу ју бо го-
мо ље на нај и сту ре ни јим фрон то ви ма, про сла ве Бо жи ћа и сла ва, и дру гих 
пра во слав них пра зни ка чак и у да ле кој Би зер ти, на крај њем се ве ру Ту ни са,24 
и Ва са Ешки ће вић оста вља зна ча јан по мен по во дом про сла ве Ви дов да на, 
још јед ног лајт мо ти ва ње го вих днев ни ка али и ње го ве по е зи је.25 Са ме лан-
хо ли јом ко ја је узро ко ва на ти ме што се по ме ну ти пра зник про сла вља на 
ма лом „ко ма ду” отаџ би не, на во ди да се ипак ,,још чу је умил на пе сма ма-
лих срп чи ћа, чу је се је ка срп ских гу са ла и ви је се ко ло срп ских де во ја ка” 
(РОМС, инв. бр. М. 10.442). Пи ше Ва са Ешки ће вић и о ср дач но сти и до бро-
ти и ме ђу ин те лек ту ал ним и ме ђу про сто ду шним ста нов ни штвом, а на ро-
чи то ка да се из ја шња ва о њи хо вом од но су пре ма не при ја те љу, ко ме је и сам 
све до чио. 

Не ко ли ко хи ља да за ро бље них не мач ких вој ни ка, иа ко без сво јих пре по-
зна тљи вих ши ње ла ко је су но си ли, а ко ји су за вр ши ли на срп ским вој ни ци-
ма, што је у од ре ђе ним тре ну ци ма ства ра ло и за бу ну ме ђу срп ском вој ском, 
до би ја ло је хра ну од ло кал ног ста нов ни штва јер су, по ње го вом све до че њу, 
ти за ро бље ни ци из гле да ли као обич ни, пре глад не ли љу ди, ко ји су си лом 
при ли ка уву че ни у рат, зби ва ње ко је ни ко ме ни је тре ба ло. Реч је о сле де ћем 
за пи су: 

Мно ги на ши љу ди, на ро чи то ин те ли ген ци ја, ко ји су зна ли не мач ки, раз-
го ва ра ли су са њи ма о све му и сва че му, да ва ли им хра не ко ли ко год им је то 
би ло мо гу ће, јер у њи ма ви ше ни су гле да ли не при ја те ља, не го чо ве ка и вој ни ка, 
ко ји је са мо ду жност сво ју вр шио, без и јед не пљач ке или на си ља над мир ним 
ста нов ни штвом, бар код нас не, као што су то ау стро-ма џар ске и бу гар ске ло-
пу же и по ло жа ре чи ни ле (Ешки ће вић 1925д).

24 Прак ти ко ва ње на ве де них сла вља усред Ве ли ког ра та при ка за но је и по во дом обе ле-
жа ва ња сто го ди шњег ју би ле ја од Ве ли ког ра та пу тем Ал бу ма се ћа ња на на ше прет ке из 
Пр вог свет ског ра та, збир ком ди ги та ли зо ва них лич них фо то гра фи ја и до ку ме на та уче-
сни ка ра та, ко је је са ку пио Са вез по то ма ка рат ни ка Ср би је 1912–1920. го ди не. Ал бум је 
не ко ли ко пу та по ста вљан на из ло жба ма, ка ко у Ср би ји та ко и ван ње. До сту пан је под ин-
тер нет до ме ном: http://слав ним-пре ци ма.срб /.

25 У ча со пи су Отаџ би на, Вла дан Ђор ђе вић је у све ска ма 128. и 129. штам пао и не ке 
Ешки ће ви ће ве пе сме, по пут Ко сов ској си ро ча ди или Кад не ста не Бран ко ви ћа.
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На су прот то ме, срп ска вој ска при ли ком ка сни јих по вла че ња че сто оста-
је глад на и мно ги уми ру од по сле ди ца гла до ва ња, о че му Ешки ће вић та ко ђе 
оста вља за пи се, али и по мен да ме ђу вој ни ци ма ни је би ло ло по ва, као и да 
је он сам, као и сва ки вој ник, по на ре ђе њу сво је ра чу не пла ћао.26 Ешки ће вић 
је оста вљао но вац и у ве ћем из но су од тро шко ва ноћ ног од мо ра до ма ћи ни ма 
ко ји су га при ма ли, па та ко по ми ње и по клон у ви ду сво те од два де сет ди-
на ра у сре бру 

ле пој га ра ву ши, ко ја је то с те шком му ком при ми ла, ка да сам јој ка зао да 
то ни је пла та за њи хо ву љу ба зност, не го јој то да јем као брат се стри, да се се-
ћа јед ног срп ског вој ни ка, са ко јим се мо жда ни ка да ви ше не ће ни ви де ти 
(Ешки ће вић 1925е).

Ва са Ешки ће вић је че сто умео да по ка же ху ма ност у ра ту. Је дан та кав 
гест по ка зао је и пре ма јед ном два на е сто го ди шња ку, ко га по ми ње као Трај че-
та из Те то ва и о ко ме се ста рао у Кур шу мли ји, јер је мај ку из гу био у Те то ву 
а отац му је пре ко ман до ван у не ки од пу ко ва не по зна те ди ви зи је и не мо же 
да га на ђе. Овог Трај че та обез бе дио је про јом и кон зер ва ма хра не, и оста вио 
га на ста ра ње јед ном ко мор џи ји.

Зна чај на су и Ешки ће ви ћа раз ми шља ња о ра ту и ра то ва њу уоп ште, о 
не при ја те љу са дру ге стра не фрон та и о то ме ка ко се од но си ти пре ма ње му, 
а по го то ву ка ко се од но си ти пре ма од у зи ма њу не чи јег жи во та. Он сма тра 
да је гнев нај че шће осе ћа ње, и да чак ни за по ма га ње ра ње ног не при ја те ља 
у ње му не мо же иза зва ти са жа ље ње. Ка да раз ми шља о не кој осо би, ње го ве 
пр ве ми сли увек су ве за не за де ла ко ја је она по чи ни ла, па тек он да у њој 
ви ди чо ве ка и ин ди ви дуу. Са зна ња да су не при ја те љи ,,мо жда љу ди ко ји су 
у Ма чви три, че ти ри ме се ца кла ли срп ску не ви ну де чи цу, вр ши ли гну сна 
на си ља над же на ма и се стра ма, ко је су се у оча ју на да ле, и ве ро ва ле, да ће 
их муж, отац или брат осве ти ти – ко ји су па ли ли и пре да ва ли ог њу и жа ру 
све што им је на пу ту ста ја ло” (Ешки ће вић 1923е), мо рал на је пре пре ка пре ко 
ко је он не мо же да пре ђе. У ње го вим за па жа њи ма же ља за осве том знат но 
је при мет ни ја од же ље за ми ло сти њом. Ипак, да уме да бу де и кон тра дик-
то ран, или да у ка сни јим сво јим бе ле шка ма про ме ни од ре ђе ни став, те да суд 
о не при ја те љу у пот пу но сти из ме ни или убла жи, ви дљи во је у Ср ба ди ји. 
Ан ти те за из ме ђу мр жње и љу ба ви пре ма чо ве ку у ње го вом слу ча ју је стал-
но при сут на.

Гле да ју ћи из не мо гле за ро бље ни ке ко ји пре кли њу за ко мад хле ба, у за-
пи си ма из Ја го ди не из но си дру га чи ју те зу од оне ко ју је за бе ле жио у Бе о-
гра ду по сма тра ју ћи го то во иден тич ну сли ку: 

26 При ли ком бо рав ка на Ко со ву и су сре та са не по зна тим ,,ста рим Ар на у ти ном” оста вља 
за пис о њи хо вом раз го во ру: ,,Али ка да му ре кох да смо и ми срп ски вој ни ци – др жав ни 
љу ди, ко ји за све што узму пла ћа ју бе лом па ром (сре бром) – чи чи ца се ма ло за ми сли и по ста 
го сто љу бљи ви ји.” (Ешки ће вић 1925д).
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Те шко ми је би ло гле да ти те љу де, у ко ји ма ни сам ви ше гле дао не при ја те-
ља, не го чо ве ка, ко ји се ето, без и нај ма ње на де бо ри са смр ћу, ко ја не по зна је 
ни при ја те ља, ни не при ја те ља, и пред ко јом смо сви јед на ки, сит ни и ни штав-
ни (Ешки ће вић 1923ж).

На истом ме сту у Ср ба ди ји на ла зи се и бес крај но ту жна сли ка дво ји це 
по зна ни ка из Сре ма и Ири га ко је де ле ве ра и дру штве но по ли тич ка си ту а-
ци ја, од но сно рат, а ко ји би у не ким дру гим окол но сти ма би ли при ја те љи. 
Реч је о јед ном хр ват ском за ро бље ни ку и ње го вом са го вор ни ку Ва си Ешки-
ће ви ћу, ко га овај мо ли да му про на ђе ше сто ро си ро ча ди и же ну ка ко би их 
по здра вио и пре нео оно што он уми ру ћи ни је мо гао. О том су сре ту на во ди: 
,,Те шио сам га ко ли ко сам мо гао” (Ешки ће вић 1923ж).

Срп ска ар ми ја, чи ни се, Ешки ће ви ћу је зна чи ла све. У ње го вој све сти 
њу са чи ња ва ју срп ски ви те зо ви, до стој ни пре ци ко сов ских ју на ка ко ји су 
за ди ви ли ,,цео кул тур ни свет сво јим ју на штвом” (Ешки ће вић 1923ж), на че лу 
са кра љем, ко ји је ,,као ста ра ор лу ши на пре ле тао од јед ног по ло жа ја до дру-
гог, и под па кле ном не при ја тељ ском то пов ском и пу шча ном ва тром со ко лио 
сво је шу ма диј ске ви те зо ве” (Ешки ће вић 1923ж). Ка да се сим бо лич но та ква 
вој ска на ђе на Ко со ву, ,,осве ће ном и по кај ном, ко је ће се кроз не ко ли ко да на 
са мо, опет у цр но за ви ти, да га по но во, ако Бог да, још кр ва ви је све ти мо и 
осве ти мо” (Ешки ће вић 1923ж), он ис пи су је стра не пу не емо ци ја и ро до љу-
би вог на бо ја, ко ји је ње му ва жни ји од смр ти. У При шти ни, упра во оста вља 
и јед но ле по све до чан ство о вој во ди Сте пи Сте па но ви ћу, ко ме се бес крај но 
ди вио и у ко ме је ви део сли ку чи та вог јед ног пре се ка тра ди ци је, до стој ног 
по том ка ло зе Не ма њи ћа: 

ли це до стој но так ма ца на ших слав них Не ма њи ћа [...] и оног, суд бо но сног 
и исто риј ског тре нут ка ка да је, да би за др жао на ди ра ње ау стро ма џар ских ар-
ми ја, и осо ко лио сво ју ма ло број ну вој ску, као раз ја ре ни ти гар уле тео у стре-
љач ки ров са оба сво ја си на, и са пу шком уз вик нуо за јед но са срп ским пе сни-
ком: нек нас не ма ... Ал пред на шим гро бом, исто ри ја не ка са гне гла ву, не ка 
пам ти ко по ста не робoм, ка ко тре ба би ти са ти ла ву (Ешки ће вић 1925ж).

То ком Ве ли ког ра та, на ла зио се у не по сред ној бли зи ни и оста лих ис-
так ну тих по је ди на ца, по пут вој во де Ра до ми ра Пут ни ка, Жи во ји на Ми ши ћа, 
Дра гу ти на Ди ми три је ви ћа Апи са, пу ков ни ка Жив ка Па вло ви ћа, Ни ко ле 
Па ши ћа и пе сни ка Си бе та Ми ли чи ћа. О раз го во ри ма са по ме ну тим лич но-
сти ма и лич ним им пре си ја ма пи сао је и у Ср ба ди ји. У ка та ло гу Му зе ја Но-
вог Са да под име ном ,,Не мој те нас за бо ра ви ти”27 на ла зи се и фо то гра фи ја 

27 Реч је о ка та ло гу из ло жбе Не мој те нас за бо ра ви ти, про мо ви са не у част сто го ди шњи це 
Пр вог свет ског ра та, ко јом је на чи њен ве ли ки по мак у по нов ном про мо ви са њу би о гра фи је 
и де ла Ва се Ешки ће ви ћа. У ка та ло гу су за сту пље ни и ра до ви Гор да не Бу ло вић „Ва са Ешки-
ће вић” и Ми ле та Иг ња то ви ћа „Сли кар ство као трај ни за пис јед ног вре ме на”.

До ступ но на: http://www.mu se umns.rs /si tes/de fa ult/fi les/dow nlo ads/ka ta log_ne moj te_na s_
za bo ra vi ti.pd f.
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Ва се Ешки ће ви ћа са исто ри ча рем и по ли ти ча рем Љу бо ми ром Јо ва но ви ћем, 
ге не ра лом Тер зи ћем, вој во дом Ми ши ћем и пре сто ло на след ни ком Алек сан-
дром I Ка ра ђор ђе ви ћем.

Иа ко је по вла че ње узи ма ло ма ха и тра ја ло сва ким да ном све ду же, сти че 
се ути сак да га ве ра у соп стве ни на род не из не ве ра ва ни јед ног тре нут ка. Чак 
и у гра ду на обо ду отаџ би не, по след њим ме три ма др жа ве за ко ју би жи вот 
дао, а ко ју на пу шта, Ешки ће вић го то во са не мо гу ћим оп ти ми змом за пи су је 
у обра ћа њу за ро бље ни ци ма ко ји по сма тра ју од ла зак срп ске вој ске сле де ћи 
ис каз, са та ко ђе јед ним од лајт мо ти ва ње го вих днев ни ка, а то је срп ска тро-
бој ка: 

Ено по гле дај те срп ску вој ску, и ње не, у бор ба ма из ре ше та не за ста ве, и 
за пам ти те, да где год се те за ста ве по бо ду и за ле пр ша ју, он де ће вам би ти Ср-
би ја, а При зрен је са мо оби чан град, као што су и дру ги гра до ви, ко ји се на пу-
шта ју и за у зи ма ју (Ешки ће вић 1925и). 

Сво ју те зу про ши ру је у јед ном од сле де ћих под ли ста ка Се вер не Ср би је, 
да ти ра ном на дан Бо жи ћа 1926. го ди не, где ис ти че сво ју ми сао во ди љу при-
ли ком по след њег раз гле да ња сло бод ног При зре на: 

По је ди ни ве ли ки љу ди или на ро ди оста ју увек ве ли ки, ка ко у сре ћи и за-
до вољ ству, исто та ко и у нај те жим и нај цр њим да ни ма сво јим или сво је отаџ-
би не (Ешки ће вић 1926).

За та кав на род Ешки ће вић је сма трао Ср бе. О слав ним бит ка ма о ко ји ма 
је слу шао, по пут оне на Це ру ко ја му је би ла под сет ник да по сто ји мо гућ ност 
ко нач не по бе де, то ком по вла че ња кроз Ср би ју, и ка сни је све до Кр фа, пи сао 
је че сто. Ипак, нај зна чај ни ја бит ка о ко јој је пи сао, и ко ју је лич но по сма трао, 
она је ко ја је озна чи ла ,,Вас крс” срп ске вој ске, и ка сни ји три јум фал ни по-
вра так у отаџ би ну. То је бит ка на Кај мак ча ла ну. О осва ја њу Кај мак ча ла на 
оста вља пи са ни траг: 

На Кај мак ча ла ну око че ти ри са та по под не на ста де је дан па као. На ша III 
ар ми ја га по че за си па ти та ко стра шном то пов ском ва тром да је цео био у ди му 
и пла ме ну. У по ла се дам, при дру жи ше јој се и пу шке и ми тра ље зи, а по ла са-
та доц ни је на ши со ко ло ви му, не за др жи вим ба јо нет ским уда ром, осво ји ше и 
нај ви ши врх (РОМС, инв. бр. М. 10.442).

Оно што се то ком Ешки ће ви ће вих за пи са стал но по на вља је сте и то да 
је он у нај те жим тре ну ци ма, ка да ис пи су је нај по тре сни је ре до ве по во дом 
при ли ка у ко ји ма се на ла зи, ујед но и нај све сни ји свог на ци о нал ног иден ти-
те та. По пут бол ни це пре пу не те шко ра ње них у Гу че ву или док не при ја тељ-
ски ави о ни из ба цу ју бом бе на коп ну, че сто у ње го вој не по сред ној бли зи ни, 
док про ла зи по ред све же ис ко па них, нео бе ле же них ра ка, што је ве ћа ње го ва 
и пат ња ње го вог на ро да, он је на њу све по но сни ји, и ка ко се ре ђа ју но ва, 
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кр ва ви ја ме ста, ујед но се ра ђа ју и она слав ни ја од прет ход них.28 Упра во док 
по сма тра те ра ње ни ке, у Ср ба ди ји он пи ше: 

Ко ни је ви део Ср би ју за вре ме свет ског ра та, тај ни за ми сли ти не мо же оне 
над чо ве чан ске на по ре ко је је ма ла Ср би ја на пре гла, са мо да очу ва сво ју рат ну 
сла ву и ог њи ште сво јих пре да ка (Ешки ће вић 1923б). 

Да ље, он пи ше о свом ди вље њу али и ди вље њу це ло га све та јед ној др жа-
ви ко ја је у крат ком вре мен ском ро ку од но си ла зна чај не по бе де над не ко ли ко 
ве ли ких си ла и им пе ри ја. По во дом по бе да над Тур ском ка же: 

За ме сец да на са тр ла је у две ве ли ке бит ке це ло куп ну тур ску вој ску, ко ју 
су пред во ди ле нај чу ве ни је вој ско во ђе [...] Цвет срп ске ин те ли ген ци је из ги нуо 
је на Ку ма но ву, Би то љу и под Је дре ном (Ешки ће вић 1923б). 

За тим сле де по бе де у ,,Срп ско-Бу гар ском ра ту”, у 

кр ва вим и еп ским бор ба ма на Бре гал ни ци, Зле тов ској ре ци, Рај лчан ском 
ри ду, Го ве да ри ку и Кри во ла ку из ко јих Ср би ја из ба цу је још ве ће ју на ке не го 
у Тур ском ра ту, и за не ко ли ко да на са ти ре под лог Бу га ри на и ба ца га на ко ле на 
[...] Гу би ци још ве ћи, још стра шни ји (Ешки ће вић 1923б).

Нај ду же ре до ве по све ћу је бор би срп ског вој ни ка са ау стриј ским, ма ђар-
ским и не мач ким тру па ма, у ко ји ма он 

већ по сле крат ког вре ме на на Це ру опет ту че и раз би ја сил ну ау сто ма џар-
ску вој ску, ко ја се го то во пе де сет го ди на од ма ра ла, и на но си јој, под ко ман дом 
про сла вље ног срп ског вој ско во ђе Сте пе – „Ла ва са Је дре на” – та кав по раз, 
ка квог она још ни ка да ни је до жи ве ла од ка ко по сто ји (Ешки ће вић 1923б).

Као да ни сам не ве ру је у то ли ку сна гу и моћ вој ске сат ка не пре те жно од 
зе мљо рад ни ка, о ко јој се и не мач ки ге не рал фелд мар шал Ау густ фон Ма кен зен 
до сто јан стве но и по зи тив но из ја шња вао, па се пи та: 

Па од ку да та и то ли ка жи вот на сна га и моћ ма лој Ср би ји, да мо же да чи ни 
ова чу да и по ко ре на кр ва вим мег да ни ма, и да за ди вљу је свет сво јим ле ген дар ним 
ју на штвом? Је смо ли ми зби ља „по ко ље ње за пје сму ство ре но”? (Ешки ће вић 
1923б).

,,Но се ћи у се би још од де тињ ства без гра нич ну љу бав за срп ство, за Ср би ју 
и срп ску вој ску” (Сав ко вић 1933) ни је за слу жио за бо рав и ћу та ње, ма кар не 
од соп стве ног на ро да. Упра во је у част под ви га свог на ро да по све тио пр ве 
и по след ње тре нут ке свог жи во та. У вре ме ни ма ка да се на по кон отва ра и 
ве ли ко по гла вље јед не др жа ве, до ду ше још увек при лич но сти дљи во и успо-

28 Та кав ис каз, из ја шња ва ју ћи се о по ду хва ти ма тре ће по зи ва ца, дат је и у Ср ба ди ји: 
,,Све сни да су ча сно из вр ши ли свој дуг пре ма сво јој на па ће ној, али њи хо вим де ли ма про-
сла вље ној отаџ би ни.” (Ешки ће вић 1923б).
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ре но, ње на ве ро ват но нај сјај ни ја епо пе ја, злат но и кр ва во до ба јед не на ци је, 
са по је дин ци ма ко ји су уме ли да за бли ста ју и у ко лек тив ним по ду хва ти ма, 
ка кво је и вре ме Ве ли ког ра та, не пра вед но се за бо ра вља чи тав је дан век. У 
та квим вре ме ни ма тре ба про на ћи и онај за лу та ли траг, ко ји сва ка ко по сто ји, 
а ко ји је оста вио ва жан све док Ва са Ешки ће вић у сли ка ма о да том пе ри о ду, 
у бе ле шка ма и под ли сци ма но ви на у ко ји ма је об ја вљи вао сво је рат не днев-
ни ке. Књи га у ко јој би би ла са ку пље на сва ње го ва до ступ на све до чан ства 
би ла би не про це њи во ва жан жиг у све у куп ној исто ри ји, тра ди ци ји и књи-
жев но сти Ср би је, али би зна чи ла и крај на по ра ка оства ре њу Ешки ће ви ће ве 
нај ве ће же ље, ко ју и сам не ко ли ко пу та из ри че – оста ви ти траг ,,за бу ду ћа 
на ша по ко ље ња да сво јим очи ма ви де” (Ешки ће вић 1923б).
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Fi lip Ma rin ko vić

THRO UGH THE BO UN DED TRA CE OF FRE E DOM –  
WAR DI A RI ES OF VA SA EŠ KI ĆE VIĆ

S u m m a r y

This pa per, on the ba sis of un pu blis hed ma nu scripts from Va sa Eski ce vic’s di a ri es, 
as well as tho se pu blis hed in the bo oks of the Sr ba di ja and Se ver na Sr bi ja, re se ar ches his 
re la ti on ship with the Gre at War in the bro a dest sen se. The war the me co lo red with pa tri-
o tism in ho nor of all tho se he ro es, vic tims and the sur vi vors, mar ked the la ter li fe of this 
aut hor, his di a ri es and me mo ir pro se and left be hind the in sight in to all tho se in tel lec tual 
and cul tu ral aspi ra ti ons in the men ti o ned cir cum stan ces and a va lu a ble exam ple to the 
ge ne ra ti ons to co me.

Key words: Gre at war, ma nu script, di ary, fre e dom, ob li vion, ho me land.

Фи лип Ма рин ко вић
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
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Са ша Р. Ко зић

ИН ТЕР ТЕК СТУ АЛ НОСТ У ЈЕД НОЈ УГА ШЕ НОЈ  
ЗВЕ ЗДИ ЛА ЗА РА КО МАР ЧИ ЋА

Са же так: У ра ду се раз ма тра ју ин тер тек сту ал ни еле мен ти Јед не уга ше-
не зве зде Ла за ра Ко мар чи ћа. По себ на па жња по све ће на је упо ред ној ана ли зи 
овог ро ма на и де ла Ка ми ла Фла ма ри о на. Циљ ра да је да ис так не што ви ше 
ин тер тек сту ал них све за ове дво ји це ау то ра. Во де ћи се ком па ра тив ном ме то-
дом ис тра жи ва ња уста но вље на је ве за Ко мар чи ћа не са мо с Фла ма ри о ном 
не го и с ан тич ком ме ни пе јом као и по ступ ци ма ко ји се у њој за ти чу, а на ко је 
нам је ука зао Ми ха ил Бах тин у на уч ној сту ди ји Про бле ми по е ти ке До сто јев-
ског. По ред то га, ово књи жев но де ло ко ри сти се фор мом на уч ног ра да пре 
све га због осла ња ња на струч ну ли те ра ту ру. Та ко ђе, у Јед ној уга ше ној зве зди 
се за ти че и ау то ци тат ност, при че му пи сац свој ро ман до во ди у ве зу с дру гим 
де ли ма ко је је на пи сао. Ту се ми сли на Је дан ра зо рен ум и Два ама не та.

Кључ не ре чи: Ла зар Ко мар чић, Јед на уга ше на зве зда, ин тер тек сту ал ност, 
Ка мил Фла ма ри он.

Ла зар Ко мар чић и ње го ва Јед на уга ше на зве зда соп стве ним при ме ром 
по ка зу ју на ко ји на чин вре ме и за бо рав не ко га или не што бри шу из се ћа ња 
и пре пу шта ју та ми про ла зног и про па дљи вог, што је уто ли ко за ни мљи ви је 
уко ли ко се у об зир узме чи ње ни ца да је упра во овај на уч но фан та стич ни ро-
ман по све ћен суд би ни и не стан ку не бе ских те ла, са мим тим и за бо ра вље ним 
и уга ше ним жи во ти ма, од но сно све му што је у ве зи с ег зи стен ци јом. Ди-
рект но или ин ди рект но, они по твр ђу ју за бо рав го то во ап сурд ним слу ча јем 
у ком ау тор до жи вља ва оно што при ка зу је у јед ном од сво јих де ла.

Као пи сац, Ко мар чић је сво је вре ме но био по пу ла ран, a ка сни је je за по ста-
вљен и ли шен сва ког по ме на ко ји би до при нео ре ха би ли та ци ји ње го ве про зе.1 

1 Ту се уму има ју кри ти ча ри „на гла су” ко ји су га из ме сти ли из свог де ло кру га, чи ме 
су до при не ли ње го вом за бо ра ву. Што се ти че Јо ва на Скер ли ћа, на су прот огром ним по стиг-
ну ћи ма у обла сти исто ри је књи жев но сти и књи жев не кри ти ке, он је кат кад имао окли зну ћа 
у су до ви ма по во дом ау то ра о ко ји ма је пи сао, а ко ји или ни су од го ва ра ли ње го вом сен зи би-
ли те ту, кон цеп ци ји умет но сти и естет ски при хва тљи вог, или су јед но став но оста ли без 
ње го ве на кло но сти, што је опет по ка за тељ да је у ње го вим за кључ ци ма лич но на ди ла зи ло 
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По ред то га, про у ча ва о ци ко ји су га по ми ња ли, по пут Пре дра га Па ла ве стре 
и Јо ва на Де ре ти ћа, о ње му су го во ри ли са мо уз гред и без пом ни је ана ли зе, 
иа ко ње гов опус ни је без зна ча ја,2 на ро чи то ако се има у ви ду до ба ка да је 
на ста јао и уко ли ко се упо ре ди си ту а ци ја у та да шњој срп ској књи жев но сти 
са ста њем у фран цу ској или ру ској, што су у од но су на ону на до ма ћој сце ни 
пред ња чи ле. Пре ко но ћи у срп ској књи жев но сти по ја вио се низ ау то ра ко ји 
су је сво јим при су ством и ства ра ла штвом обо га ти ли, на мет нув ши се европ ској 
књи жев ној сце ни, а ме ђу њих тре ба увр сти ти и Ла за ра Ко мар чи ћа, без об зи ра 
на то што је он ма ло по ми њан пи сац и што се мо же вр ло ла ко де си ти да у 
пот пу но сти оста не пре пу штен за бо ра ву.3 Што се ти че тек сто ва о Ко мар чи-
ћу, сво је вр сних пред го во ра и по го во ра у ње го вим штам па ним де ли ма до 
ко јих је, уз гред бу ди ре че но, те же до ћи, у њи ма кри ти ча ри по пут Бо жи да ра 
Ко ва че ви ћа ис ти чу да су нај вред ни ји ро ма ни овог пи сца Је дан ра зо рен ум и 
Два ама не та, а ма ли је број оних ко ји по ми њу Јед ну уга ше ну зве зду као вред-
ну па жње, већ то чи не са мо уз гред, сма тра ју ћи је на уч но фан та стич ним де-
лом што чи та о цу пре до ча ва ау то ро ву за не се ност ва си о ном и зве зда ма.

За не ма ри ва ње овог из у зет но зна чај ног ро ма на тре ба схва ти ти као не до-
вољ но раз у ме ва ње за Ко мар чи ће во нај вред ни је де ло, с тим да је оно ујед но 

објек тив но. Ко мар чић та ко ђе ни је мо гао да ра чу на на Скер ли ће ву бла го на кло ност нај ви ше 
због то га што ни је био ње гов по ли тич ки исто ми шље ник, бо ље ре че но, на ла зио се у та бо ру 
опо зи ци је. За по тре бе овог ра да ова чи ње ни ца је од се кун дар ног зна ча ја, али сва ка ко ука-
зу је на уплив по ли ти ке у срп ској књи жев но сти, као и на њен по гу бан ути цај ко ји се ис по-
ља вао и ка сни је, у ХХ ве ку.

2 О то ме све до чи чи ње ни ца да је ње гов ро ман Је дан ра зо рен ум об ја вљен у ан то ло гиј-
ском из бо ру Пе де сет ро ма на срп ске књи жев но сти.

3 Не ве ро ват но је да се је дан ино ва ти ван дух по пут Ко мар чи ћа мар ги на ли зо вао и прак-
тич но свео на пи сца од пе ри фер ног зна ча ја, иа ко у од но су на сво је са вре ме ни ке ни је ни у 
че му за о ста јао, ба рем ка да је у пи та њу књи жев но ства ра ла штво. Шта ви ше, уко ли ко се оно 
узме у об зир, чи та лац ће оста ти за те чен ра зно вр сно шћу ње го вог опу са, те ма ма ко је об ра ђу је, 
на чи ном на ко ји то чи ни и по мо ћу ка квих стил ских по сту па ка. Као про зни пи сац он је, на 
при мер, имао ја сан увид у про бле ма ти ку бал кан ског под не бља (што се на ро чи то опа жа у 
Му че ни ци ма за сло бо ду, где је ука зао на вер ску мр жњу), за тим је пи сао и аван ту ри стич ка 
де ла по пут Дра го це не огр ли це; док је град ску сре ди ну од сли као у Два ама не та, у Јед ном 
ра зо ре ном уму при ка зао је ду шев ни не мир мла дог чо ве ка ко ји је по лу део, што од ли те ра-
ту ре (Кан та), што од љу ба ви, а на по слет ку је чи та о ци ма по ред ових са мо уз гред по ме ну тих 
де ла по ну дио и на уч но фан та стич ни ро ман Јед на уга ше на зве зда. Ње го ва Два ама не та ве-
ро до стој но опи су ју град ску бе о град ску сре ди ну, че му је сли чан Ха џи Ди ши Дра гу ти на Или-
ћа. Је дан ра зо рен ум пра ти пси хич ки лом и с тог гле ди шта не би смео за о ста ја ти за при по-
вет ка ма Ла зе Ла за ре ви ћа; док Јед на уга ше на зве зда по сво јој кон цеп ци ји и ин те лек ту а ли зму 
је сте је дин стве на. Ово би био са мо кра так пре глед Ко мар чи ће вог ства ра ла штва ко ји има за 
циљ да ука же на већ по ме ну ту ра зно вр сност као и да ис так не пи сца ко ји мо же да ста не ра ме 
уз ра ме са сво јим са вре ме ни ци ма што су сти ца јем окол но сти у срп ској књи жев но сти на и-
шли на бо љу ре цеп ци ју. Све ово по кре ће пи та ње шта је узро ко ва ло да Ко мар чи ће ва де ла 
бу ду из ме ште на из ван ши рег чи та лач ког ви до кру га; да ли је то гре шка кри ти ча ра ко ји су 
има ли окли зну ћа у су до ви ма и не до ста так раз у ме ва ња, или не мар по то њих ге не ра ци ја ко је 
су овом пи сцу по све ћи ва ле ма ло па жње. Мо жда је уте шан по да так да по сто ји дру штво за 
на уч ну фан та сти ку ко је но си Ко мар чи ће во име, али то ни је до вољ но у по ре ђе њу са за по-
ста вље но шћу ње го вих де ла.
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и нај не про ход ни је, од но сно нај те же за раз у ме ва ње. Оно се чи та о цу не отва ра 
у пр ви мах, по што је за тво ре но и там но, што је по сле ди ца ње го ве фи ло зо-
фич но сти и на уч но сти ко је по тра жу ју ве ћи сте пен па жње, а ујед но и пом-
ни ју ко му ни ка ци ју ко ја се оства ру је је ди но ако чи та лац има во љу да из но ва 
и из но ва при сту па де лу и на тај на чин се с њи ме бо ље упо зна. Јед но став но, 
овај ро ман от кри ва се по сте пе но, а то је ве ро ват но и узрок што га је ве ћи 
део кри ти ке и чи та лач ке пу бли ке за не ма рио, а то не би тре ба ло да бу де та ко, 
прем да Јед на уга ше на зве зда сво јим те мат ским осо бе но сти ма, струк ту ром 
и ми шљу исту па у ред мо дер них де ла. У овом ро ма ну мо же се про на ћи оно 
што се ка сни је ма ни фе сто ва ло у оства ре њи ма ау то ра мо дер не и ме ђу рат не 
књи жев но сти. 

Кон крет но, у ра ду се па жња по све ћу је ин тер тек сту ал но сти у Јед ној 
уга ше ној зве зди као ње ној бит ној осо бе но сти, бу ду ћи да је Ко мар чић ово 
де ло ства рао под ути ца јем Фла ма ри о на, при че му не тре ба смет ну ти с ума 
ни мно го ста ри ју књи жев ну тра ди ци ју као што је ан тич ка, јер се ов де за ти-
че ди ја лог ка рак те ри сти чан за фи ло зоф ска де ла, те и еле мен ти ме ни пе ја, 
од но сно ме нип ских са ти ра ко је по ми ње Ми ха ил Бах тин у сту ди ји Про бле ми 
по е ти ке До сто јев ског (2000).

Да би се са гле да ла ин тер тек сту ал ност у Јед ној уга ше ној зве зди, нео п-
ход но је по ћи од од го ва ра ју ће по моћ не ли те ра ту ре ко ја ће омо гу ћи ти лак шу 
ана ли зу ин тер тек сту ал них аспе ка та Ко мар чи ће вог ро ма на, као и ње го вих 
осо бе но сти што ука зу ју на то да је ау тор, по ла зе ћи од ту ђе ли те ра ту ре (као 
сво је вр сне ин спи ра тив не ма те ри је), са бе се дио са дру гим де ли ма и на тај 
на чин ство рио спе ци фич ну тво ре ви ну ко ја осим ту ђег са др жи и лич ни 
уплив, од но сно Ко мар чи ћев пе чат. За по тре бе овог ра да од по себ ног зна ча-
ја би ће Те о ри ја ци тат но сти Ду брав ке Ора ић То лић (1990), по што се у њој 
на ла зе све бит не ди стинк ци је у ве зи с ин тер тек сту ал но шћу и ци тат но шћу, 
ко ји ма је ау тор ка по све ти ла на ро чи ту па жњу, при че му је по дроб но из вр-
ши ла рас по де лу пре ма ти по ви ма ци тат но сти што су у уској ве зи с две ци тат-
не кул ту ре (илу стра тив ном и илу ми на тив ном), а ко је су из дво је не као два 
опо нен та чи ја се ка рак тер на обе леж ја кат кад мо гу за те ћи у истом де лу. Че шћи 
је слу чај да је дан од ова два ти па ци тат но сти бу де до ми нан та у од ре ђе ном 
де лу, при че му та да пре о вла ђу је са мо је дан тип ци тат но сти. Има ју ћи у ви ду 
Ко мар чи ће во ства ра ла штво, као и пе ри од у ком се овај пи сац раз ви јао, не 
би би ло зго рег по ме ну ти оно што Д. Ора ић То лић на во ди по во дом илу стра-
тив ног и илу ми на тив ног ти па ци тат но сти. 

Оп ће ни то се мо же ре ћи да илу стра тив ни тип ци тат но сти до ми ни ра у пар-
ним кул ту ра ма и сти ло ви ма као што су ати ци зам и рим ска кла си ка у ан ти ци, 
сред њо ве ков на кул ту ра, ре не сан са, кла си ци зам и су вре ме ни пост мо дер ни зам, 
а илу ми на тив ни у не пар ним кул ту ра ма и сти ло ви ма као што су ан тич ки ази ја-
ни зам или алек сан дри ни зам, но во вје ков ни ма ни ри зам, ро ман ти зам и аван гар да 
(Ora ić To lić 1990: 57).
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По зи ци ја у ко јој се Ко мар чић ли те рар но раз ви јао спе ци фич на је: тра го ви 
епо хе ро ман ти зма и да ље су се осе ћа ли и ис по ља ва ли код по је ди них ау то ра; 
ре а ли зам је био до ми нан тан и прак тич но је имао по вла шћен по ло жај као 
пра вац ко ји је у Ср би ји у дру гој по ло ви ни XIX ве ка до био мно ге след бе ни-
ке; а кра јем XIX и по чет ком XX ве ка за чи њу да се осе те мо дер не стру је и 
по ја вљу ју се де ла с мо дер ни стич ким обе леж ји ма.4 Ра зно вр сност у по гле ду 
пра ва ца ко ја је за де си ла бал кан ско под не бље код Ко мар чи ћа ре зул ти ра ла је 
ти ме што он у сво јој по е ти ци има три раз ли чи те фа зе (ро ман тич ну, ре а ли-
стич ну и мо дер ни стич ку) ко је су у по је ди ним де ли ма или би ле њи хо ва до-
ми нант на струк ту ра, или су се (као што је то слу чај с Јед ном уга ше ном 
зве здом и Јед ним ра зо ре ним умом) ме ђу соб но пре та па ле.

У Јед ној уга ше ној зве зди ро ман тич но се ис ти че у ви ду те ма ти ке ко ја се 
мо же по ве за ти с ми сти ком (пу то ва ње ду ше на онај свет), ре а ли стич но има 
сво је ме сто у ро ма ну у ма лим об ри си ма (али ипак при сут ним) на ро чи то у 
па са жи ма где се го во ри о људ ској вр сти, пла не ти Зе мљи и људ ској те жњи 
ка са мо у ни ште њу, док се мо дер ни стич ко огле да у на чи ну при по ве да ња, 
сти лу и мо де лу по ко јем је ау тор кон ци пи рао те му. С дру ге стра не, ова ква 
по зи ци ја пи сца у пе ри о ду ка да су се по је ди ни прав ци пре та па ли мо гла би 
се ко ри сти ти у освр ту на ин тер тек сту ал ност и ци тат ност ко ја се за ти че у 
овом ро ма ну, при че му је ви дљи во да по сто је раз ли чи ти ти по ви ци тат но сти, 
што би опет мо гла да бу де по сле ди ца што те ме и ли те ра ту ре ко је су ко ри-
сти ле ау то ру, што вре мен ске по зи ци је ко ја је ве ро ват но због упли ва три 
раз ли чи та прав ца омо гу ћи ла да се ова пло те раз ли чи ти ти по ви ци тат но сти.

Ова кву по ја ву у Ко мар чи ће вом де лу не тре ба по сма тра ти као ци тат ну 
тен ден ци ју ко ја се све сно ис по ља ва ла, већ као про дукт спон та но сти и чи-
ње ни це да је ау тор у не ку ру ку свој ро ман ства рао по прин ци пи ма на у ке и 
на уч но сти (ту се нај ви ше ми сли на ко ри шће ње ту ђег тек ста као од го ва ра ју ће 
ли те ра ту ре), при че му је ро ман и по при мио обри се на уч ног фик ци о на ли зо-
ва ног де ла у ком је на по слет ку фик ци ја до би ла пре ва гу над ре ал ним, а што 
би под ра зу ме ва ло од ре ђе не на уч не чи ње ни це, или по је ди на раз ма тра ња 
Ко мар чи ће вих са вре ме ни ка ко ји су се ин те ре со ва ли за астро но ми ју.5 Пре ма 
то ме, за ви сно од ли те ра ту ре ко ју је Ко мар чић ко ри стио и од ко је је по ла зио, 
у ро ма ну су се ис по љи ле од ре ђе не ка рак те ри сти ке ну жно ве за не уз под текст, 

4 Ту се на ро чи то има ју на уму при по вет ке Ла зе Ла за ре ви ћа. Та ко ђе, не тре ба за не ма-
ри ти ни сим бо ли зам ко ји је на ства ра о це у не ким об ри си ма ути ски вао ње му свој стве не 
бе ле ге. За при мер би се мо гле по ме ну ти Го спо ђа Ма ри ја Дра гу ти на Или ћа и сце на ње не 
смр ти.

5 Тек сто ви ко ји су би ли ис хо ди шна ли те ра ту ра за ау то ра Јед не уга ше не зве зде ни у 
ком слу ча ју не би тре ба ло да се за не ма ре, на ро чи то уко ли ко се у ви ду има по де ла ци та та 
на осно ву тро у гла ко ју је из вр ши ла Ду брав ка Ора ић То лић, раз вр став ши их: „1) по ци тат ним 
сиг на ли ма ко ји ма Т упу ћу је на по сто ја ње Ц; 2) по оп се гу по ду да ра ња из ме ђу Ц и ПТ; 3) по 
вр сти ПТ из ко је га су пре у зе ти Ц и 4) по се ман тич кој функ ци ји Ц у скло пу Т” (1990: 16), где 
су Т – текст, Ц – ци тат, ПТ – под текст, пред текст, про то текст. 
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од но сно ис хо ди шну ли те ра ту ру. Ако ци тат по ти че из под тек ста ко ји ре ци мо 
при па да до ме ну на у ке или књи жев но сти, и у глав ном тек сту ће се тај ци тат 
ре а ли зо ва ти на од го ва ра ју ћи на чин, што ће тек сту да ти сво је вр сну обо је ност.6

Тек сто ви на ко је се Ко мар чић осла њао по ти чу из три раз ли чи та до ме на: 
књи жев ног (у ви ду се има ју Фла ма ри о но ва ли те рар на де ла), на уч ног (то су 
Фла ма ри о но ва, Фал бо ва, Мо лин ге ро ва и Ку че ри на де ла ко ја се од но се на 
астро но ми ју) и пу бли ци стич ког (ми сли се на Фер ди нан да Сиг мун да и ње гов 
ча со пис Си ри јус по све ћен по пу лар ној астро но ми ји).7 Ко ри сте ћи ана ли тич-
ност Д. Ора ић То лић, мо же се за кљу чи ти да Ко мар чи ће ви ци та ти пре ма 
ци тат ним сиг на ли ма при па да ју и спо ља шњим и уну тра шњим, ко је, из ме ђу 
оста лог, ка рак те ри шу: спо ља шње – на вод ни ци, дру ги тип сло ва, тач ни по-
да ци о под тек сту из ко јег по ти чу ци та ти; уну тра шње – на во ђе ње на сло ва 
ци ти ра ног тек ста или име на ње го вог ау то ра, „дру ге ин тер тек сту ал не ве зе 
с ци ти ра ним ан те цен ден том као што су при сут ност ли ко ва, мо ти ва или стил-
ских по сту па ка ПТ у окви ру вла сти то га Т” (Ora ić To lić 1990: 16). По оп се гу 
по ду да ра ња из ме ђу Ц и ПТ мо гло би се ре ћи да су у ро ма ну при сут ни пот-
пу ни и не пот пу ни ци та ти (вид.: Ora ić To lić 1990: 18); а по вр сти под тек ста 
ин тра се ми о тич ки и тран ссе ми о тич ки (вид.: Ora ić To lić 1990: 21), где код 
пр вих „ПТ при па да ис тој умјет но сти као и Т, па се ци тат ни су од нос ус по-
ста вља на ре ла ци ји књи жев ност-књи жев ност” (Ora ić To lić 1990: 21), а код 
дру гих „ПТ уоп ће не при па да умјет но сти, па се ци тат ни су од нос ус по ста вља 
из ме ђу умјет но сти и не-умјет но сти у нај ши рем сми слу ри је чи” (Ora ić To lić 
1990: 21). По ци тат ним функ ци ја ма за ти чу се и ре фе рен ци јал не, ко је су основ-
на ка рак те ри сти ка на уч них тек сто ва, али и ау то ре фе рен ци јал не, ко је су 
глав на осо би на умет нич ких тек сто ва (вид.: Ora ić To lić 1990: 30).

Ме ђу тим, код Ко мар чи ћа је ствар ком плек сни ја не го што би се то мо гло 
учи ни ти ка да је ци тат ност у пи та њу, пр вен стве но због на чи на на ко ји је чи-
та о ци ма да вао упут ни це да је не што ци тат. То би у са гла сју с го ре по ме ну тим 
би ли спо ља шњи ци тат ни сиг на ли кон тра сти ра ни на вод ни ци ма као и ис так-
ну ти по ло жај мо та.8 Но и ту по сто ји од ре ђен про блем. На и ме, ра ди се о 
то ме да је овај пи сац код по је ди них мо та ја сно упу тио на из вор из ко га по-

6 На рав но, у ви ду тре ба има ти и тип кул ту ре из ко је текст по ти че, јер „ци тат ност ови си 
о ти пу кул ту ре. У кул ту ра ма вер ти кал ног ти па че шће су ци тат не ими та ци је, а у кул ту ра ма 
хо ри зон тал ног ти па – ци тат ни ди ја лог и по ле ми ка. У вер ти кал ним кул ту ра ма по сто ји стро-
га хи је рар хи ја тек сто ва, жан ро ва, умјет нич ких ме ди ја и кул тур них сфе ра, па се ци тат ни 
кон так ти у пра ви лу ус по ста вља ју та ко да хи је рар хиј ски ни жи тек сто ви ими ти ра ју по вред-
но сти и по ло жа ју над ре ђе не тек сто ве. У хо ри зон тал ним кул ту ра ма, гдје хи је ра р хи је не ма, 
ци тат ни се кон так ти ус по ста вља ју или на на че лу по ле мич ке по бу не не коћ ни жих про тив 
не коћ ви ших тек сто ва или на на че лу ди ја ло га ме ђу рав но прав ним тек сто ви ма, ме ди ји ма, 
кул тур ним сфе ра ма” (Ora ić To lić 1990: 41).

7 Од на ве де них ау то ра тре нут но су до ступ ни са мо Ка миј Фла ма ри он и Отон Ку че ра, 
што умно го ме су жа ва круг ове ин тер тек сту ал не ана ли зе ко ја би се вре ме ном мо гла до пу-
ни ти, уко ли ко би се на шао на чин да се до ђе до тек сто ва ко је је Ко мар чић на вео.

8 У Јед ној уга ше ној зве зди сва ко по гла вље има свој мо то.
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ти че ци тат, док је код дру гих оста вио са мо на вод ни ке, ја сно упу ћу ју ћи на 
то да је ци тат од не куд пре у зет, али не и ода кле. То отва ра про стор за не до у ми-
цу: за што је он не где упу ћи вао на из во ре, а због че га је по је ди не ре фе рен це 
пре ћут ки вао. Да ли је то би ла сво је вр сна игра са чи та о ци ма, при кри ва ње 
ци тат не ма те ри је, или је ау тор ци ти рао са мог се бе пре ме стив ши сво је де ло 
у до мен ау то ци тат но сти? То би мо гло оста ти отво ре но пи та ње за те мељ ни ју 
ин тер тек сту ал ну ана ли зу. Оно што је са свим из ве сно је сте да су у Ко мар-
чи ће вом ро ма ну на сло је ни гла со ви раз ли чи тих ау то ра.

По вла шће ни по ло жај ко ји би пи сац и ње го во де ло тре ба ло да има ју сти-
ца јем окол но сти им је ус кра ћен, мо жда и због то га што је Јед на уга ше на 
зве зда би ла ис пред свог вре ме на. На во ђе ње ли те ра ту ре на по чет ку ро ма на, 
ка ко је већ по ме ну то, Ко мар чи ћа при бли жа ва мо дер ни зму и мо дер ни стич ким 
по ступ ци ма ко је ин тер тек сту ал ни аспект ро ма на до дат но осна жу је. Осим 
то га, та кав по сту пак ди рект но упу ћу је на ма те ри ју ко ју је пи сац ис ко ри стио 
пре ма сво јим по тре ба ма. Та чи ње ни ца мо гла би да зна чи да на мно гим ме сти-
ма у ро ма ну по сто је де ло ви ко ји ко ре спон ди ра ју с на ве де ном ли те ра ту ром. 
Оту да, чак и ка да не по сто је ди рект не смер ни це на ци тат ност и ци тат ни по-
сту пак, то не мо ра да зна чи да они у де лу ни су при кри ве ни ау то ро вом сен-
ком и оним што се сто пи ло са сти лом ње го вог ро ма на, по што се пи са ње као 
акт ства ра ња у не ку ру ку и за сни ва би ло на све сној би ло на не све сној ко му-
ни ка ци ји с ту ђим де ли ма. Ау тор увек у по за ди ни сво је све сти има не ког дру-
гог пи сца (то на ро чи то ва жи у слу ча је ви ма ка да је не ка ли те ра ту ра узе та као 
под сти цај и ин спи ра ци ја), пре ма ко ји ма ће сво је де ло с јед не стра не вред но-
ва ти а с дру ге га ства ра ти, и то прак тич но зна чи да се це ло куп на књи жев ност 
за сни ва на ди ја ло гу с дру гим и оним што је фи зич ки од сут но, али ду хов но 
при сут но. Сто га би се мо гла из не ти прет по став ка да је у по је ди ним сег мен-
ти ма ау тор па ра фра зи рао тек сто ве из дру гих де ла ка ко би што бо ље пот-
кре пио оно што је би ло у фо ку су ње го вог ин те ре со ва ња. То је на ро чи то 
ка рак те ри стич но за тек сто ве ко ји су у ве зи с на у ком и на уч ним, јер су они 
не за ми сли ви без упли ва ли те ра ту ре. 

За Ко мар чи ћев ро ман де ла дру гих ау то ра би ла су пре ко по треб на ка ко 
би се у Јед ној уга ше ној зве зди пот кре пи ла на уч на тен ден ци ја. Он се са ве сно 
при пре мио за пи са ње овог де ла, а о то ме све до че на по чет ку на ве де на име на, 
без об зи ра на то што се осла њао ма хом на Фла ма ри о на. Ствар с Фла ма ри о-
но вим де ли ма је та ква да, упр кос њи хо вом ли те рар ном аспек ту, она у се би 
са др же и на уч ни с по дроб ним по да ци ма ко ји ни су ту са мо ра ди фа бу ле, већ 
и да би не у ког и не у пу ће ног чи та о ца не че му под у чи ли,9 прем да је овај пи сац 
пр вен стве но био на уч ник, а нај по сле про за и ста ко ји је же лео да сво јим са-

9 Очи глед но је да се Ко мар чић имао че му на у чи ти од Фла ма ри о на. Вр ло је ве ро ват но 
да је он до по је ди них име на и до шао пре ко овог пи сца, док је ње гов ути цај ви дљив по чев од 
те ма ти ке, пре ко стил ских по сту па ка, ко ри шће ња фу сно та, све до на уч них тен ден ци ја у 
ве зи с астро но ми јом.
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вре ме ни ци ма при бли жи ва си о ну и про бу ди у њи ма ин те ре со ва ње за астро-
но ми ју. Ме ђу тим, из ве сно је да се Ко мар чић ни је осла њао са мо на Фла ма ри-
о на и да су и оста ли ау то ри у по је ди ним сег мен ти ма ње му по мо гли при ли ком 
пи са ња на уч но фан та стич ног ро ма на. У ком сми слу? Нај ве ро ват ни је је да се 
ту ра ди о на уч ном до ме ну, јер је го то во из ве сно да се он из де ла Фал ба, Мо-
лин ге ра, Но е ге ра та, Ку че ре и Сиг мун да оба ве шта вао о пла не тар ним си сте-
ми ма, зве зда ма и не бе ским по ја ва ма. Очи глед но је да про лог Јед не уга ше не 
зве зде умно го ме под се ћа на На ше не бо Ото на Ку че ре (1930) и ту се пр вен стве-
но ми сли на оду ше вље ни тон ко јим се го во ри о ва си о ни. Та ко ђе, Ко мар чић, 
по пут Ку че ре, у про ло гу чи та о ца упо зна је са зве зда ним си сте ми ма и рас по-
ре дом зве зда, као и по да ци ма ка кве по ло жа је не бе ска те ла за у зи ма ју у од ре-
ђе ним пе ри о ди ма го ди не у ве чер њим ча со ви ма, ну ди ин фор ма ци је о Си ри-
ју су, Ми за ру, Ку мо вој сла ми или Вла ши ћи ма, Пер зе ју, Бли зан ци ма итд. При 
то ме Ко мар чић ни је те ме љан као Ку че ра, што је по све ра зу мљи во, јер је овај 
пи сао на уч но де ло, док је Ко мар чи ћу на у ка би ла са мо по ла зи ште при ли ком 
ства ра ња књи жев ног де ла. Би ло ка ко би ло, из ве сна слич ност по сто ји и она 
све до чи о Ко мар чи ће вој на ме ри да оне сег мен те ко ји су у ве зи с на у ком на-
пи ше што ком пе тент ни је и та ко ба рем до не кле чи та о це осве сти о бес ко нач-
но сти ва си о ни ној као и о пла не тар ним си сте ми ма за ко је је по чет ком XX 
ве ка по че ло да се бу ди све ве ће ин те ре со ва ње.

Има ју ћи у ви ду Фла ма ри о на, не ки злу ра ди ко мен тар на ра чун Ко мар-
чи ће вог де ла мо гао би гла си ти: он је све пре у зео од фран цу ског ау то ра. И у 
пр ву ру ку не ком би се то мо гло учи ни ти тач ним, ме ђу тим, то је са мо оп се на 
и по сле ди ца то га што је Фла ма ри он за Ко мар чи ћа био не ко на ко га се угле-
дао. Си гур но је да су Фла ма ри о но ва де ла би ла ин спи ра тив на за Ко мар чи ћа, 
на су прот то ме што се он из њих оба ве шта вао о астро но ми ји и оно ме пре ма 
че му је га јио из ве сне сим па ти је као љу би тељ ва си о не и зве зда.10

Ка да је у пи та њу Фла ма ри о но ва Ура ни ја, из ве сна слич ност Јед не уга-
ше не зве зде с овим де лом по сто ји, али по по је ди ним мо ти ви ма и те мат ским 
струк ту ра ма. Уз по моћ ана ло ги је Д. Ора ић То лић ре кло би се да су то у 
Ко мар чи ће вом ро ма ну уну тра шњи ци тат ни сиг на ли. По пут Фла ма ри о на, 
Ко мар чић ко ри сти мо ти ве пу то ва ња ду ше по ва си о ни и по се те пла не та ма. 
Ова кво пу то ва ње у Ура ни ји се од ви ја у два на вра та, а ре а ли зо ва но је пре ко 
сна: у пр вом слу ча ју уз по моћ Ура ни је, а у дру гом са мо сан омо гу ћу је од ла-
зак ду ше на Марс. С дру ге стра не, и у Ура ни ји и у Јед ној уга ше ној зве зди по-
сто је раз ма тра ња по во дом бес ко нач но сти ва си о не, оба ау то ра чи та о це упо-
зна ју с про це си ма кроз ко је пла не те про ла зе при ли ком ства ра ња, при че му 
њи хо ва де ла та ко ђе са др же ме ста на ко ји ма се кри ти ку ју људ ска вр ста и 

10 Ка да су ин тер тек сту ал не ве зе у пи та њу, рад ће се фо ку си ра ти са мо на Ура ни ју и Смак 
све та, док ће оста ла на ве де на Фла ма ри о но вих де ла би ти оста вље на за не ку дру гу и по дроб-
ни ју ана ли зу, при че му тре ба на по ме ну ти да је го то во из ве сно да је ве ли ки ути цај на Ко мар-
чи ћа има ла По пу лар на астро но ми ја.
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са мо де струк тив ност чо ве ко ва; та ко ђе, ду хов ни свет са др жи исте ка рак те ри-
сти ке, бо ље ре че но – од ре ђе ни тип ве ро ва ња: да се на кон смр ти ду ше ста-
па ју с ва си о ном у ко јој сти чу свест о јед ном – о оно ме што у се би об је ди њу је 
це ло куп ну бес ко нач ност, од но сно смрт, да је ду ши сло бо ду, чи ме се омо гу-
ћу је спо зна ва ње бес кра ја.

По сто је и кон крет ни ји при ме ри ко ји до не кле упу ћу ју на Фла ма ри о но ву 
Ура ни ју, од но сно све до че о Ко мар чи ће вом све сном или не све сном пре у зи ма-
њу Фла ма ри о но вих сен тен ци ко ји ма је ау тор Јед не уга ше не зве зде дао уне-
ко ли ко дру га чи ји ам би јент. На при мер, сце ну раз го во ра Ура ни је и глав ног 
ју на ка под стак нут пла не том Зе мљом из Фла ма ри о но вог ро ма на Ко мар чић 
у свом де лу из ме шта на пла не ту Га ми до чи је при род не ле по те пот по ма жу ко-
му ни ка ци ју слич ну оној из Ура ни је. На и ме, на по чет ку Ура ни је се за кљу чу је: 

Да жи вот на Зе мљи не по сто ји, ова пла не та би ла би пот пу но ли ше на ин те-
ре со ва ња за по сто ја ње би ло ка квог ра зу ма, а иста ми сао мо же се при ме ни ти на 
све све то ве ко ји се окре ћу око ми ли јар ди су на ца у ду би на ма бес кра ја. Жи вот 
је циљ це ло куп ног ства ра ња. Да ни је жи во та и ми сли, све то би ло би ни штав но 
и без вред но (Fla ma rion 2005: 28). 

Код Ко мар чи ћа се, на кон на бра ја ња свих Га ми до вих ле по та и ве ле леп них 
пеј за жа, кроз Ла пла са ис ти че: 

По гле дај мо све те ча ри, што их је из да шна при ро да из ли ла на ово га љу бим-
ца сво га, па се упи тај мо: а на што то све, кад ту не ма ме зим ца Бо жи је га, кад 
ту не ма чо ве ка, да то све ви ди, да то све осе ти, да се тој ле по ти на ди ви и да 
твор цу не бе сно ме са дна ду ше от пе ва бо жан ску хим ну: „Те бе Бо же хва лим!” 
(Ко мар чић 1902: 70). 

Ова два на пр ви по глед ни ма ло слич на од лом ка по ве зу је пи та ње су шти не 
ства ра ња при ро де и сми сла ко ји из то га про из ла зи. Оба од лом ка као су шти-
ну из два ја ју ег зи стен ци ју. Све што је ство ре но не би има ло свр ху ако жи вот 
и ми сао не би по сто ја ли, уко ли ко не би би ло чо ве ка (или би ћа ко је по се ду је 
свест и мо гућ ност раз ма тра ња) ко ји би све ство ре но мо гао да ра за бе ре, ем-
пи риј ски до ку чи и пре ма то ме о од ре ђе ној по јав но сти ство ри од го ва ра ју ћу 
пред ста ву. Са ма по се би, при ро да је рав но ду шна пре ма би ло че му спо ља шњем 
што би на њу мо гло да ути че и упра во је би ће оно ко је је осми шља ва и да је 
јој зна чај. Да кле, жи вот и ми сао ко ја из ње га про из ла зи је су не што нај у зви-
ше ни је ство ре но у при ро ди. Сам жи вот иде уз ла зном пу та њом и те жи да се 
из ми ле ни ју ма у ми ле ни јум раз ви је ка све ве ћем са вр шен ству ко је ће би ти 
кру ни са но ви шом ин те ли ген ци јом. На не ко ли ко ме ста у Ура ни ји, Сма ку 
све та и Јед ној уга ше ној зве зди чи та лац ће на и ћи на ова кве при ме ре. Но, ка да 
су у пи та њу ви ши сту пањ жи во та и ви ша ин те ли ген ци ја, у Ура ни ји су ста-
новни ци пла не те Марс при ка за ни као вр ста ко ја је мно го на пред ни ја у од-
но су на људ ску, с ве ћим до стиг ну ћи ма у по гле ду астро но ми је и с ви шим 
сте пе ном ин те ли ген ци је. Ова кво ми шље ње при хва тио је Ко мар чић и тран-
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спо но вао га у сво је де ло, што се от кри ва кроз Ла пла сов дух, ка да је овај 
по чео да го во ри о пла не ти Марс и ње ним ста нов ни ци ма: 

они оди ста и ва ма да ју зна ко ва, да им се ја ви те, али ви још ни сте ни из-
бли за до шли на ону ви си ну астро ном ског раз у ме ва ња, на ко јој да нас сто је 
ста нов ни ци „Мар са”. И та ко ће они још ду го и ду го че ка ти, да им се ја ви те и 
да им на њи хо ве зна ко ве од го во ри те. С то га је у њих по че ло да пре о вла ђу је 
ми шље ње, да на Зе мљи и не ма ум них ство ре ња (Ко мар чић 1902: 44–45). 

И код Фла ма ри о на се људ ска ин те ли ген ци ја пот це њу је, а пре ма ре чи ма 
Жор жа Спе роа (ју на ка Ура ни је чи ја је ду ша на кон смр ти те ла на ста ви ла да 
жи ви на пла не ти Марс и ко ја је ус по ста ви ла кон такт с Фла ма ри о ном), Мар-
сов ци Зе мља ни ма ша љу сиг на ле.

Да мо же мо, на при мер, да сту пи мо јед но га да на у ве зу са су сед ном пла-
не том на ко јој ти жи виш, не пси хич ку ве зу са не ким по себ ним би ћем као што 
ја чи ним у овом мо мен ту, не го са са мом пла не том, пред сто ти на ма хи ља да 
све до ка, то би био џи нов ски уз лет ка про гре су. […] Ви би сте то мо гли и са да 
ка да би хте ли, јер смо ми, на Мар су, са свим спрем ни и већ смо то по ку ша ли 
мно го пу та. Али ви нам ни ка да ни сте од го во ри ли! (Fla ma rion 2005: 140).

Ко мар чић се ин тер тек сту ал но на до ве зао на тврд њу из Фла ма ри о но ве Ура-
ни је ин кор по ри ра ју ћи у сво је де ло убе ђе ње о жи во ту на пла не ти Марс као и 
пред ста ву о ум ним спо соб но сти ма ста нов ни ка ове пла не те и ста ди ју ма до ког 
је њи хов раз вој до спео та ко што је у Јед ној уга ше ној зве зди пре ко Ла пла са по-
ме нуо Мар сов це ко ји у ствар но сти де ла ни су са мо прет по став ка у ко ју људ ска 
вр ста из пер спек ти ве сво је ствар но сти мо же да сум ња, већ из ве сност – да тост 
од ре ђе ног ти па о ко јој све до чи ви ша ин те ли ген ци ја. Ту се не ра ди о те ку ћој 
ствар но сти ко јој је дин ка при па да, већ о ре ал но сти са мог књи жев ног де ла.

На су прот овим уну тра шњим (ши фро ва ним) ци тат ним сиг на ли ма ко ји 
се у Ко мар чи ће вом де лу оства ру ју кроз од ре ђе не мо ти ве, као и ме ста ко ја 
алу ди ра ју на Ура ни ју, по сто је и спо ља шњи ци тат ни сиг на ли у ви ду мо та 
ко ји се по ја вљу ју у по је ди ним по гла вљи ма, а ко ја упу ћу ју на Фла ма ри о на, с 
тим да Ко мар чић ту ни је у пот пу но сти от крио из вор ци та та ко ји је из дво јио 
на по зи ци ји мо та, на вев ши ис под ње га са мо пре зи ме фран цу ског ау то ра. 
Ова кав по сту пак мо гао би се ока рак те ри са ти као од ре ђен вид оне о би ча ва ња 
и за ма гљи ва ња ци та та, што отва ра пут ка мо дер ном и са вре ме ном у Јед ној 
уга ше ној зве зди. То је слу чај са ци та ти ма ко ји се ја вља ју као мо то у Про ло-
гу и пр вој гла ви на сло вље ној Бес ко нач ност ва се ље ни на. У пр вом слу ча ју 
ци тат гла си: „Це ло куп но тра ја ње чо ве чан ства на зе мљи – са мо је ‘је дан 
тре ну так’ веч но сти” (Ко мар чић 1902: VII), а у дру гом: „Ни веч ност јед не 
ду ше не би би ла до вољ на да оби ђе бес ко нач ност ва се ље ни ну и да све са зна” 
(Ко мар чић 1902: 1). Ови ци та ти, пре у зе ти из Ура ни је, у ори ги на лу гла се: 
„Твој жи вот ни век на зе мљи, чак и тра ја ње људ ског ро да, са мо је тре ну так 
веч но сти!” (Fla ma rion 2005: 28) и „Веч ност јед не ду ше не би би ла до вољ на да 
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оби ђе бес крај и све упо зна” (Fla ma rion 2005: 175). Раз ли ко ва ње ових ци та та 
до ве шће до оно га о че му Д. Ора ић То лић го во ри ка да су у пи та њу ци та ти и 
њи хо ва по де ла по оп се гу по ду да ра ња из ме ђу Ц и ПТ. Пре ма тој по де ли, ци та-
ти се де ле на пот пу не, не пот пу не и ва кант не, при че му се чи ни да ова два 
ци та та при па да ју не пот пу ном ти пу, јер их ау тор ни је у це ло сти на вео у оном 
об ли ку ка кав по се ду ју у ори ги на лу.11 Из ве сно је да по сто је и дру га ме ста на 
ко ји ма је Ко мар чић ци та те унео у сво ја де ла, би ло до слов ним ци ти ра њем, би ло 
пре и на чи ва њем пре ма сво јим по тре ба ма, или их је пот пу но за ма глио и сто-
пио са соп стве ним де лом, што би опет би ли ре пре зен ти ва кант них ци та та.

Уко ли ко се па жња усме ри на Фла ма ри о нов Смак све та, до ла зи се до 
истих ре зул та та ка да су у пи та њу раз ли чи ти ти по ви ци тат но сти, при че му 
су очи глед ни они ко ји се од но се на ци тат не сиг на ле, где је у Јед ној уга ше ној 
зве зди опет до шло до ис по ља ва ња уну тра шњих ци тат них сиг на ла – ци та та 
ко ји се за ти чу у Фла ма ри о но вом де лу ко је го во ри о кра ју људ ске ци ви ли за-
ци је. Реч је о то ме да је Ко мар чић ода тле мо гао да пре у зме иде ју о кра ју 
све та, а за јед но с њом и евен ту ал ну прет по став ку о то ме ка ко ће пла не та Зе-
мља скон ча ти. У Сма ку све та пре не го и до ђе до су да ра Зе мље с огром ном 
ко ме том, до ла зи до оку пља ња на уч ни ка ко ји на во де сво је те о ри је о узро ку 
не стан ка жи во та на пла не ти Зе мљи – јед ни на во де да је то ва тра, дру ги не-
ста нак во де, тре ћи иш че зну ће ва зду ха, а по је дин ци на по ми њу да је ди ни 
узрок мо же би ти уга сну ће Сун ца. И код Ко мар чи ћа се на ла зе по је ди не од 
ових те о ри ја ка да се у ро ма ну на пла не ти Ару џа-Да ра по ја вљу је тре ћи лик 
(дух цар ског би бли о те ка ра) ко ји у гла ви Дух јед ног цар ског би бли о те ка ра 
го во ри о сво јим про фе со ри ма с уни вер зи те та и њи хо вим уче њи ма не мно го 
раз ли чи тим од те о ри ја ко је у Сма ку све та из но се на уч ни ци. Ин те ре сан тан 
је ци тат: „све то ви не уми ру од слу ча ја, већ од ста ро сти” (Фла ма ри он 1895: 61). 
Ове ре чи у Сма ку све та из го ва ра јед на де вој ка ко ју је на гра дио ин сти тут. 
Слич но је го во рио и Ве хе му хо с пла не те Ару џа-Да ра, про фе сор не бе сне ме-
ха ни ке: „Све то ви не про па да ју од су да ра, већ од ду бо ке ста ро сти!” (Ко мар-
чић 1902: 197). Овај не пот пу ни ци тат Ко мар чић је пре пра вио по соп стве ном 
на хо ђе њу, као што је то учи нио и са ци та ти ма пре у зе тим из Ура ни је, и то 
упу ћу је на ци тат ну ра зно вр сност Јед не уга ше не зве зде ко ја би се с тог гле-
ди шта мо гла узе ти као прет ход ни ца ге не ра ци ја ма што су слич не по ступ ке 
ис по ља ва ле у аван гард ној књи жев но сти.12

11 Овом не по кла па њу у ци та ти ма и њи хо вој не пот пу но сти узрок мо жда тре ба по тра-
жи ти у чи ње ни ци да је Ко мар чић сам пре во дио тек сто ве ко је је ци ти рао, по што их је чи тао 
у ори ги на лу и с об зи ром на то да су му де ла у из вор ном об ли ку би ла до ступ ни ја. Очи глед-
но је да је пр ви од два ци та та Ко мар чић пре и на чио пре ма сво јим по тре ба ма, а овај дру ги је 
са мо пре вео. Раз ли ка је узро ко ва на ти ме што су текст пре ве ла два ау то ра, у пр вом слу ча ју 
се ра ди о Ко мар чи ћу, а у дру гом о Ол ги Осто јић Бел чи, у чи јем се пре во ду чи та ло на ве де но 
из да ње Фла ма ри о но ве Ура ни је.

12 Као кон кре тан при мер мо гао би се на ве сти Ми лош Цр њан ски са сво јим лир ским ро-
ма ном Днев ник о Чар но је ви ћу ко ји је у при лич ној ме ри ин спи ри сан Фло бе ро вим Но вем бром с 
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Го во ре ћи и да ље о Ко мар чи ће вој ци тат ној ра зно вр сно сти, оба ве зно се 
мо ра ис та ћи још је дан по сту пак ко ји је ка рак те ри сти чан за ау то ре аван гард-
не књи жев но сти, а то се пре вас ход но од но си на ау то ци тат ност. У Јед ној 
уга ше ној зве зди има и ова квог ти па ци тат но сти ка да овај ро ман сту па у 
ин тер тек сту ал ну ве зу с Јед ним ра зо ре ним умом у ком је та ко ђе ис по ље на 
пи шче ва на кло ност ка ва си о ни и ду хов ном све ту, али у мно го ма њем об ли ку, 
про сто због те ма ти ке ко ја ни је оста вља ла про сто ра да се у цен тру фа бу ле 
(у ко јој је дан мла дић лу ди) на ђе ва си он ско и ду хов но. Без об зи ра на то, Ко мар-
чић је на још јед ном при ме ру при ка зао да му ино ва ци је у ци тат ним по ступ ци-
ма ни су би ле стра не. Реч је о од лом ку у ком Ла плас го во ри о ду ши, а ко ји 
се за ти че у гла ви на сло вље ној Је дан лист из ду хов ног све та и ко ји гла си: 

Је дан је од ва ших ми сли ла ца ле по о ду ши ка зао: „Чо ве ко ва ду ша мо ра да 
сто ји у не ким, на шем уму не до сти жним, од но си ма с ве сни ци ма на ма не по зна-
то га ду хов ног све та, што га на ша ду ша на зи ре, али га ми не ви ди мо...” (Ко мар-
чић 1902: 151). 

Исти од ло мак за ти че се у Јед ном ра зо ре ном уму ко ји је Ко мар чић из дао 
пре свог на уч но фан та стич ног ро ма на, с тим да он сле ди на кон сце не у ко јој 
мла дић Ве ља (за не сен Кан то вом фи ло зо фи јом) по ка зу је пр ве зна ко ве нер вног 
ра строј ства. Ју нак ко ји при по ве да о до га ђа ју ком је при су ство вао, кон ста ту је:

Чо ве ко ва ду ша мо ра да сто ји у не ким, на шем уму не до сти жним од но си ма 
с ве сни ци ма, на ма не по зна тог ду хов ног све та, што га на ша ду ша на зи ре, али 
га ми не по зна је мо (Ко мар чић 1908: 54). 

Овај од ло мак ко ји се раз ли ку је у од но су на онај из Јед не уга ше не зве зде 
уто ли ко што уме сто не ви ди мо сто ји не по зна је мо, пре ко Ла пла са алу ди ра 
на са мог ау то ра – Ко мар чи ћа, ко га во ди кроз ва си о ну и са ко јим са бе се ди. 

Ко ри сте ћи се ау то ци тат но шћу, Ко мар чић ни је са мо сво ја два де ла до вео 
у ин тер тек сту ал ну ве зу, већ је и он ука зао на оп ште ме сто ко је је ка рак те-
ри стич но за ње го во ства ра ла штво: сво је вр стан лајт мо тив што се про жи ма 
кроз ње го ва де ла и от кри ва да је пи сац био на кло њен ду хов ном све ту ко ји 
је те жио да про ту ма чи. Та ко у Два ама не та, Јед ном ра зо ре ном уму и Јед ној 
уга ше ној зве зди по сто је па са жи ко ји су од ре ђе не вр сте ре флек си ја о ду ши и 
ду хов ном све ту, а ко је су у овим де ли ма до би ле про сто ра у скла ду с те ма-
ти ком ко ја је би ла у цен тру фа бу ле. С дру ге стра не, овај ин тер тек сту ал ни 
аспект Јед не уга ше не зве зде омо гу ћио је да Ла пла сов дух као лик има по-
зи ци ју оно га кроз ко га про ве ја ва ју и ту ђи гла со ви, што нас опет вра ћа на 

ко јим овај аван гард ни ро ман има ин тер тек сту ал не ве зе. Да кле, Ко мар чић је у свом на уч но фан-
та стич ном де лу ис по љио не што што је у по то њим ге не ра ци ја ма по ста ло ак ту ел но, што опет 
от кри ва ње го ву отво ре ност ка ино ва ци ја ма и мо же се ре ћи од ре ђе ним екс пе ри мен ти ма, о че му 
нај бо ље све до чи Јед на уга ше на зве зда ко ја се кре ће из ме ђу на уч ног и књи жев ног де ла. С тог 
гле ди шта, овај би ро ман тре ба ло да бу де ува жен, јер го то во два де сет го ди на ра ни је ис по ља ва 
ли те рар не по ступ ке ко ји су по ста ли ак ту ел ни тек у мо дер ној и аван гард ној књи жев но сти.
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ди ја ло шку струк ту ру ро ма на, као и на ње го ву при кри ве ну ви ше гла сност уз 
упо тре бу ра зних ци тат них по сту па ка. По ред то га, спој раз ли чи тих вр ста 
ци тат но сти и ди ја ло гич но сти овог на уч но фан та стич ног ро ма на отво рио је 
про стор за ње го ве фи ло зоф ске сег мен те, ко ји Ко мар чи ће во де ло од но се у 
до мен ин те лек ту ал не про зе.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Бах тин, Ми ха ил (2000). Про бле ми пе о ти ке До сто јев ског. Бе о град: Zep ter Bo ok World.
Ко мар чић, Ла зар (1902). Јед на уга ше на зве зда. Бе о град: Илу стро ван ро ман.
Ко мар чић, Ла зар (1908). Је дан ра зо рен ум. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.
Фла ма ри он, Ка миј (1895). Смак све та. Ниш: Пр ва ни шка штам па ри ја Ж. Ра до ва но ви ћа. 

*
Fla ma rion, Ka mij (2005). Ura ni ja. Be o grad: Leo Com mer ce.
Oton, Ku če ra (1930). Na še ne bo: cr ti ce iz astro no mi je. Za greb: Ma ti ca hr vat ska. 
Ora ić To lić, Du brav ka (1990). Te o ri ja ci tat no sti. Za greb: Gra fič ki za vod Hr vat ske.

Sa ša Ko zić

IN TER TEX TU A LITY IN ONE EX TIN GU IS HED STAR  
BY LA ZAR KO MAR ČIĆ
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This pa per analyzes in ter tex tu al frag ments of One Ex tin gu is hed Star by La zar Ko-
mar čić. Spe cial at ten tion is gi ven to com pa ra ti ve analyses of this no vel and works by 
Ca mil le Flam ma rion. Aim of this work is to stress out many in ter tex tu al con nec ti ons 
bet we en the se two aut hors. Ha ving in mind com pa ra ti ve met hod in re se arch, it is no ti ced 
that Ko mar čić is con nec ted not only with Flam ma rion, but al so with old Gre ek Me nip-
pean sa ti re, that Mik hail Bak htin no ti ced in his sci en ti fic study Pro blems of Do sto evskyʼs 
Po e tics. By that, this li te rary work uses the form of sci en ti fic work, be ca u se it is ba sed 
on sci en ti fic li te ra tu re. Al so, in One Ex tin gu is hed Star the aut hor uses qu o tes from his 
ot her works, One Ru i ned Mind and Two Te sta ments.
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Иси до ра По по вић

„ПОР ТРЕ” ОД РУ КО ПИ СА 
По во дом 215. го ди на од ро ђе ња Ла за ра Ла за ре ви ћа  

ста ри јег

Са же так: Овај рад пра ти од ре ђе не, ма ње по зна те и са свим не по зна те 
по је ди но сти из жи во та твор ца пр ве срп ске ау тор ске ко ме ди је – Ла за ра Ла за-
ре ви ћа ста ри јег (1803–1846). Рад је пре све га ба зи ран на по да ци ма из гра ђе 
ко ју је Алек сан дар Сан дић кра јем XIX ве ка са ку пљао у на ме ри да што пре-
ци зни је осве тли жи вот, као и књи жев ни и пе да го шки рад Ла за ра Ла за ре ви ћа. 

Кључ не ре чи: Ла зар Ла зар вић ста ри ји, Алек сан дар Сан дић, Јо сиф Ра кић, 
Ве ли ка срп ска пра во слав на гим на зи ја у Но вом Са ду, Ру ко пи сно оде ље ње 
Ма ти це срп ске

Име Ла за ра Ла за ре ви ћа ста ри јег, без об зи ра на ње гов кван ти та тив но 
скро ман књи жев ни опус, тре ба да бу де ја сно ви дљи во у исто ри ји срп ске 
ли те ра ту ре и кул ту ре из нај ма ње два раз ло га. Нај пре, ово име сто ји у те ме љу 
до ма ће драм ске књи жев но сти, ко ме ди о гра фи је пре све га, јер је Ла зар Ла за-
ре вић ау тор пр ве срп ске ау тор ске ко ме ди је (При ја те љи, 1829). Уз то, ова 
ње го ва јед но чин ка, не без ма на, али исто вре ме но и не без шар ма и све жи не, 
пр ва је од и гра на до ма ћа дра ма на сце ни пр вог срп ског про фе си о нал ног 
стал ног те а тра – Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду.1 Та ко је Ла зар 
Ла за ре вић ста ри ји за свог при лич но крат ког ве ка (1803‒1846), али и 15 го-
ди на на кон сво је смр ти, у два на вра та ути снуо свој жиг у раз вој срп ске дра-
ме и раз вој срп ског те а тар ског жи во та.

Овај срп ски књи жев ник – син јед ног од нај бли жих са рад ни ка ми тро по-
ли та Стра ти ми ро ви ћа Јо ва на Ла за ре ви ћа и си но вац зна ме ни тог зе мун ског 
гра до на чел ни ка Ва си ли ја Ла за ре ви ћа – ро ђен је у Кар лов ци ма 1803. го ди не. 
Шко ло вао се у род ном ме сту, Но вом Са ду, Су бо ти ци, Се ге ди ну и Ке жмар ку, 

1 Срп ско на род но по зо ри ште у Но вом Са ду от по че ло је са ра дом 23. ју ла 1861. го ди не. 
То га да на при ка за не су две пред ста ве – Му шки ме тод и жен ска мај сто ри ја Ла јо ша Ке ве ра 
(ко ју је по ср био Ђу ра Ву ки че вић) и пр ва срп ска ау тор ска ко ме ди ја При ја те љи Ла за ра Ла-
за ре ви ћа.
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а кра јем 1829. на ста нио се у Но вом Са ду. Ма ло ка сни је се за по слио као про фе-
сор у Но во сад ској гим на зи ји и у Но вом Са ду остао све до смр ти 1846. го ди-
не. Био је је дан од вр ло оми ље них гим на зиј ских про фе со ра; ђа ци су то ли ко 
во ле ли ње го ва пре да ва ња да му че сто ни су да ва ли да оде са ча са, ви чу ћи му: 
„Nar ra re, do mi ne!”. Због ње го вог обра зо ва ња и „до бра пе ра” ува жа ва ле су 
га и ко ле ге, а на ро чи то Јо ван Ха џић (Ог ња но вић Абу ка зем 1890: 30).

И као књи жев ник Ла за ре вић је био ви дљив сво ме до бу. Две ње го ве дра ме 
– по ме ну та јед но чин ка При ја те љи и исто риј ски ко мад Вла ди мир и Ко са ра, 
би ле су вр ло по пу лар но те а тар ско шти во, чак и у го ди на ма ка да се на ци о-
нал на драм ска про дук ци ја ите ка ко раз ви ла и раз гра на ла. Био је сла би ји као 
пе сник; у про зи је имао ви ше успе ха – ње гов текст Па ра док са ти ту ло љу би ја 
из 1842. и са дво ве ков не дис тан це де лу је крај ње све же, брит ко и ду хо ви то. 
Оста ло што је пи сао ква ли те том, сти лом и иде јом углав ном при па да са мо 
ње го вом до бу и са на шим вре ме ном не ко ре спон ди ра. Овом оце ном мо гу се 
об у хва ти ти ње го ве пе сме, штам па не у ча со пи су Цве ће (1829), Срп ском ле то-
пи су (1831) и Бач кој ви ли (1842), као и при по вет ка Пор тре, об ја вље на та ко ђе 
у Цве ћу 1829. го ди не. 

При ча о Ла за ре ви ће вом жи во ту, књи жев ном де лу и ње го вој ре цеп ци ји 
ма хом је за о кру же на. Ипак, то не мо ра зна чи ти да је и за тво ре на... Слу чај но, 
ка ко то не рет ко би ва, је дан ру ко пис с кра ја XIX сто ле ћа „удах нуо је” жи во та 
лич но сти ко ја од 17. фе бру а ра 1846. не оби та ва ме ђу жи ви ма. 

На и ме, у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске чу ва се ма ну скрипт Алек-
сан дра Сан ди ћа ко ји на за ни мљив и, ре кло би се, не сва ки да шњи на чин упот-
пу ња ва при чу о Ла за ре ви ће вом жи во ту. И то при чу о оном сег мен ту жи во та 
ко ји би, по при ро ди ства ри, јед ном уда ље ном, бу ду ћем вре ме ну тре ба ло да 
оста не не до сту пан...

Алек сан дар Сан дић је на ме ра вао да о овом ра ном срп ском дра ма ти ча ру 
на пи ше чла нак за Ле то пис Ма ти це срп ске. О то ме је оста ло тра га и у Ар хи-
ви Ма ти це срп ске – у За пи сни ку III сед ни це Књи жев но га од бо ра Ма ти це 
срп ске, др жа не у Но вом Са ду 8. (20) ав гу ста 1891, под тач ком 77 за бе ле же но 
је да је Алек сан дар Сан дић „пре дао за Ле то пис и на гра ду свој чла нак ‘Ла за 
Ла за ре вић ста ри ји, дра мат ски пи сац’”. Књи жев ни од бор је одо брио чла нак 
и по звао Управ ни од бор Ма ти це срп ске да ау то ру ис пла ти на гра ду у из но су 
од 25 фо рин ти (АМС, 1891: 77/К.О, 54). Шта је би ло са члан ком Алек сан дра 
Сан ди ћа ни је мо гу ће ре кон стру и са ти. Он у Ле то пи су ни је об ја вљен (а ни је 
утвр ђе но ни да је штам пан не где дру где), а у Ма ти ци срп ској му не ма тра га. 
Је ди но што је са чу ва но је сте Сан ди ће ва гра ђа о Ла за ру Ла за ре ви ћу на осно ву 
ко је је, по свој при ли ци, овај чла нак тек тре ба ло да бу де на пи сан. У гра ђи 
при ку пља ној ра них 90-их го ди на XIX ве ка, што ће ре ћи че тр де се так го ди на 
на кон Ла за ре ви ће ве смр ти, на ла зи се шест јед но стра но ис пи са них ли сто ва, 
као и је дан дво стра но ис пи сан лист ди мен зи ја 34 х 21 цм. Ори ги нал ни на-
слов гла си са мо: „Ла за Ла за ре вић ста ри ји”, док је у ка сни јој, ар хи ви стич кој 
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об ра ди, ру ко пис на сло вљен као „Ла за Ла за ре вић ста ри ји, би о граф ска гра ђа”, 
а до био је сиг на ту ру М. 9726.

Гра ђа је за сно ва на де лом на та да по сто је ћој ли те ра ту ри о Ла за ру Ла за-
ре ви ћу ста ри јем – у пр вом ре ду на Исто ри ји срп ске књи жев но сти Сто ја на 
Но ва ко ви ћа и на Гро бо ви ма зна ме ни тих Ср ба што су им ко сти у Но вом 
Са ду уко па не Или је Ог ња но ви ћа Абу ка зе ма, а де лом на ка зи ва њу Јо си фа 
Ра ки ћа, Ла за ре ви ће вог уче ни ка из Но во сад ске гим на зи је ко ји се код свог 
про фе со ра јед но вре ме на ла зио „на ста ну и хра ни”. По је ди ни сег мен ти овог 
ка зи ва ња ра све тља ва ју од ре ђе не аспек те Ла за ре ви ће ве би о гра фи је ко ји су 
оста ли не по зна ти и са вре ме ним ис тра жи ва чи ма. Основ на на ме ра тек ста 
ко ји је пред чи та о цем би ће упо ре ђи ва ње да нас по зна тих по да та ка из Ла за-
ре ви ће вог жи во та са по да ци ма при ку пље ним у Сан ди ће вој гра ђи. У том пре-
се ку ја ви ће се и но ве по је ди но сти, али, што је на ро чи то за ни мљи во, из ро-
ни ће и јед на го то во жи ва сли ка из про шло сти. „Пор тре” од ру ко пи са...

* * *

Сан ди ће ва гра ђа, на кон кра ћег освр та на Ла за ре ви ћев књи жев ни опус, 
ба зи ра ног ма хом на по сто је ћој ли те ра ту ри, ба ви се нај пре основ ним би о-
граф ским чи ње ни ца ма. Сан дић на во ди ка ко је Ла за ре вић био про фе сор 
„нај пре у срп ској гим на зи ји ка р ло вач кој, по сле у но во сад ској до смр ти сво-
је – ра де ћи и по сло ве адво кат ске код су до ва, као што је то у она вре ме на 
под но си ло; без то га ни је упра во ни би ти мо гло, јер су [...] пла те про фе сор ске 
у тим на шим гим на зи ја ма би ле са сма ма ле [...] 400 фо рин ти шај на (168 фор. 
да на шње га нов ца)” (РОМС, 9.276). Ни је ја сно ода кле Сан ди ћу по да так да је 
Ла за ре вић пре да вао нај пре у гим на зи ји у Кар лов ци ма. У овој шко ли пре да-
вао је ње гов отац Јо ван, а Ла зар ју је по ха ђао од 1814. до 1816. го ди не.2 Ни у 
ли те ра ту ри ни у из во ри ма не ма по да та ка да је Ла зар Ла за ре вић био ме ђу 
про фе со ри ма Кар ло вач ке гим на зи је. На кон за вр ше них сту ди ја пра ва и по-
ло же ног адво кат ског ис пи та у Ке жмар ку 1827, он је две го ди не бо ра вио у 
Пе шти где се из др жа вао ра де ћи као „кра љев ске су деј ске Та бле за кле ти но-
та риј”. Сре ди ном де цем бра 1829. он је до шао у Но ви Сад, у свој ству прав ног 
за ступ ни ка „не ме шке” по ро ди це Ми хај ло вић. Убр зо по Ла за ре ви ће вом до-
ла ску у Но ви Сад умро је ње гов не ка да шњи про фе сор Ге ор ги је Ма га ра ше вић. 
У Но во сад ској гим на зи ји ти ме је оста ло упра жње но про фе сор ско ме сто, на 
ко је је 21. ок то бра 1830. сту пио Ла зар Ла за ре вић. Ови по да ци, као и они ко ји 
се ти чу Ла за ре ви ће вих ква ли фи ка ци ја (а та мо не ма по ме на о про фе су ри у 
Ка р ло вач кој гим на зи ји) на ла зе се у спи ску про фе со ра Но во сад ске гим на зи је 
за пе ри од од школ ске 1830/31. до 1846/47. го ди не (ИАНС, fasc. 25, 171). Пр во-

2 Ви ше по да та ка о би о гра фи ји Ла за ра Ла за ре ви ћа вид. у: Ми лић, Иси до ра. Жи вот и 
де ло Ла за ра Ла за ре ви ћа ста ри јег. Све ске Ма ти це срп ске. Гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру-
штве ну исто ри ју, Се ри ја умет но сти, св. 11, 2006.
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бит на пла та про фе со ра Ла за ре ви ћа је сте из но си ла 400 фо рин ти шај на, ка ко 
то на во ди Алек сан дар Сан дић. Она је, ме ђу тим, убр зо по ве ћа на, па је већ 
1832. из но си ла 600 фо рин ти.3 О ло шем имо вин ском ста њу про фе со ра Ла за-
ре ви ћа, ко је је по ме ну то у Сан ди ће вој гра ђи, оста ло је до ста тра га – од сре-
ди не 30-их го ди на он је по чео да се за ду жу је и ду го ви, због ко јих је за ла га-
на и про да ва на по ро дич на имо ви на, пра ти ли су га све до смр ти.4 Ипак, не 
по сто ји траг да се упр кос ло шим ма те ри јал ним при ли ка ма Ла за ре вић то ком 
ше сна е сто го ди шњег про фе со ро ва ња у Но во сад ској гим на зи ји упо ре до ба вио 
адво ка ту ром.

У да љем тек сту Алек сан дар Сан дић на сто ји да ра све тли по је ди не „мут-
не” чи ње ни це ве за не за смрт про фе со ра Ла за ре ви ћа. Он нај пре на во ди по-
да так да је Ла за ре вић умро 13. фе бру а ра 1846, што је при лич но спор но. 
На и ме, ви ше из во ра по твр ђу је да се Ла зар Ла за ре вић упо ко јио 17, а не 13. 
фе бру а ра 1846. го ди не. У пр вом ре ду ва ља на ве сти по да так из ма ти це умр лих 
Св. Ус пен ске цр кве у Но вом Са ду, где је па рох Сте фан Пет ко вић под да ту мом 
17. фе бру ар за бе ле жио да се „пре ста вио гим на зиј ски про фе сор и за кле ти 
адво кат ма ђар ских пра ва”, а да је по гре бен „при цр кве ка те драл не, оп штим 
спро во дом” 19. фе бру а ра.5 Ма ло је ве ро ват но да је Ла за ре вић пре ми нуо 13. 
фе бру а ра, од но сно да је са хра њен тек 6 да на ка сни је. По ред то га, у не кро ло гу 
ко ји до но се бе о град ске Срп ске но ви не пи ше да се „[...] 17-сто га фе бру а ра 
упо ко јио [...] у Но вом Са ду Ла зар Ла за ре вић, адво кат и гим на зи јал ни про-
фе сор, уче ни Ср бин и до бри де тељ на по љу срп ске ли те ра ту ре [...]” (Срп ске 
но ви не 1846: 75). Иа ко очи глед но на во ди не та чан по да так о да ту му смр ти 
про фе со ра Ла за ре ви ћа, Алек сан дар Сан дић да је дра го це не ин фор ма ци је у 
ве зи са узро ком ње го ве смр ти, као и са ме стом на ко ме је са хра њен. На и ме, 
о раз ло гу смр ти 43-го ди шњег про фе со ра Ла за ре ви ћа до сад се ма ло то га 
зна ло. По зна то је тек то ли ко да је пре ми нуо у сво јој ку ћи, у ули ци Бе ле 
ла ђе, на кон осмо днев не бо ле сти. При ро да те бо ле сти ниг де ни је пре ци зи ра-
на (Срп ске на род не но ви не 1846: 69). Ипак, за хва љу ју ћи све до че њу ње го вог 
уче ни ка, по ме ну тог Јо си фа Ра ки ћа, ко је је у сво јој гра ђи са чу вао Алек сан дар 
Сан дић, мо гу ће је ре кон стру и са ти до ста нео бич ну при чу о смр ти Ла за ра 
Ла за ре ви ћа. На и ме, ка ко на по ми ње Ра кић, Ла зар Ла за ре вић „бо ло вао ни је 
ни кад”, али је о по кла да ма6 оти шао на са лаш Па је Кам бе ра, са ко јим се и 
ина че дру жио („с њи ме је до бро жи вео”, на во ди Ра кић) и та мо се пре хла дио. 
На кон не ког вре ме на пре хла да је пре шла у за па ље ње плу ћа и ста ње про фе-
со ра Ла за ре ви ћа је по че ло да се по гор ша ва – „у че твр так тра па ве не де ље 

3 Исто.
4 Вид. нпр: Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске: /Мол ба про фе со ра и адво ка та Ла за ра 

Ла за ре ви ћа и Ане Ла за ре вић Па тро на ту пра во слав не Гим на зи је у Но вом Са ду за по зај ми цу 
у из но су од 3900 фо рин ти, ка ко би ис пла ти ли дуг Си ро чад ској бла гај ни/, М. 5090.

5 Св. Ус пен ска цр ква у Но вом Са ду: Књи га II Св. Ус пен ске цр кве Ма ти це умр лих 1841–
1847, ред. бр. 5.

6 Реч је ве ро ват но о Бо жић ним по кла да ма, да кле 14. но вем бар 1845. (по ста ром ка лен да ру).
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пред ме сне по кла де; у не де љу ма ло бо ље, [тражио] да му за ко љу ћур ка, ал 
опет по зли [му] и остао ћу рак не дир нут.” (РОМС, инв. бр. М. 5090). Би ло је 
и по ку ша ја да се здрав стве но ста ње про фе со ра Ла за ре ви ћа ста би ли зу је, али, 
ка ко на во ди Јо сиф Ра кић, ти су по ку ша ји из гле да до не ли ви ше ште те не го ко-
ри сти: „Узрок смр ти др жа ли су да је што му је др Чи ча [sic!] Се ку лић пу стио 
[...] крв. Ина че да му ни је пу стио пре бо лео би. За тим др Кам бер до шао и ни је 
одо бра вао, љу тио се. Ка ко би пу стио крв – па пре бо лео би. Крв би ла зе ле на 
у та њи ру.” (РОМС, инв. бр. М. 5090). Ово су очи глед но би ла по след ња ис ку-
ства у ово зе маљ ском жи во ту Ла за ра Ла за ре ви ћа – пре ми нуо је на кон пу-
шта ња кр ви „у сре ду бе лу, ују тру око 3 са та, кад се дан и ноћ де ли” (РОМС, 
инв. бр. М. 5090). Иа ко је у гра ђи на ве ден по да так да је Ла за ре ви ће ва смрт 
на сту пи ла као по сле ди ца, за оно вре ме уо би ча је ног за хва та – пу шта ња кр ви, 
очи глед но је да ни је би ло та ко. Оно што у гор њем ци та ту нај ви ше скре ће 
па жњу је сте по ма ло би за ран по да так о „зе ле ној кр ви у та њи ру”. Уко ли ко се 
при хва ти мо гућ ност да је овај по да так ве ро до сто јан, од но сно да се Јо сиф 
Ра кић на кон то ли ко вре ме на тач но се ћао си ту а ци је ко ју опи су је, мо гло би 
се прет по ста ви ти да је смрт Ла за ра Ла за ре ви ћа нај ве ро ват ни је на сту пи ла 
услед сеп се.7

Гра ђа Алек сан дра Сан ди ћа, тач ни је све до че ње Јо си фа Ра ки ћа, пру жа 
увид и у тач но ме сто на ко ме је са хра њен про фе сор Ла зар Ла за ре вић. О Ла-
за ре ви ће вом по гре бу зна се до ста. Зна се да му је при су ство ва ло то ли ко 
све та да се „кроз ули це, где је по кој ни ка дом био, је два про ла зи ти мо гло”, а 
„пе чал но тор же ство” спро во дио је гр ге те шки ар хи ман дрит и ад ми ни стра тор 
Ди је це зе бач ке Ар се ни је Стој ко вић. Опе ло је др жа но у Са бор ном хра му 
(Срп ске на род не но ви не 1846). По дат ке о овом по гре бу, као и о гроб ном ме-
сту Ла за ра Ла за ре ви ћа, оста вио је Или ја Ог ња но вић Абу ка зем. Он, на и ме, 
на во ди да су у прат њу оми ље ног про фе со ра до шли ђа ци свих но во сад ских 
шко ла, без об зи ра на ве ро и спо вест. Не на во де ћи тач но ме сто ње го вог гро ба, 
Абу ка зем твр ди да би се он мо гао на ла зи ти у Са бор ној пор ти, из ме ђу пр вог 
и дру гог про зо ра у дво ри шту ко је гле да на гим на зиј ско зда ње (Ог ња но вић 
Абу ка зем 1890). Да је Ла за ре вић са хра њен у пор ти Са бор не цр кве не дво сми-
сле но по твр ђу је и бе ле шка из Ма ти це умр лих Св. Ус пен ске цр кве у Но вом 
Са ду. Сан ди ће ва гра ђа, ме ђу тим, да је да ле ко кон крет ни је по дат ке. По так нут 
Абу ка зе мо вом тврд њом Сан дић по ку ша ва да тач но ло ци ра гроб Ла за ра Ла-
за ре ви ћа, па на во ди: „Из ме ђу по ме ну то га пр во га и дру го га про зо ра [...] по-
тра жим ја са цр кве ња ком тај гроб Ла за ре ви ћа [...] све бе ше гу стом тра вом 
об ра сло – гро бу ниг де тра га! Раз гр ћи тра ву па от ко па вај и от ко па вај. И је два 
је да ред на и ђе мо на пло чу, зе мљом дав но за тр па ну; кад зе мљу од гр не мо ал’ 

7 О овом пи та њу кон сул то ва ли смо ане сте зи о ло га, проф. др Љу би цу Пе ја ков, про фе-
сор ку Ме ди цин ског фа кул те та у Под го ри ци. Она на во ди да би ов де нај ве ро ват ни је мо гло 
да се ра ди о сеп си, те да би крв бо ле сни ка са озбиљ ним об ли ком сеп се, у вре ме ну пре при-
ме не ан ти би о ти ка, мо гла да по при ми и зе лен ка сту бо ју.
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на пло чи за пи су ка квом ни тра га! Су тра дан раз гле дај по но во: има л’ ко јег 
сло ва на пло чи – уза ман, вре ме [...] сав за пис по тр гло.” (РОМС, инв. бр. М. 
5090, стр. 2). Ди ле му је ко нач но и не дво сми сле но раз ре шио Јо сиф Ра кић, 
ко ји се слу чај но за те као у пор ти Са бор не цр кве, баш док је Сан дић по ку ша-
вао да утвр ди ме сто гро ба: „он нам по ка же и по твр ди да [је] ту у гроб ни ци 
за и ста са хра њен не ка да шњи про фе сор ње гов [...] Ни кад – ве ли – не мо гу 
овуд пор том про ћи, а да се ту не пре кр стим на гро бу сво га до бро га и не за-
бо ра вље но га про фе со ра!” (РОМС, инв. бр. М. 5090, стр. 2).

Бли ско по знан ство Ра ки ћа и Ла за ре ви ћа по слу жи ло је Сан ди ћу да оди-
ста на чи ни сво је вр стан пор трет овог ра ног срп ског дра ма ти ча ра. Сан ди ћев 
ру ко пис је ите ка ко до во љан да се ре кон стру и ше фи зич ки из глед али и ка рак-
тер про фе со ра Ла за ре ви ћа – осо би не ко је, по при ро ди ства ри, оста ју за гу бље-
не у на но си ма вре ме на... Нај пре – ка ко је из гле дао про фе сор Ла зар Ла за ре вић? 
Јо сиф Ра кић све до чи да је био кру пан чо век, цр но ма њаст, „баш леп чо век [...] 
цр не ко се, цр ни бр ко ви, уво де сно без рска ви це [...] прав нос, цр не ду гач ке 
обр ве, очи цр не, сит ња сте, у ли цу ви ше блед – ру мен ни кад. [...]” (РОМС, инв. 
бр. М. 5090, стр. 2‒3). Ов де мо жда тре ба на ве сти још је дан за ни мљив и по ма-
ло не у о би ча јен по да так. На и ме, у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске чу ва 
се и ано ним на и не да ти ра на би о граф ска бе ле шка о Ла за ру Ла за ре ви ћу, у ко јој 
се, по ред оста лог, на во ди и то да је он био „леп и на у чен” (РОМС, инв. бр. М. 
5090). За и ста је ве о ма ин те ре сант но то што по сто је чак два све до чан ства ко ја 
се од но се на ле по ту про фе со ра Ла за ре ви ћа! Очи глед но је из Сан ди ће вог ру-
ко пи са и то да је Ла за ре вић др жао до сво је спо ља шњо сти. Ње гов не ка да шњи 
ђак све до чи и о то ме ка ко се про фе сор ле по оде вао – „обич но но сио цр ну 
ати лу и пан та ло не и ци лин дар сви ле ни.”(РОМС, инв. бр. М. 9276, стр. 4).

У ве зи са опи сом ка рак те ра Ла за ра Ла за ре ви ћа по сто је у овом ру ко пи су 
за ни мљи ве по је ди но сти, али и из ве сне кон тра дик тор но сти. Ра кић на при мер 
на во ди да је Ла за ре вић био „играч ве ли ки и ина че у дру штву ве се љак.” Ма ло 
да ље, ме ђу тим, твр ди да је „по нај ви ше ћу тао и пе ву цао (бру јао) кроз зу бе 
она ко” (РОМС, инв. бр. М. 9.276). За обе тврд ње мо гу ће је на ћи из ве сно уте-
ме ље ње. На и ме, да ље у тек сту Ра кић се још јед ном освр нуо на ћу тљи вост 
Ла за ра Ла за ре ви ћа. Он на во ди да је про фе сор „с фа ми ли јом ле по жи вео у 
ку ћи, ал’ све ћу тао. Же на му по сле ње го ве смр ти го во ри ла: ‘бар да сам се с 
њи ме на ра зго ва ра ла.’ […] Био /је/ ми ран, фи ни, из о бра жен чо век. До бар чо-
век” (РОМС, инв. бр. М. 9.276, стр. 5). С дру ге стра не, и о по ме ну тој ве се лој 
при ро ди про фе со ра Ла за ре ви ћа мо же се про на ћи по не што тра го ва. У том 
сми слу ка рак те ри стич на је си ту а ци ја у ко јој је сле пи гај даш Ја ша из Ку ма на 
имао не при ли ка са град ским вла сти ма због то га што је, иду ћи Глав ном ули-
цом и пи ја цом, да кле нај у жим цен тром Но вог Са да, сви рао усред но ћи. Он 
се прав дао да је то учи нио на за по вест про фе со ра Ла за ра Ла за ре ви ћа ко ји 
се са при ја те љи ма вра ћао из не ке свад бе (Ста јић 1933: 23).
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Оно што је Јо сиф Ра кић на вео све до че ћи о Ла за ре ви ће вој про фе су ри ма-
хом се зна и из дру гих из во ра. Али и ту је мо гу ће из на ћи по ко ји де таљ ко јим 
се ње гов „пор тре” ле по уо кви ру је. Ра кић на при мер на во ди да је ње гов про-
фе сор вр ло ле по „екс пли ци рао – ђа ци [су] га ра до слу ша ли; дво ји цу – тро ји цу 
за пи та, а ово дру го вре ме све екс пли ци ра” (РОМС, инв. бр. М. 9.276, стр. 6). 
На ве ди мо, илу стра ци је ра ди, још јед но ме сто, где не ка да шњи ђак опи су је 
ка ко се ње гов про фе сор по на шао то ком ча са: „Штап бе ли де бео тр ска вац 
др жао [је] обич но на ка те дри, за ми слио би се па он да устао, штап узео, хо дао 
по шко ли, та мо-ам о не ко ли ко пу та, по сле сео па олов ком [бележио] на хар-
ти ју.” (РОМС, инв. бр. М. 9.276, стр. 4).

* * *

За рад исти не, тре ба на по ме ну ти и ово – Сан ди ћев ру ко пис, на стао у 
свом нај за ни мљи ви јем де лу на се ћа њи ма Јо си фа Ра ки ћа, у не ка квом су штин-
ском сми слу не ба ца но во све тло на Ла за ра Ла за ре ви ћа ста ри јег. У ње му 
не ма по да та ка ко ји ће у би ло ком прав цу по ме ри ти ва же ће ста во ве о овом 
књи жев ни ку у исто ри ји срп ске ли те ра ту ре или кул ту ре. Он не ће осве тли ти 
не ке су штин ски ва жне по је ди но сти из ње го ве би о гра фи је, ка ко то ар хив ска 
гра ђа че сто мо же, не ће уста но ви ти дру га чи ји ста тус ме ђу са вре ме ни ци ма у 
од но су на онај ко ји нам је по знат, не ће отво ри ти мо гућ но сти са гле да ва ња 
дру га чи је ре цеп ци је или ва ло ри за ци је ње го вог књи жев ног де ла. Овај ру ко-
пис има са свим спе ци фи чан по тен ци јал – не ка он бу де схва ћен као те се ра 
ко ја је ли це сло же но у мо за и ку про шло сти на ве ла да треп не... 
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Isi do ra Po po vić

POR TRA IT FROM THE MA NU SCRIPT

S u m m a r y

In the first pla ce, this pa per fol lows the de ta ils of li fe and work of the Ser bian wri ter, 
pro fes sor and lawyer La zar La za re vić (1803–1846). The pa per is ba sed on in for ma tion 
gat he red by Alek san dar San dić at the end of the 19th cen tury. In or der to sol ve the di lem-
mas abo ut cer tain seg ments of La za re vić’s li fe, San dić com bi ned the ge ne ral know led ge 
of con tem po rary hi sto ri ans with te sti mo ni es and me mo ri es of Jo sif Ra kić – the men who 
per so nally and well knew La zar La za re vić. In this way, com bi ning the cur rent know led ge 
with the do cu ment left by Alek san dar San dić, a com ple tely new and unu sual in sight in to 
the ba sic to pics of this pa per is ob ta i ned. Alt ho ugh, this ma nu script won′t chan ge ba sic 
facts abo ut li te rary va lue of his work and ove rall con tri bu tion of La zar La za re vic to Ser-
bian cul tu re and li te ra tu re it′s im por tan ce is in a fact that thanks to it we ha ve few mo re 
de ta ils to per ce i ve per so na lity of un do ub tedly sig ni fi cant but un fa irly ne glec ted and al most 
for got ten Ser bian li te ra te.

Др Иси до ра По по вић
Ма ти ца срп ска, Ру ко пи сно оде ље ње
Имејл: ipo po vic @ma ti ca srp ska.org .rs
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UDC 821.163.41-94.09 Popović M.

Са ња П. Ве се ли но вић

НЕ У НИ ШТИ ВИ ОП ТИ МИ ЗАМ МИ ЋЕ ПО ПО ВИ ЋА:  
СВЕ ТИ АН ТУН – РАТ НИ ДНЕВ НИК ИЗ ЗА ТВО РА

Са же так: У ра ду се ис тра жу је на ко ји на чин Ми ћа По по вић, пре вас ход но 
сли кар, успе ва да кроз свој рат ни днев ник ли те рар но из ра зи сна гу свог ду ха, 
због ко јег и оп ста је у те шким усло ви ма за твор ског жи во та. Без об зи ра на те-
шко ће на ко је на и ла зи као по ли тич ки за тво ре ник, Ми ћа По по вић успе ва да 
пре вла да очај ко ји га по вре ме но об у зи ма. Оп ти ми зам по ста је су штин ско обе-
леж је би ћа ко је па ти, а ко је је при том све сно да та пат ња не ће тра ја ти веч но, и 
за до би ја ду бљи зна чај у овој днев нич кој про зи. У ра ду се ана ли зи ра ју из во ри 
оп ти ми зма код Ми ће По по ви ћа, од ко јих ће сва ком би ти по кло ње на па жња у 
по себ ном одељ ку. При вр же ност по ро ди ци, љу бав пре ма сли кар ству и мо рал на 
ду жност чо ве ка да ис тра је у бор би са не прав дом, одр жа ва ју мла дог сли ка ра 
и пи сца у за тво ру, чи не ћи ње гов рат ни днев ник вред ним де лом срп ске књи-
жев но сти. Циљ ра да су ука зи ва ње на ли те рар ност Ми ће По по ви ћа, што је до 
са да би ло мар ги на ли зо ва но у ис тра жи ва њу ње го вог де ла, и ана ли за на чи на 
на ко ји се оп ти ми зам у ње го вом Рат ном днев ни ку из за тво ра ма ни фе сту је. 

Кључ не ре чи: по ро ди ца, сли кар ство, мо рал, ду хов на сна га, за твор ска про за.

1. УВОД

Рат ни днев ник из за тво ра Ми о дра га Ми ће По по ви ћа ду го ни је био до сту-
пан чи та лач кој и на уч ној јав но сти. Ма ло број ни су то ком про те клих де це ни ја 
чи та ли (и хва ли ли) ове днев нич ке за пи се пи са не од 29. 11. 1945, ка да Ми ћа 
По по вић са зна је за по зив на исле ђе ње, до 9. фе бру а ра на ред не го ди не, ка да је 
пу штен из за тво ра. О кри ви ци по зна тог сли ка ра, ли ков ног кри ти ча ра, пи сца 
и филм ског ре жи се ра, због ко је до спе ва у за твор као два де сет дво го ди шњи 
мла дић, из днев ни ка се не са зна је го то во ни шта. „Ко ји је ње гов пре ступ? На 
ово пи та ње за тво ре ник не мо же тач но да од го во ри”, пи ше Јо ван По по вић, 
син Ми ће По по ви ћа, у увод ној ре чи за пр во из да ње днев ни ка (По по вић 
[Јован] 2016: 7). Раз лог због ко јег бу ду ћи при зна ти умет ник до спе ва у за твор 
1945. го ди не мо гу ће је са зна ти из дру гих ње го вих спи са. Је дан од њих но си 
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сим бо ли чан на слов – Од го вор Ми ће По по ви ћа. Реч је о раз го во ри ма ко је је 
но ви нар Ми ло Гли го ри је вић во дио са Ми ћом По по ви ћем од ја ну а ра до ју на 
1983. го ди не. Ка ко Ми ћа По по вић об ја шња ва, у Бе о гра ду, где је по ма гао у 
осли ка ва њу До ма со вјет ске ар ми је, су о ча ва се са не прав дом: уо ча ва чак се-
дам ступ ње ва раз ли ка у хра ни при пре ма ној за обич не бор це и хра ни ко ја је 
спре ма на за ге не ра ле. „Па иа ко сам се хра нио ме ђу по вла шће ни ма, прин цип 
ми ни је био ја сан ни при хва тљив. Прет по ста вио сам (и ни сам се пре ва рио) 
да ће овај прин цип би ти пре ко пи ран и у на шој ју го сло вен ској ствар но сти и, 
по ко зна ко ји пут, до шао у озби љан су коб са са мим со бом”, пи ше Ми ћа 
По по вић (По по вић 1983: 37). Овај мо рал ни су коб на го ни га да по ша ље пи смо 
при ја те љу из је ди ни це у Бе лом Ма на сти ру ко је, због нео пре зно сти дру го ва, 
до спе ва и у ру ке офи ци ра без бед но сти. Ми ћа По по вић би ва ухап шен од мах 
по по врат ку у Бе ли Ма на стир. 

Иа ко о узро ку свог там но ва ња не пи ше ди рект но, днев нич ки за пи си 
Ми ће По по ви ћа све до че о мно гим слич ним мо рал ним ди ле ма ма, о рев но-
сном (са мо)пре и спи ти ва њу, и о пси хо ло шким пре ви ра њи ма из ко јих се об ли-
ку ју за ни мљи ве сен тен це о жи во ту и љу ди ма. Оно што је зна чај но је сте да 
је све ово да то у из ра зи то ли те рар ној фор ми. Све ти Ан тун – Рат ни днев ник 
из за тво ра Ми ће По по ви ћа мо же се по сма тра ти као ње гов „пр ви спи са тељ-
ски по ку шај, као ра ђа ње јед ног ли те рар ног та лен та” (По по вић [Јован] 2016: 
7). Књи жев ну вред ност овог днев ни ка при ме тио је и Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз, је дан од нај бли жих По по ви ће вих при ја те ља: „Одав но сам сма трао 
сли ка ра Ми ћу По по ви ћа јед ним од на ших нај да ро ви ти јих пи са ца, одав но, 
чак још и он да ка да за то ни сам имао ни ка квих дру гих пра ва сем при ват них 
са зна ња. Зар га ни сам и упо знао та ко: пре ко од ло ма ка ње го вог днев ни ка 
упу ће них у пи сму јед ном при ја те љу” (Ми хај ло вић 1957: 9). Ми хиз је ово 
шти во на зи вао ви ше пу та и „нај бо љом рат ном про зом” (По по вић [Јован] 
2016: 8). У се ћа њи ма пи сца До бри це Ћо си ћа, још јед ног од нај бли жих при-
ја те ља Ми о дра га По по ви ћа, на ла зи мо да је ова кав Ми хи зов став по твр ди ла 
и Иси до ра Се ку лић: „Не се ћам се да ли се не ко од нас су прот ста вљао Иси-
до ри, ко ја нам је би ла нај у бе дљи ви ји су ди ја у све ту књи га, и Ми хи зу, у 
ко ме смо, ина че, гле да ли но вог Скер ли ћа, али са вр ше но пам тим ка ко смо се 
по сле слу ша ња тог за тво ре нич ког днев ни ка не ми ра зи ла зи ли на ле га ла по 
за јед нич ким ста но ви ма, и да сам ја, пар ти јац и члан омла дин ског ру ко вод-
ства Ср би је, по сву ноћ па тио због не ких исти на у Фа ми ном днев ни ку” 
(Ћо сић 2011: 73). Ћо сић је и у ана ли зи По по ви ће вих сли ка че сто ис ти цао 
ње го ву скло ност ка ли те рар ном: „Ми ћа По по вић је и во ка ци јом ли те ра та, 
ро ман си јер, сце на рист, есе јист, па он у ли те ра ту ри сли ка, а у сли кар ству 
про по ве да и раз ми шља” (Ćo sić 2005: 206). 

Док је ње гов сли кар ски рад за па жен ка ко код нас та ко и у све ту, ње го во 
књи жев но ства ра ла штво го то во је у пот пу но сти скрај ну то. Бо ри слав Ми-
хај ло вић Ми хиз, уз ње му свој стве ну до зу иро ни је, об ја шња ва то на сле де ћи 
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на чин: „та, за бо га, то је пи сао сли кар, а не про фе си о нал ни пи сац, а код нас, 
зна се, ва ља се зва ти књи жев ни ком и би ти чла ном удру же ња (и, ва жни је) 
клу ба у Фран цу ској 7, па тек он да твој текст при па да књи жев но сти” (Ми-
хај ло вић 1957: 9). Ми ћа По по вић се ин те ре со вао за књи жев ност још као 
вр ло млад: „По ред бе ле три сти ке или фи ло зоф ских сту ди ја, нај ра ди је је ли-
стао књи ге са ре про дук ци ја ма сли ка и цр те жа свет ских кла си ка. На кло њен 
пи са њу, као гим на зи ја лац укљу чио се у ли те рар ну дру жи ну ‘Ја вор’, где су 
се мла ди на пред но ори јен ти са ни љу ди оку пља ли, чи та ли сво је са ста ве, во ди-
ли тем пе ра мент не ди ску си је о жи во ту, по ли ти ци и фи ло зо фи ји” (Жив ко вић 
2009: 121). Ово об ја шња ва еру ди ци ју из не на ђу ју ћу за два де сет дво го ди шњег 
мла ди ћа, до бро по зна ва ње лек ти ре и дар за ве шту вер бал ну ар ти ку ла ци ју. 
Ње го во де ло ла ко је чи та ти, али ау тор сво јом зре ло шћу под сти че на из на-
ла же ње ду бљих зна че ња и кри тич ко про ми шља ње овог тек ста. „Днев ник, 
пи сан да нас за бо ра вље ном пи сме но шћу, не рет ко збу њу је оштри ном уви да”, 
при ме ћу је Пре драг Бра јо вић (2010). Па иа ко је до са да из ви зу ре ње го вих 
при ја те ља-пи са ца био по сма тран као ду бо ко по тре сно де ло,1 ко је је за њих, 
по ред ли те рар не, и из ра зи то сен ти мен тал не вред но сти, днев ник Ми ће По по-
ви ћа по треб но је са гле да ти из но ве, књи жев но кри тич ке пер спек ти ве. Рат ни 
днев ник из за тво ра је сте по тре сно де ло, али ње го ва ори ги нал ност и све жи на 
је упра во у пре вла да ва њу оча ја ко ји из ње га по вре ме но из би ја. Из тог раз ло га, 
би ће при ка за но на ко ји на чин Ми ћа По по вић успе ва да пре ва зи ђе тре нут ке 
без на ђа, очу ва оп ти ми зам свог ду ха и ство ри при том де ло уни вер зал не 
вред но сти. 

2. ПО ЈАМ ОП ТИ МИ ЗМА

Да би се мо гло на ис пра ван на чин при сту пи ти те ми, нео п ход но је да ти 
кра так увод о пој му оп ти ми зма. Пре ма Фи ло зо фиј ском рјеч ни ку, оп ти ми зам 
се те о риј ски схва та на сле де ћи на чин: то је „фи ло зоф ски на зор ко ји др жи да 
је овај сви јет нај бо љи од свих мо гу ћих свје то ва, од но сно да у сви је ту има ре-
ла тив но ви ше до бра не го зла и да је тен ден ци ја по ви је сно га раз во ја по ве ћа-
ва ње до бра у од но су на зло и, оп ће ни то, про грес” (Pe tro vić 1989: 236). Ова кво 
схва та ње по ти че још од грч ких и сред њо ве ков них фи ло зо фа, али те о риј ску 
по став ку у кла сич ном об ли ку из ра зио је и раз вио Гот фрид Вил хелм Лајб ниц 
(Pe tro vić 1989: 236). Ње го во ви ђе ње овог све та као „нај бо љег од свих све то ва” 
да нас де лу је за ста ре ло, по себ но ка да се има у ви ду да је овог фи ло зо фа још 

1 До бри ца Ћо сић у се ћа њи ма на Ми ћу По по ви ћа пи ше: „ја сам био по тре сен, и не сре-
ћан, слу ша ју ћи у Си ми ној 91 ње гов днев ник из за тво ра. Се ћа ју ћи се тих да на, мо рао сам да 
про ве рим се бе, и узео сам ту по жу те лу све шчи цу: ко ли ко је ту ге и оча ја ња она не кад по се-
ја ла у на ма!” (Ћо сић 2011: 70 и 71). Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз пи ше о сво јим ути сци ма 
на кон пр вог чи та ња днев ни ка: „На мах ми је по стао бли зак и не ка ко бол но, уз не ми ре но, 
за бри ну то при сан овај чо век, ко га још ни сам ни био ви део” (Mi haj lo vić 2003: 127). 
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у XVI II ве ку исме јао Вол тер у де лу Кан дид или Оп ти ми зам (1759). Оно што 
је ва жно је сте да Лајб ниц, ипак, не од ри че по сто ја ње зла. У јед ном од сво јих 
нај зна чај ни јих де ла – Те о ди це ји (1710), из во ди за кљу чак ко ји би се мо гао све-
сти на сле де ће: „У сви је ту до ду ше по сто ји и зло, у три об ли ка, као ме та фи-
зич ко зло (не са вр ше ност ко нач них би ћа), мо рал но зло (гри јех) и фи зич ко зло 
(бол и пат ња жи вих би ћа)” (Pe tro vić 1989: 236). Сва ки од ова три об ли ка зла 
мо гу ће је пре по зна ти и у Рат ном днев ни ку из за тво ра Ми ће По по ви ћа. Ипак, 
за раз у ме ва ње оп ти ми зма ко ји се у овом де лу су прот ста вља злу, као и пе си-
ми зму, зна чај ни је је прак тич но схва та ње пој ма од те о риј ског. Оно под ра зу-
ме ва да је оп ти ми зам „жи вот ни став ко ји ка рак те ри зи ра при хва ћа ње сва ке 
ства ри с ње не ‘до бре’ стра не, тра же ње ‘по зи тив но га’ и у оном нај не га тив-
ни јем, на да у ко на чан по во љан ис ход, на да ко је се оп ти мист не од ри че ни 
он да кад се си ту а ци ја чи ни без из глед на” (Pe tro vić 1989: 236). По след њи део 
де фи ни ци је по себ но се од но си на Ми ћу По по ви ћа и став из ра жен у ње го вим 
днев нич ким за пи си ма из за тво ра. Иа ко се ни по што не би мо гло твр ди ти да 
Лајб ни цо ва те за ка ко је овај свет „нај бо љи од свих све то ва” оп сто ја ва у По-
по ви ће вом де лу, на зна ке оп ти ми зма сва ка ко се пре по зна ју и пред ста вља ју 
ва жан сег мент де ла. 

Је дан од из во ра та квог ста ва по ти че из ду бо ко уко ре ње ног осе ћа ња ду жно-
сти и љу ба ви пре ма по ро ди ци. Ду жност и љу бав у овом слу ча ју не ис кљу-
чу ју се, већ, чи не ћи до пу ну јед на дру гој, иза зи ва ју ам би ва лент на осе ћа ња 
у су бјек ту ко ји се тре нут но на ла зи у не по вољ ном по ло жа ју, као што је то 
слу чај са Ми ћом По по ви ћем у за тво ру. Осе ћај кри ви це пре ма по ро ди ци, же ља 
да се по ро ди ца за шти ти, (што из за тво ра ни је ре ал на мо гућ ност те је до дат ни 
по вод за фру стра ци ју), као и кон стант но осе ћа ње но стал ги је, тра ју исто вре-
ме но са мла ди ће вом чвр стом же љом да оп ста не. Ову же љу по ја ча ва јед но-
став на по тре ба да се по ро ди ца опет оку пи, као и да се по вра ти и очу ва ба рем 
ма ли део без бри жно сти из да на де тињ ства. 

3. ЖУД ЊА ЗА БЕС КРАЈ НИМ ЋУ ТА ЊЕМ КРАЈ  
ШПО РЕ ТА, У КУЈ НИ, МЕ ЂУ НАЈ МИ ЛИ ЈИ МА

Већ од пр вих стра ни ца рат ног днев ни ка уо ча ва се По по ви ће ва при вр же-
ност по ро ди ци. Ње му је те шко под но шљи ва ми сао на лаж ко ју ко ри сти да би 
нај дра же за шти тио: „Мо ји ма сам ре као да пу ту јем због до ку ме на та и ка рак-
те ри сти ка, и да ћу се за два-три да на вра ти ти на траг” (По по вић 2016: 11). 
Хлад ну ин фор ма тив ност из ре че не ла жи пи сац пре се ца на гло на ред ним ис ка-
зи ма: „Та та ка же да до не сем ки ло љу те па при ке. – За бе ле жи да не за бо ра виш! 
– Ја бе ле жим и до ђе ми да пла чем” (По по вић 2016: 11). Оче ва2 по ру ка је 

2 Уоч љи во је да Ми ћа По по вић нај че шће ко ри сти на зив „та та”. То ода је ве ћу то пли ну 
и из ве сну бли скост си на са оцем. 
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јед но став на, и та ко ђе је на ни воу ин фор ма ци је, али кон траст ко ји се ус по-
ста вља у од но су на прет ход ну ре че ни цу ја сан је: оче ва по ру ка је искре на, и 
у сво јој на ив но сти дир љи ва. „Ки ло љу тих па при ка” асо ци ра за бри ну тог 
мла ди ћа на без бри жност сва ко дне ви це, а то је упра во оно што му нај ви ше 
не до ста је док се спре ма на исле ђе ње. Оче во не зна ње, и не зна ње ње го вих нај-
бли жих, о си ту а ци ји у ко јој се он тог тре нут ка на ла зи, по ја ча ва у ње му осе ћај 
кри ви це: „До кле ћу мо ра ти да за ва ра вам сво је нај бли же, и да од њих кри јем 
бол но са зна ње: Ми о драг По по вић, то је је дан не срећ ник, укле ти бед ник, 
стал на и бљу та ва тра ге ди ја” (По по вић 2016: 11). По след ња реч пр вог днев нич-
ког за пи са, пи са ног у Бе о гра ду 29. 11. 1945, ука зу је на дра ма тич ност с ко јом 
По по вић при мар но до жи вља ва но во на ста лу си ту а ци ју. Она је ра зу мљи ва 
има ју ћи у ви ду не из ве сност ње го вог по ло жа ја, и обес хра бре ност ко ју на са-
мом по чет ку осе ћа („Сто ле ми је по ру чио да бу дем спре ман на нај го ре” 
[Поповић 2016: 11]). Мно го је пи та ња са ко ји ма се бу ду ћи за тво ре ник су о ча ва, 
а глав на се од но се на то ка ква га ка зна че ка и ко је ће то по сле ди це оста ви ти 
на ње го ву бу дућ ност. Ипак, сли ка оца ко ји ин си сти ра да син за бе ле жи неоп-
 ход ну на бав ку љу тих па при ка, упра во у сво јој из дво је но сти из кон тек ста у 
ко јем се син тог тре нут ка на ла зи, нај дир љи ви ја је. 

Пр ви да ни у Бе лом Ма на сти ру нај те жи су за мла дог за тво ре ни ка. Он оча-
ја ва и ве ру је да је за твор ска ка зна ње гов „крај”. Ми сао о по ро ди ци одр жа ва га, 
али то се још увек не мо же на зва ти оп ти ми змом: „Имам јед ну сна гу – мо гао 
бих да се уби јем; и имам јед ну во љу – жи ве ти, жи во та ри ти због оца, мај ке 
и бра та” (По по вић 2016: 14). Осе ћа ње ду жно сти пре о вла да ва и По по вић га 
при ма са гор чи ном, јер за ње га та кво пре жи вља ва ње не чи ни жи вот, већ жи-
во та ре ње. Још те же од данâ, Ми ћа По по вић под но си но ћи у за тво ру. Он неоп-
ход ну то пли ну тра жи у се ћа њи ма на по ро ди цу. Иа ко дан пре Ми ћа По по вић 
пи ше о во љи ко ја би се мо гла на зва ти сла ба шном јер же ли тек да „жи во та ри” 
због по ро ди це, у но ћи, ми сли о без бри жним да ни ма по ро дич не иди ле чи не 
да му са мо у би ство де лу је као зло чин. Же ља за то пли ном по ро дич ног до ма 
ак ти ви ра пра ву во љу за оп стан ком, без об зи ра на свест о тре нут ној хлад но ћи 
у ко јој је при ну ђен да жи ви. Да ми сао о то пли ни ни је тек илу зи ја, улеп ша на 
успо ме на ко ја је мла ди ћу нео п ход на да би пре жи вео, све до че се ћа ња По по-
ви ће вих при ја те ља. Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз за пи су је: 

„У ку ћи се ди са ло јед но став но, ми сли ло отво ре но и сло бод но, и сме ја ло 
се мно го и од ср ца. Сва ко је имао пра во на сво ју ду хо ви тост, али ни ка да ни сам 
чуо реч по гре шну, не зграп ну, твр ду у то ну, ону ко ја ује де и ко ја се зло пам ти. 
Не жност се ни је ка зи ва ла, ода ност се ни је по ка зи ва ла, при пад ни штво се ни је 
до ка зи ва ло, све је то јед но став но би ло ту. Из та кве ку ће Ми ћа По по вић је по-
нео у жи вот че сти тост, отво ре ност, вер ност, ср дач ност и не по ко ле бљи во пра-
во да сло бод но ми сли” (Mi haj lo vić 1987: 18).

Ми хиз до да је и сле де ће: „У овој ку ћи при сно сти и то ле ран ци је сва ко је 
жи вео сло бод но, али су жи ве ли за јед но” (Mi haj lo vić 1987: 17). Осе ћај за јед-
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ни штва нај по треб ни ји је Ми ћи По по ви ћу у тре ну ци ма за твор ске са мо ће. Он 
по ку ша ва да га ре кон стру и ше та ко што ће ре кон стру и са ти јед но обич но 
по ро дич но ве че, и ти ме се из ме шта из си ту а ци је у ко јој се тог тре нут ка за-
и ста на ла зи. У то ме на ла зи то пли ну, што и сам ви ше пу та по на вља, али и 
не оп ход ну си гур ност. „Још у де тињ ству је до био ону дра го це ну и не на док-
на ди ву си гу р ност, онај ‘је два ухва тљи ви осе ћај ми ли не пи ле та ис под пер ја 
ко ко шке’”, ис ти че Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз (Mi haj lo vić 1987: 16). 

У од ре ђе ним тре ну ци ма он је са свим све стан да је та кву си гур ност из-
гу био. Ипак, жу ди за ти ме да ње го ва бол на са зна ња про и за шла из за твор ског 
жи во та ма кар по мог ну не ком дру гом, и за шти те га од људ ске зло бе. У не ким 
днев нич ким за пи си ма тај за ми шље ни чи та лац кон кре ти зу је се у ли ку По по-
ви ће вог мла ђег бра та. Алек сан дар По по вић, зва ни Са ша, или Са шо – ка ко 
му се Ми ћа По по вић у днев ни ку обра ћа, као мла ђи ис по ста вља се иде ал но 
при јем чи вим да при ми бра то вље ве те шко на у че не лек ци је у за тво ру. Та ко му 
се у днев нич ком за пи су од 6. де цем бра Ми ћа По по вић обра ћа: 

„Ми ли мој бра те, мој Са шо; кло ни се љу ди. Чу вај сво ју ле пу ду шу за је се њи 
пеј заж, за му зи ку Мо цар та и Фран ка, за сли ке Вер ме ра од Дел фта, за не дељ на 
по сле по дне ва у на шем до му.

Ако бу деш имао сто ше сна ест по зна ни ка, има ћеш сто пет на ест не сре ћа, 
и сто пет на ест при ли ка да се збу ниш пред зи дом се бич ња штва ко ји ра сте и да 
се зга диш на ру го бу нео се тљи во сти ко ја се ше та го ла и без сти да” (По по вић 
2016: 19 и 20). 

Ово не жно обра ћа ње бра ту јед но је од ли те рар но нај у спе ли јих и нај о ри-
ги нал ни јих ме ста у днев ни ку. У овом крат ком од лом ку ја сно се уо ча ва на чин 
на ко ји Ми ћа По по вић пи ше, а ко ји је био за па жен, ма да не до вољ но, и ка да 
су у пи та њу ње го ва дру га де ла. Та ко Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз по во дом 
По по ви ће вог ро ма на Из лет при ме ћу је: „Све је пи са но жи во, ја сно, са пу но 
нер ва, сти ла и на ро чи то ду ха. Ду ха, у ме та фо ри, у иде ја ма, у сти лу, у фра зи” 
(Ми хај ло вић 1957: 9). Исто се мо же ре ћи и за Рат ни днев ник из за тво ра, без 
об зи ра на спе ци фич не при ли ке у ко ји ма је пи сан, или на го ди не ње го вог 
ау то ра у том тре нут ку. Ци ти ра ни од ло мак је са мо је дан од мно гих ко ји ја сно 
по ка зу ју да „Ми ћа По по вић пи ше сна жно и про дор но, кон цен три са ним иде-
ја ма, из гра ђе ним сти лом ви со ке тем пе ра ту ре, нео че ки ва них обр та, бли ста ве 
ин те ли ген ци је и по у зда не еру ди ци је” (Mi haj lo vić 1987: 34). У исто вре ме, то 
је и је дан од од ло ма ка пи са них са нај ве ћом гор чи ном. Ме ђу тим, ако се обра ти 
па жња на пр ви део обра ћа ња, при ме ћу је се да је, иа ко ве ра у љу де ни је очу-
ва на, очу ва на ве ра у умет ност. Он бра ту не са ве ту је да „очвр сне”, да „сто ји 
чвр сто на зе мљи”, или да се „при ла го ди су ро вом све ту”. Он га усме ра ва, да 
пре ци зи ра мо, на при ро ду, му зи ку, сли кар ство и по ро ди цу. Чак и дру ги део 
од лом ка, у ко ме је ја сно ка кво не по вољ но ми шље ње мла ди Ми ћа По по вић 
сти че о љу ди ма, не су ге ри ше одва ја ње од свих, пот пу ну изо ла ци ју од љу ди, 
или ме ња ње соп стве не лич но сти. Де лу је као да збу ње ни По по вић упо зо ра ва 
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мла ђег бра та, ко ји би у јед ном тре нут ку мо гао та ко ђе по ста ти збу њен људ ским 
по на ша њем, да се за шти ти и да па зи ки ме се окру жу је. Оно што је ва жно 
је сте да, док по ве ре ње у умет ност по ста је чак и пре по ру че но, ап со лут но 
по ве ре ње у све тост по ро ди це оста је не дир ну то. 

Не ко ли ко да на ка сни је, под стак нут но вим раз о ча ра њем, мла дић по но во 
пи ше о по ро ди ци: „Иста је бе сми сле на ег зи стен ци ја ма шин ке, иста је мо ја 
жуд ња за бес крај ним ћу та њем крај шпо ре та, у куј ни, ме ђу нај ми ли ји ма” 
(По по вић 2016: 25). При мет на је тен ден ци ја да ми сао о по ро ди ци бу де на 
кра ју днев нич ког за пи са. Раз лог за то мо же се об ја сни ти на сле де ћи на чин: 
сво је не ве се ле за пи се По по вић за о кру жу је оним што му да је сна гу да оп ста не. 
Ми сао о нај ми ли ји ма мо ра би ти по след ња, то је оно на че му се пи сац мо ра 
за у ста ви ти у пи са њу и пре ки ну ти обич но су мо ран ток ми сли. Вра ћа ју ћи се 
у про шлост, у обич не ве че ри про ве де не у по ро дич ном до му, Ми ћа По по вић 
об на вља сна гу, иа ко је стал но пра ћен ме лан хо ли јом. Чак и ка да је се та по-
ја ча на, на кра ју оста је ма кар пи та ње: „Ех срећ не го ди не де тињ ства! Див ни, 
то пли ча со ви пред пра зник! Хо ћу ли вас још ко ји пут до жи ве ти?” (По по вић 
2016: 32). Пи сац ни ка да не оста вља су мо ран од го вор ко ји би био ко на чан – он 
ра ди је за ста је на пи та њу, оста вља ју ћи про сто ра за на ду и срећ ну про ме ну 
окол но сти. Ка да му ми сао о по ро ди ци за и ста на но си бол, он не пи ше мно го: 
„Ми слим да су сви по тре се ни и раз о ча ра ни – па кле не ма ши не не ма. Али 
они не зна ју да је че твр ти на Слав ског ко ла ча са бо сиљ ком – па кле на ма ши на. 
Уо ста лом, то се њих не ти че. Она је ра зо ри ла мо ју ду шу. А пи смо... Од мај ке. 
Крат ко, бол но” (По по вић 2016: 38). О пи сми ма дру гих, као што је на при мер 
Жи ки но пи смо [Живорада Стојковића], он за пи су је мно го ви ше. У ње му не 
на ла зи мај чи ну бри гу већ охра бре ње. Ње го во при ја тељ ство це ни, и уз вра ћа 
му, не са мо пи смом, већ и при по вет ком. 

У пи та њу је при по вет ка под на зи вом „Све ти Ан тун”. Пи са на је не по сред-
но пред Но ву го ди ну, 1946, и прем да је на пи са на у пр вом ли цу и го во ри о 
вој нич ком ис ку ству Ми ће По по ви ћа, ау тор сам об ја шња ва ау то би о граф ско 
у њој: „има ме ста, где исти ни та осе ћа ња за ме њу ју исти ни те до га ђа је” (По по-
вић 2016: 52). Због че га ау тор би ра ова кав об лик при по ве да ња мо гу об ја сни ти 
сле де ће ре чи за бе ле же не у књи зи Од го вор Ми ће По по ви ћа: „Усу ђу јем се да 
твр дим да пи сци-ама те ри, ка кав сам ја био и остао, не мо гу да мак ну из ау то-
би о граф ског ста ва” (Gli go ri je vić 1983: 69). На кон увод не бе ле шке По по вић 
за по чи ње при по вет ку уво де ћи мо тив ико не Све тог Ан ту на. За оправ да ње 
та квог мо ти ва нео п хо дан је био лик мај ке: „Док сам био још де те, мо ја мај ка, 
ина че вр ло пра во слав на и вр ло Срп ки ња, ку пи ла ми је за Но ву го ди ну, у јед-
ној ка то лич кој цр кви чуд ну ико ну Све тог Ан ту на” (По по вић 2016: 52). На 
дру гом ме сту, од го ва ра ју ћи на пи та ње о по ро ди ци, По по вић мај ку опи су је 
на сле де ћи на чин: „Мај ка је би ла чуд на ком би на ци ја жи вот не при зем не 
упор но сти, ис трај но сти и жи ла во сти с јед не стра не и пра ста рин ске, ско ро 
сле пе, ата ви стич ке ода но сти оби ча ји ма, на са мој гра ни ци враџ би на, с дру ге” 
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(Gli go ri je vić 1983: 15). Уоч љи во је да у пр вој ре че ни ци при по вет ке оста је 
до сле дан „де фи ни ци ји” сво је мај ке. Да ље По по вић ко ри сти мо ти ве пре по зна-
тљи ве за рат ну про зу (опис бит ке, љу бав на сто ри ја са ерот ским мо ти ви ма), 
пре о бли ку ју ћи ове мо ти ве та ко да су у „Све том Ан ту ну” при сут на ду бља 
про ми шља ња не са мо о ра ту, већ и о ми ру: „Шта ну де бор ци за ‘истин ске, 
пра ве сло бо де’ Хил ди? Ну де им сло бо ду. Шта је сло бо да? Шта ће Хил ди сло-
бо да? Хил ди је по треб на но ва ха љи на” (По по вић 2016: 93). Ин тер пре та ци ја 
це ле при по вет ке пре ва зи ла зи ла би окви ре овог ра да, па та кав за да так оста је 
као под сти цај за бу ду ћа ис тра жи ва ња По по ви ће вог књи жев ног де ла. 

Ка ко се при бли жа ва кључ ни до га ђај, су ђе ње вој ног су да Ми ћи По по ви-
ћу у Сом бо ру, уз не ми ре ност ми сли по ста је осет ни ја. По по ви ће ва на пе тост 
кул ми ни ра у пи сму ко је на ме ра ва да по ша ље сво јој по ро ди ци. У ње му има 
и стра ха и на де; искре ног оп ти ми зма ко ји про из ла зи из до сто јан ства, ко ли ко 
и же ље да до сто јан стве ност бу де на чин на ко ји ће ње го ви ро ди те љи при ми-
ти пи смо. Оно не би ва по сла то, али то не ума њу је ње гов зна чај у струк ту ри 
днев ни ка. По је ди ни мо мен ти су по себ но емо тив ни: „Ја вас бес крај но во лим, 
ка ко то да вам ка жем. Су зе ме гу ше... је сте, ви сте ми све на све ту” (По по вић 
2016: 100). По не ка да је пак зна чај ко ји по ро ди ца за ње га има ис ка за на су здр-
жа ва њем: „Иди те у цр кву и мо ли те се Бо гу а ја ћу жи ве ти још ду го. Из др-
жа ћу”, или на дру гом ме сту: „Ни ко га не ћу да мо ли те. По но са. До сто јан ства” 
(По по вић 2016: 101). Чак и у ова ко ва жном и емо тив ном пи сму при мет на је 
са мо свест ау то ра о то ме да се ра ди о ли те рар ном до ку мен ту: „Мо је пи смо 
баш не ма сти ла. Ре кох: сви ма по здрав, врео, вр ло, вр ло” (По по вић 2016: 101). 
Та ко ђе, уо ча ва се и дру га осо бе ност По по ви ће вог пи са ња: осе тљи вост за де-
та ље, по себ но у је зич ком сми слу. „Ка ква слу чај ност, се ло у ко ме смо оста ли 
да пре но ћи мо, зо ве се Су за”, пи ше По по вић (По по вић 2016: 102). Ово пи смо 
нај ди рект ни је от кри ва ве зу из ме ђу оп ти ми зма Ми ће По по ви ћа у за твор ским 
усло ви ма, и ми сли о по ро ди ци. Љу бав пре ма по ро ди ци оба ве зу је мла дог 
за тво ре ни ка на оп ста нак. Он пи ше: „Ја се ни сам убио због вас, жи ви те и ви 
због ме не” (По по вић 2016: 101). Ве ра у на ста вак жи во та, у жи вот по сле за-
твор ских и рат них стра хо та, очи та ва се у пи шче вој же љи да оста ви траг о 
се би у ви ду днев ни ка, и да тај днев ник по де ли са сво јим нај ми ли ји ма. Зна чај 
ко ји у том по ду хва ту до би ја ми сао о по ро ди ци, ви дљи ва је у ка ко у це ли ни, 
та ко и у по је ди но сти ма на ра тив не рав ни днев ни ка. 

4. ИС ЦЕ ДИ ТИ ИЗ КР ПЕ СЛИ КА РА

У по ме ну том пи сму по ро ди ци мла дић ја сно на гла ша ва: „По ред вас има 
јед на ствар због ко је ћу из др жа ти – сли кар ство” (По по вић 2016: 101). Го то во 
сва ки днев нич ки за пис но си са со бом по не ку ре флек си ју о сли кар ству, или 
жар ко из ра же ну же љу за ства ра њем. Шта за ње га зна чи сли ка ње го во ре сле-
де ће ре че ни це, на пи са не пр вих да на ње го вог бо рав ка у за тво ру: „А ја сам 
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чи тав жи вот до са да, ско ро жму ре ћи пре тр чао, са мо да бих сли као, да бих 
на шао из ра за. Не се ћам се, да сам и је дан пут, ма кар и јед ним де лом се бе 
ми слио на ка ри је ру; из у зи ма ју ћи оне стра сне и не ви не ам би ци је да по ште но 
сли кам и успем” (По по вић 2016: 12 и 13). Од по чет ка је, да кле, ја сно да је 
љу бав пре ма сли кар ству не што што у По по ви ћу бу ди же љу да оп ста не и да 
се бо ри, чак и сна жни је не го што је то у по је ди ним мо мен ти ма ис ка за но 
ка да је у пи та њу по ро ди ца. Ме ђу тим, оно што ни је уоч љи во на пр во чи та ње, 
је сте чи ње ни ца да сли кар ство све ин тен зив ни је по ста је мо тор ко ји Ми ћу 
По по ви ћа по кре ће, и одр жа ва у ње му пре ко по тре бан оп ти ми зам. На по чет-
ку, јед ног од пр вих да на у за тво ру, он пи ше: „А сад? Шта ће сад да ме спа се, 
да не по ста нем ис це ђе на кр па? Да, са мном је крај!” (По по вић 2016: 14). У јед ном 
од сво јих по след њих за пи са бе ле жи, ме ђу тим, сле де ће: „Ци ца ми је по сла ла 
De pro fun dis да бих се уте шио. Али Оскар је пр во био Вајлд, па по сле осу ђе-
ник; а ја сам пр во осу ђе ник па ћу по сле би ти кр па. Све јед но... ис це ди ћу ја чак 
и из кр пе сли ка ра” (По по вић 2016: 98). На овај на чин по ста је ја сно да је у де лу 
Све ти Ан тун – Рат ни днев ник из за тво ра при су тан кон ти ну и тет ко ји ни је 
са мо вре мен ски. Од ре ђе ни мо ти ви има ју свој раз вој, сво је ва ри ја ци је и про-
ме не у струк ту ри днев ни ка. Та кав ка рак тер има и укљу чи ва ње раз ли чи тих 
умет ни ка, нај че шће сли ка ра, ко је у од ре ђе ним тре ну ци ма По по вић осе ћа 
као ду хов ну са бра ћу у не во љи. Сви ко ји су о днев ни ку Ми ће По по ви ћа пи-
са ли, и при том ци ти ра ли од лом ке из ње го вог де ла, из дво ји ли су и ле по ту 
сле де ћег: „Дра ги при ја те љу Фран ци ско Го ја, Раз у мем тво је ха лу ци на ци је, 
али те уве ра вам: Тво је име не би би ло та ко ве ли ко, да су те ха лу ци на ци је 
по че ле про го ни ти у 20тој го ди ни. Ти си он да сли као са ен ту зи ја змом обе 
Ма је и онај крај ње суп тил ни пор трет Иза бе ле Кор бо ди Пор сел” (По по вић 
2016: 15). На овај на чин Ми ћа По по вић, иа ко оча јан, ста вља се бе у ши ри 
исто риј ски и умет нич ки кон текст, ода ва ју ћи ути сак ве ре да ће јед но га да на, 
као умет ник, та кво ме сто се би за и ста обез бе ди ти. 

Ве ра у сво је бу ду ће сли кар ско ства ра ла штво из ра же на је ли те рар но убе-
дљи во. Исто вре ме но, кроз њу је нај и зра зи ти ји оп ти ми зам Ми ће По по ви ћа. 
Он бо дри се бе ми шљу о сли кар ству: 

„Одо ле ти но стал ги ји! 
Одо ле ти бо ло ви ма! 
Оздра ви ти по сва ку це ну! 
– Из др жи Ми о дра же По по ви ћу ову го ди ну! Стег ни ср це и из др жи! До ћи 

ће да ни ка да ћеш сли ка ти, сли ка ти, сли ка ти. А ти знаш ко ли ка је ра дост сли-
ка ње. Она ће, као про лећ не во де ши ро ка по ља, пре пла ви ти се ћа ње на сав ужас 
ко ји са да пре жи вља ваш” (По по вић 2016: 22).

Ми сао о бу дућ но сти ка да ће мо ћи сло бод но сли ка ти одр жа ва мла дог 
за тво ре ни ка, и не ма ли број пу та чи ни га истин ски срећ ним и осна же ним: 
„и са зна јем, сав сре ћан, да ме ни ко не мо же обо ри ти, и да не по сто је не сру-
ши ве пре пре ке мо јим уз ле ти ма. Би ћу сли кар. Си гур но” (По по вић 2016: 33). 
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Да ни је увек та ко са мо по у здан све до чи јед на од књи жев но нај ин те ре сант ни-
јих сли ка у днев ни ку. Не ви дљи ва са бе сед ни ца, хлад них очи ју и ко шту ња вих 
ру ку, му чи сво јим пи та њи ма мла дог сли ка ра. У пи та њу је не са ни ца. Она га 
ис пи ту је шта ми сли о се би, док се он му чи да про на ђе од го вор. Ње гов иден-
ти тет на про ве ри је са мим до ла ском у за твор, али оно што оста је ста бил но 
је сте По по ви ће во по и ма ње са мо га се бе као сли ка ра. По не ка да је та ква ста-
бил ност је ди на уте ха у не из ве сно сти ко ја га у за тво ру кон стант но му чи. На 
дан сво је сла ве пи ше: „На ду шу пао стра шан те рет. Скло ни ћу се да олак шам 
се би, што ду бље у ма шта ња о плат ни ма, ко ја ми слим да на сли кам јед ног све-
тлог, да ле ког да на” (По по вић 2016: 35). Да у тај „све тли дан” за и ста ве ру је 
по ка зу ју и дру ги де ло ви днев ни ка: „Сад знам ка ко тре ба сли ка ти. Цео виц је 
у на но ше њу бо је. Мој по след њи ау то пор тре, ко ји ме та ко ду го му чио, и ко ме 
је та ко мно го, и у је дан мах та ко ма ло не до ста ја ло, уме ћу да за вр шим кад се 
по но во вра тим у ате ље” (По по вић 2016: 48). Без об зи ра на тре нут ке оча ја ња, 
ја сно је да се мла ди сли кар охра бру је бу ду ћим сли кар ским по ду хва ти ма. 

Охра бру је га, та ко ђе, што га дру го ви из за тво ра иден ти фи ку ју као умет-
ни ка, због че га до жи вља ва чак и тре нут ке „сла ве”. У ње го вим за пи си ма о 
то ме не ма мла да лач ког или умет нич ког нар ци зма. Та кве ства ри не го де 
ње го вом егу, већ ње го вој ду ши – он ра ди оно што во ли и ти ме ума њу је сво-
ју са мо ћу. Ау тен тич ни људ ски кон так ти рет ки су у за тво ру (где су и нај по-
треб ни ји), и Ми ћа По по вић, иа ко сам у сво јој ка зни, при бли жа ва се дру ги ма 
кроз сво ју умет ност. „Сад жи вим од ста ре сла ве”, пи ше 21. де цем бра, „Ка-
ли граф ски адре си рам дру го ви ма пи сма, и би вам за то на гра ђен њи хо вим 
ди вље њем” (По по вић 2016: 36). У ис тра жном за тво ру вој ног су да, где је 
на пе тост пред иш че ки ва ње осу де нај ин тен зив ни ја, мла дић до жи вља ва нео-
би чан до чек ко ји му ма кар на крат ко вра ћа сна гу: „Мо ја сла ва ко ра ча ис пред 
ме не. До че ка ли су ме не по зна ти љу ди са уз ви ци ма: – Умет ник! – Об ја сни ше 
за тим да је при чао не ки стра жар из ‘Озне’ у ко јој сам до са да био, ка ко се у 
њи хо вом за тво ру на ла зи је дан ко ‘за два ми ну та мо же да на цр та чо ве ка’” 
(По по вић 2016: 110). Цр та ти окру жен љу ди ма ни је му ипак ла ко. По не ка да 
ње го ви „по ку ша ји цр те жа”, ка ко их сам на зи ва, за вр ша ва ју у пе ћи. Због то-
га, он се го то во пот пу но по све ћу је пи са њу, што не ума њу је зна чај сли кар ства 
у ње го вом жи во ту, већ га, на про тив, и до ка зу је: „Умет ност је за ме не, на 
не ки на чин, као ка фа за Тур чи на. Ни кад без ње не оста ти! Ако не ма пра ве, 
узи ма ти ма кар су ро га те. Ме ни је пи са ње су ро гат за цр та ње и сли ка ње” (По-
по вић 2016: 49). За тим сле ди јед на на дах ну та по хва ла сли кар ству, из ко је је 
очи глед но ка ко је ми сао о умет но сти јед на ко жи ва у ње му сва ко га да на 
ње го вог бо рав ка у за тво ру, на овај или на онај на чин. Ни јед ног тре нут ка не 
мо же се за кљу чи ти да мла ди чо век сум ња у умет ност и у ње ну моћ, већ са-
свим су прот но – те шки усло ви у ко ји ма се на ла зи на го не га да про на ђе но ва, 
ле ко ви та свој ства умет но сти и по мог не на тај на чин и сам се би. Ње гов оп-
ти ми зам оп ста је све вре ме за хва љу ју ћи жар кој же љи за сли ка њем. 
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Јед на од по след њих сце на у Рат ном днев ни ку из за тво ра, ка да је Ми ћа 
По по вић већ осло бо ђен, по ка зу је ка ква је при ро да ње го вих осе ћа ња пре ма 
ли ков ној умет но сти и на ко ји на чин су она по ве за на са ње го вим оп стан ком 
у за тво ру. Он до мра ка цр та дру ге за тво ре ни ке. „Они су ме и до са да во ле ли, 
јер ‘ни сам као дру ги’, ста ну јем са њи ма и да ље у за тво ру иа ко сам осло бо-
ђен; али њи хо во ди вље ње по ста ло је бур но кад сам их од ре да пор тре ти рао”, 
пи ше По по вић (2016: 127). Чи ни се да је то пле ме нит акт и од раз ње го вих 
при ја тељ ских осе ћа ња пре ма они ма са ко ји ма је де лио за твор ске да не. Иа ко 
је то тач но, мо гу ће је и ду бље ту ма че ње ње го вог чи на. Цр та ње до мра ка 
по след њих да на свог бо рав ка у за тво ру ни је са мо на чин на ко ји се Ми ћа 
По по вић оду жу је сво јим дру го ви ма. На ма ње све сном ни воу, он се оду жу је 
за пра во са мој умет но сти. По ред днев ни ка, пи са ног тра га ње го вог за твор ског 
ис ку ства, он оста вља још је дан траг ко ји, за раз ли ку од днев ни ка, не ма за 
ње га ни ка кву лич ну вред ност. Пор тре ти за тво ре ни ка дуг су умет но сти ко-
ја му је уно си ла ве дри ну у не ке од нај те жих да на ње го вог жи во та, и омо гу-
ћи ла му да жи ви. Иш че ку ју ћи пот пу ну сло бо ду и плат на ко ја ће осли ка ти 
у бу дућ но сти, он за вр ша ва сво је за твор ске да не она ко ка ко је за ње га је ди но 
и при род но – цр те жи ма. 

5. НЕО ЗБИЉ НЕ СА ЊЕ, И ЖАР КА ВЕ РА У  
БО ЖАН СКУ ПРАВ ДУ

Ми о драг Ми ћа По по вић остао је упам ћен као „ду бо ко ху ма на при ро да” 
(Жив ко вић 2009: 129). „Чи тав жи вот био је бес ком про ми сни бо рац за сло-
бо ду умет нич ког из ра за и мо дер ни стич ке ми сли”, пи ше у јед ном од мно го-
број них чла на ка о ње му (Ga rić 2007: 11). Бор ба за умет нич ку сло бо ду и 
бор ба за сло бо ду ау тен тич ног жи вље ња, у си сте му мо рал них вред но сти 
Ми ће По по ви ћа би ле су не рас ки ди во по ве за не. Да је та кав ка рак тер гра ђен 
од ње го вих ра них да на до ка зу је и ње гов Рат ни днев ник из за тво ра. Све што 
је на пред на пи са но, у де ло ви ма ра да по све ће ним по ро ди ци и сли кар ству као 
из во ри ма оп ти ми зма у По по ви ће вим за твор ским да ни ма, у са гла сју је са 
тре ћим де лом ра да ко ји го во ри о ње го вој ду хов ној сна зи и чвр стом ка рак-
те ру из ра же ном у днев ни ку. Уну тра шњи зах тев ду бо ко мо рал ног би ћа – да 
се оп ста не и у нај те жим усло ви ма, до би ја зна чај ну над град њу ка да је у пи-
та њу Ми ћа По по вић. Реч је о го то во јед на ко сна жној по тре би да се до жи-
вље но за бе ле жи. Оно што је за бе ле же но оста је као под сет ник и са мом се би, 
и дру ги ма, о то ме да је мо гу ће пре жи ве ти, и у сво јој бор би оста ти пле ме нит. 

За пис од 30. ја ну а ра 1946. го ди не са сто ји се са мо од јед не ре че ни це: „Код 
љу ди од ду ха, оп ти ми зам је нај от ме ни ји став пре ма жи во ту” (По по вић 2016: 
124). Иа ко ни је од ре дио се бе за су бје кат у ре че ни ци, чи ни се да оста лим 
сво јим за пи си ма све до чи упра во о та квом по и ма њу жи во та. То не под ра зу-
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ме ва рав но ду шно при хва та ње окол но сти ни ти нон ша лант но пре ла же ње 
пре ко до га ђа ја у сво јим днев нич ким бе ле шка ма. Ми ћа По по вић је у де лу 
Све ти Ан тун – Рат ни днев ник из за тво ра по ка зао из у зе тан сен зи би ли тет 
и ем па ти ју; он не пре ла зи ола ко ни пре ко че га, ни ти му је јед но став но да се 
при ла го ди окру же њу у ко јем се сти ца јем не срећ них окол но сти на шао. Та ко 
у јед ном мо мен ту пи ше: „Уни шти ће ме, са го ре ће ме стал на сме њи ва ња на-
де и оча ја ња” (По по вић 2016: 29). Ва жно је на гла си ти да ни јед но од та два 
ста ња По по вић не про жи вља ва по вр шно, па чак ни мла да лач ки бур но, што 
би се до не кле мо гло оче ки ва ти има ју ћи у ви ду ње го ве го ди не. Чи та лац, на-
кон ње го вих пр вих уз не ми ре них за пи са, не ма ути сак ни да мла ди за тво ре ник 
при ма до га ђа је дра ма тич но. Оно што је сте јед на од глав них вред но сти Рат-
ног днев ни ка из за тво ра мо же се об ја сни ти на сле де ћи на чин: Ми ћа По по вић 
ду бо ко про жи вља ва оно што му се де ша ва, и без по вр шно сти или дра ма-
тич но сти у ин тим ној фор ми днев ни ка оста вља траг ка ко о нај мрач ни јим 
тре ну ци ма за твор ског ис ку ства, та ко и о све тлим тре ну ци ма по бе де ду ха. 
Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се оп ти ми зам не де фи ни ше од су ством не га-
тив них осе ћа ња или ре ак ци ја на не срећ не до га ђа је, већ пре о вла да ва њем 
по зи тив ног ста ва и очу ва њу на де у су о ча ва њу са та квим до га ђа ји ма, мо же 
се ре ћи да оп ти ми зам по ста је до ми нант но обе леж је По по ви ће вог де ла. 

Из ра зу мљи вих раз ло га, та кво обе леж је нај ма ње је при мет но пр вих за-
твор ских да на Ми ће По по ви ћа. Већ смо ис та кли ка ко је од су бјек тив ног 
до жи вља ја соп стве не лич но сти као ис це ђе не кр пе мла дић до шао до оп ти-
ми стич ног ста ва и од лу ке да ће и из та кве кр пе ус пе ти да „ис це ди” сли ка ра. 
Слич не про ме не де ша ва ју се кон ти ну и ра но то ком днев ни ка. За пи си о не са-
ни ци, о раз ли чи тим вр ста ма бо ла (зуб, гла ва, ду ша), о сум њи у се бе и осе-
ћа ју кри ви це, сма њу ју се кроз де ло. Чак и вр ста на де ко ју мла дић осе ћа 
ме ња се: „По не кад, усред оча ја ња про сви ра, про зви жди јед на на да као ме так: 
Ако сам мно го бо ле стан мо гу до би ти два, три, че ти ри ме се ца бо ло ва ња код 
ку ће...”, пи ше По по вић пе тог да на у за тво ру (По по вић 2016: 17). Ка сни је, 
ње го во рас по ло же ње се све ви ше ме ња: „Бу де та ко, па ме из не на да об уј ми 
не ка сил на ве се лост” (По по вић 2016: 33), за тим: „По сле бу ре из гре је не жно 
сун це” (По по вић 2016: 35). Као чо век од ду ха Ми ћа По по вић има сми сла за 
ху мор. Јед на од ду хо ви тих сце на у днев ни ку је сте она о глу вом За гор цу и 
Ма ђа ру ко ји „тра гич но ма ло зна срп ски”. Та кви тре ну ци вра ћа ју ве дри ну у 
жи вот мла дог за тво ре ни ка: 

„И он, са сво је стра не, вр ло гла сно да би га и глу ви чуо, по чи ње да при ча 
ба сну: 

– Би ла јед ном три му шки ко за. – И он да по на вља још гла сни је: 
„ Три... му шки... ко за – 
Ја бих да се љу тим, али не мо гу. Сме јем се. 
Ина че, вра ћам се Бо гу. Он раз у ме. Он пра шта од мах. Он ће ми, то је си гур но, 

по но во да ро ва ти ве дри ну и мир. И опет ћу мо ћи да ра дим” (По по вић 2016: 37).
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Ре ли ги о зно сти у стро гом сми слу ре чи у днев ни ку не ма, али очу ва но је 
по што ва ње оби ча ја и сла ве, као што је очу ва на, уз сва ис ку ше ња, истин ска 
ве ра у Бо га. Мла ди чо век му чен је та ко пи та њем о сво јој вред но сти, при 
че му то пи та ње код ње га до би ја ду бљу, чак хри шћан ску ди мен зи ју. Пи та ња 
са ве сти, кри ви це, до бро те, ко ја се по ста вља ју у из ве сном ста њу ду шев не 
уз не ми ре но сти и ра строј ства, под се ћа ју на мо рал не ди ле ме ли ко ва из де ла 
До сто јев ског. Он та ко во ди за ми шљен раз го вор са сво јом ста ром са бе сед ни-
цом без ли ца: „Али знам да је са свим глу по то, што сам ја да нас све стан да 
је ова ка зна пра вед на, па ми та са вест ипак не ума њу је пат ње. Сил но се му чим 
да про ник нем, је сам ли ја рђав чо век? Све го во ри да је сам...” (По по вић 2016: 
47). Од го вор ко ји му не са ни ца ка зу је је дан је од оних све тлих тре ну та ка у 
де лу где се чи ни да, упр кос свим не да ћа ма, сна жан дух и пле ме ни та ду ша 
од но се по бе ду: „– Ка жеш... сил но... да про ник неш... Има јед на ствар. Ти ни си 
у ста њу да пре зи реш. И ма да че сто но сиш ма ску пре зи ра ња, ти је ди но мо жеш 
мно го да во лиш, или мно го да мр зиш. Као сви до бри љу ди... пра ви љу ди.” 
(По по вић 2016: 47). Мр жње, ипак, у де лу не ма. По по вић љу ди ма че шће при-
ла зи са раз у ме ва њем и са о се ћа њем, чак и ка да је у пи та њу не ко с дру ге стра-
не за твор ских ре ше та ка. Он је све стан да сам би ра пер спек ти ву свог по сма-
тра ња: „На ше очи су ек сер ко јим смо при ку ца ни за ствар ност” (По по вић 
2016: 100). Ова ква и слич не сен тен це у де лу до каз су ње го ве ин те лек ту ал не 
оштри не и књи жев ног уме ћа, али и емо тив ног до жи вља ја ствар но сти. Ка ко 
Ста ни слав Жив ко вић при ме ћу је: „си ло вит По по ви ћев тем пе ра мент тра жио 
је што ви ше кон та ка та са жи во том, ко ји је он ина че ве о ма емо тив но до жи-
вља вао и пра тио до по след њег да на” (Жив ко вић 2009: 332). 

Од по чет ног шо ка и оча ја ња, до сна жног осе ћа ња мо рал не ду жно сти да 
се оп ста не у све ту, она квом ка кав је он за и ста, Ми ћа По по вић пре ла зи кра-
так али ин тен зи ван пут. Не по сред но пред осло ба ђа ју ћу пре су ду, он у свом 
днев ни ку пи ше: 

„Они не би схва ти ли да сам ја већ да нас осло бо ђен, иа ко ме стра жар још 
увек спро во ди, иа ко још увек спа вам на да ска ма. Осло бо ђе на ми је ду ша од 
ком плек са ко ји су се прет ста вља ли ком плек си ма ле по те и му дро сти, а ко ји су 
у ства ри би ли отров у ме ни. Да би чо век био му дар, по треб но му је вр ло ма ло: 
тре ба да бу де по штен. Зла при ро да, као твр да и не про бој на ко ра, по кри ва онај 
део мо зга, у ко ме се на ла зи моћ за објек тив ност” (По по вић 2016: 104 и 105). 

Осло ба ђа ње ду ше ускла ђе но је са са зна ва њем исти не о се би. За Ми ћу 
По по ви ћа то је пи та ње мо рал не ду жно сти: 

„Мо рал нас не осу ђу је кад гре ши мо за то што не за у зи ма мо пра ви лан став 
пре ма оп штој исти ни; тад нас осу ђу је вој ни или ци вил ни суд; али нам мо рал 
не опра шта кад за у зме мо не пра ви лан став пре ма исти ни о са мом се би, јер је 
за у зи ма ње ста ва пре ма исти ни о са мом се би усло вље но је ди но искре но шћу, а 
то је оно што мо рал од нас с пра вом зах те ва” (По по вић 2016: 111). 



56

Исти но љу би вост, чак и ка да има ви со ку це ну, од су штин ског је зна ча ја 
за По по ви ћа. Ње го ви зах те ви пре ма се би су стро ги, али у за твор ским усло-
ви ма га не сла бе: на про тив, до но се му моћ да из др жи и иза ђе већ осло бо ђен 
из ну тра. Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз о свом при ја те љу пи ше: „Жи во ту је 
при шао не ште ди ми це, млад, гла дан, нео б у здан. Тра жио је мно го и од ње га 
и од се бе” (Ми хај ло вић 1957: 9). Дру ги га пак ви де као јед ног од „оних ин те-
лек ту а ла ца са ср цем, пе сни ка ко је је мо гло да ство ри са мо ово на ше лу до и 
уз не ми ре но до ба” (Tri fu no vić 1987: 9). Оно што је си гур но је сте да је упра во 
за хва љу ју ћи сво јим ви со ким кри те ри ју ми ма мо ра ла пре жи вео у до ба ко је 
је би ло до вољ но „лу до и уз не ми ре но” да би мо гло и од мла дог чо ве ка на чи-
ни ти исто. Ми ћа По по вић ипак све сно би ра не што дру го. По след њих да на 
свог бо рав ка у за тво ру он пи ше: 

„Мо је уну тра шње мо ра ње да од сва ког по је ди нач ног тре нут ка у жи во ту 
пра вим но ви жи вот, оно пот пу но пре да ва ње рас по ло же њи ма, то је сва мо ја 
тра ге ди ја и сва мо ја ве ли чи на. Јер ја ни ка да не ћу „огу гла ти”, ка ко се ов де ка же; 
про ла зи ћу кроз све пат ње ши ром отво ре них очи ју, про жи ве ћу сво ју суд би ну 
до дна. И не ћу се због то га ка ја ти. Ја знам да „огу гла ти” зна чи но си ти пра зну 
ду шу, а ја хо ћу пу ну ду шу, па ма кар и бо ла пу ну. Ни ма ло не ме ња си ту а ци ју 
то што ми се мо же до го ди ти, да бу дем осу ђен на пет, шест, осам го ди на. Из 
там ни це, не спо рим, мо гу да ме из не су без плу ћа, али ја сам из ње не ћу иза ћи 
без сја ја у очи ма” (По по вић 2016: 112). 

То „уну тра шње мо ра ње” на го ни га да оста не це лог жи во та до сле дан 
се би и ње гов ин те гри тет нео кр знут је ме се ци ма у за тво ру. Оно што га је 
др жа ло при па ме ти, ка ко пи ше, је су „нео збиљ не са ње, и жар ка ве ра у бо-
жан ску прав ду” (По по вић 2016: 31). На тај на чин Ми ћа По по вић успе ва да 
ис тра је, и оста ви при том де ло трај не књи жев не вред но сти. 

Син, брат, сли кар и бив ши пар ти јац при ну ђен је да се сна ђе у но вој уло-
зи – он по ста је за тво ре ник са не из ве сном бу дућ но шћу и не ја сном кри ви цом. 
Сва ка од ње го вих до та да шњих уло га до жи вља ва за јед но са њим сво ју тран-
сфор ма ци ју у за тво ру. Оп ти ми зам Ми ће По по ви ћа по ка зу је се у де лу Све ти 
Ан тун – Рат ни днев ник из за тво ра као не у ни штив, а на чин на ко ји се ма ни-
фе сту је ли те рар но не у о би ча јен и за ни мљив. Мно ге сце не из днев ни ка до ка-
зу ју пи шче ву са мо свест, а мно ге ме та фо ре и сен тен це из не на ђу ју ће из гра ђен 
стил. Из во ри оп ти ми зма ана ли зи ра ни у овом ра ду, а то су по ро ди ца, сли кар-
ство и мо рал на чвр сти на Ми ће По по ви ћа, ме ђу соб но су по ве за ни и про из ла зе 
је дан из дру гог. Као млад чо век при си љен на те шке за твор ске усло ве, ко ји 
из и ску ју пре и спи ти ва ње и про ме ну на чи на раз ми шља ња, Ми ћа По по вић се 
не рет ко ко ле ба у сво јим днев нич ким спи си ма и до но си раз ли чи те за кључ ке 
о жи во ту, о се би, о љу ди ма. Оно што је, ме ђу тим, ја сно из ње го вог днев ни ка 
је сте да, без об зи ра на сва ко ле ба ња свој стве на емо тив ној и ми сле ћој лич-
но сти, по сто ји ја сно усме рен циљ ка ко јем По по вић чи та вим сво јим би ћем 
стре ми. Би ти са сво јом по ро ди цом по но во, по но во сли ка ти, и из др жа ти све 



57

не да ће, а оста ти мо рал но чист – то је оно што мла дог По по ви ћа одр жа ва у 
жи во ту. Исто вре ме но, то је и оно што му по ма же да оста ви иза се бе траг 
ко ји и се дам де сет го ди на на кон пи са ња за др жа ва све жи ну, ори ги нал ност и 
ак ту ел ност. Зна чај ни је од то га, то де ло омо гу ћа ва да ху ма ни стич ке вред но-
сти ко је је Ми ћа По по вић це ло га жи во та не го вао оста ну до ступ не да на шњој 
чи та лач кој и на уч ној јав но сти. Ње гов оп ти ми зам има ду би ну и сми сао, и на 
тај на чин су прот ста вља се по вр шно сти на мет ну тих оп ти ми стич них ми сли 
да на шњи це. Због то га се не сме до зво ли ти за бо рав, као што ни из го во ра за 
мар ги на ли зо ва ње књи жев ног де ла Ми ће По по ви ћа ви ше не ма. 
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Sa nja Ve se li no vić 

IN DE STRUC TI BLE OP TI MISM OF MI ĆA PO PO VIĆ:  
SA INT ANT HONY – WAR DI ARY FROM PRI SON

S u m m a r y

The pa per ex plo res how Mi ca Po po vic, pri ma rily a pa in ter, suc ce eds thro ugh his 
war di ary to li te rary ex press the po wer of his spi rit, and al so to sur vi ve in the harsh con-
di ti ons of pri son li fe be ca u se of it. Re gar dless of the dif fi cul ti es en co un te red as a po li ti cal 
pri so ner, Mi ca Po po vic ma na ged to pre vail de spa ir that so me ti mes over ta kes him. Op ti-
mism is be co ming an es sen tial fe a tu re of be ing that suf fers, but it’s awa re that this suf-
fe ring will not last fo re ver, and ta kes on a de e per sig ni fi can ce in di ary. This pa per ana-
lyzes the so ur ces of Mi ca Po po vic’s op ti mism, each of which will be gi ven at ten tion in a 
se pa ra te sec tion. Com mit ment to fa mily, lo ve of pa in ting and mo ral duty of man to 
per se ve re in the strug gle aga inst inju sti ce, ke ep young pa in ter and wri ter in pri son, ma-
king his war di ary va lu a ble work of Ser bian li te ra tu re. The aim is to po int out the li te rary 
Mi ca Po po vic, which has so far been mar gi na li zed in the study of his work, and analysis 
of the way in which op ti mism in his war di ary from pri son ma ni fe sted.

Key words: fa mily, pa in ting, mo ral, spi ri tual po wer, pri son pro se.

Са ња П. Ве се ли но вић
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Имејл:ve se li no vic3223@gmail.com
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UDC 821.163.41.09”17”

Ра до слав Ера ко вић 
Ифи ге ни ја Ра ду ло вић

„ЗА БО РА ВЉЕ НЕ” СТРА НИ ЦЕ ИЗ ИСТО РИ ЈЕ  
СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ  

18. ВЕ КА 

У чу ве ном тек сту Ми ло ра да Па ви ћа Уз Ор фе ли но ву књи гу о Пе тру Ве-
ли ком на ве ден је за чу ђу ју ће не та чан по да так да је упра во „наш чо век А. Д. 
Се ке реш” из дао до зво лу за штам па ње „нај ве ће књи ге срп ског XVΙII ве ка” 
(Па вић 1970: 406). Чак и да је Ата на си је Ди ми три је вић Се ке реш (1738‒1794) 
био на кло њен За ха ри ју Ор фе ли ну (1726‒1785), та ко не што ни је би ло мо гу ће 
јер ве не ци јан ске штам па ри је, сре ћом, ни су би ле у над ле жно сти ау стриј ског 
цен зо ра Се ке ре ша, јед ног од нај у че ни јих Ср ба у дру гој по ло ви ни 18. ве ка. 
На и ме, ве о ма је те шко из дво ји ти лич ност ко ја је ме ђу на шим гра ђан ством 
и све штен ством у он да шњој Ау стри ји би ла омра же ни ја од по ка то ли че ног 
Ср би на, беч ког цен зо ра „илир ских” књи га и До си те је вог ду го го ди шњег 
при ја те ља. Упр кос Па ви ће вом (не хо тич ном?) по ку ша ју књи жев но и сто риј ске 
ре ха би ли та ци је До си те је вог беч ког при ја те ља, од нос Ата на си ја Ди ми три-
је ви ћа Се ке ре ша пре ма „нај ве ћој књи зи срп ског XVΙII ве ка” (Па вић 1970: 
406) пред ста вља је дан од вр ло кон крет них, иа ко не до вољ но про у че них, 
раз ло га због че га је да ро ви ти по ли гло та и вр хун ски ин те лек ту а лац епо хе 
срп ског про све ти тељ ства био, још за жи во та, осу ђен на сво је вр сни dam na tio 
me mo ri ae ме ђу сво јим љу ти тим су на род ни ци ма. 

Мо ра мо на гла си ти да смо (оп ште при хва ће ну) за блу ду у ве зи са „афир-
ма тив ним” ста вом „на шег чо ве ка” Ата на си ја Ди ми три је ви ћа Се ке ре ша пре ма 
ка пи тал ном де лу За ха ри ја Ор фе ли на от кло ни ли за хва љу ју ћи уви ду у ње гов 
ори ги нал ни (не га тив ни) цен зор ски из ве штај о „ру со фил ском” Жи ти ју Пе тра 
Ве ли ка го. На и ме, да нас је не до вољ но по знат по да так да се на ве де ни до ку-
мент, под на сло вом Ob ser va ti o nes Cen so ri ae in Li bros du os Vi ta et glo ri o sa 
fac ta Pe tri Mag ni Im pe ra to ris Rus si ae, чу ва у Ар хи ву Вој во ди не (Ку ти ја 137. 
Инв. бр. 902. Фа сци кла 15Б, број 246). Ар хи ва не ка да шње Илир ске двор ске 
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де пу та ци је пре шла је у вла сни штво на ше др жа ве на кон Дру гог свет ског 
ра та (1947. го ди не), на осно ву ре сти ту ци је пред ви ђе не Ми ров ним уго во ром 
из ме ђу ФНРЈ и Ма ђар ске (Вал ра бен штајн 2000: IX). 

При лог: Цен зор ски из ве штај Ата на си ја Ди ми три је ви ћа Се ке ре ша о 
Жи ти ју Пе тра Ве ли ка го За ха ри ја Ор фе ли на (Ob ser va ti o nes Cen so ri ae in Li bros 
du os Vi ta et glo ri o sa fac ta Pe tri Mag ni Im pe ra to ris Rus si ae). На осно ву бе ле шке 
на де сној мар ги ни на слов не стра ни це (из ве штај је на пи сан на ла тин ском 
је зи ку и има укуп но 18 ли сто ва), мо же мо за кљу чи ти да је цен зор по слао 
Илир ској двор ској де пу та ци ји сво је (не га тив но) ми шље ње о Жи ти ју Пе тра 
Ве ли ког 10. апри ла 1775. го ди не. Не до вољ но про у че ни до ку мент од из у зет ног 
књи жев но и сто риј ског зна ча ја, да нас се чу ва у Ар хи ву Вој во ди не (Ку ти ја 
137. Инв. бр. 902. Фа сци кла 15Б, број 246). 
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UDC 821.163.41-6.09 Marić S.

Ми ли вој Не нин

ЗА О СТА ЛО ПИ СМО СРЕ ТЕ НА МА РИ ЋА

У књи зи јед но став ног на сло ва Сре тен Ма рић (Бе о град, Ле ско вац 2017), 
об ја вио сам пре пи ску из ме ђу Сре те на Ма ри ћа (1903–1992) и Све то за ра Пе-
тро ви ћа (1931–2005). Пре но сим ов де бе ле шку ко ју сам до нео уз ту пре пи ску.

„‘Би ћу са ве стан’, пи ше при кра ју јед ног пи сма Све то за ру Пе тро ви ћу 
Сре тен Ма рић. И те две ре чи опи су ју Све то за ра Пе тро ви ћа ви ше не го са мог 
Ма ри ћа. Из тих ре чи се ви ди да је Све то зар Пе тро вић, и за јед ног Сре те на 
Ма ри ћа, ме ра ства ри. ‘Ва ша вред но ћа ми ства ра ком плекс ни ске за ви сти’, у 
јед ном дру гом пи сму пи ше Ма рић. И ту се ви ше не ма шта до да ти”.

У ме ђу вре ме ну, удо ви ца Све то за ра Пе тро ви ћа, Рад ми ла Ги кић Пе тро-
вић, ко ја ми је не се бич но усту пи ла пре пи ску из ме ђу Све то за ра Пе тро ви ћа 
и Сре те на Ма ри ћа, про на шла је још јед но Ма ри ће во пи смо Све то за ру Пе-
тро ви ћу.

9 sep tem bar 1984
Mont pel li er

Dra gi ko le ga Pe tro vi ću,
Ve ro vat no zna te da mi je ne mo gu će, kao što sam na me ra vao, do ći u No vi Sad 

pr vih da na sep tem bra. Za to vam, kao sa ve stan član na še za jed nič ke usta no ve, do 
či jeg mi je raz vo ja i na pret ka i te ka ko sta lo i pi šem ovo ne ko li ko re či.

Ko li ko znam, usko ro će se vr ši ti iz bo ri no vih čla no va. Do bio sam li ste pred-
lo že nih. Ne raz u mem se mno go u pri rod nim na u ka ma, pa tu ne mam ni ka kva 
od re đe na miš lje nja, ali što se ti če na še obla sti imam jed no sa sma od re đe no. Mi-
slim na prеdlog Ću lu ma od stra ne Druš tva knji žev ni ka Voj vo di ne. Dra go mi je 
da su ga pred lo ži li upra vo knji žev ni ci, jer je on za i sta sja jan pi sac-umet nik. Ali 
on je i još neš to dru go: od li čan stru čan fi lo zof, a i vr lo ori gi na lan lin gvi sta. Bio 
bi neo bič no ko ri stan u ra du Aka de mi je, gde bi po pu nja vao ve li ku pra zni nu me đu 
na ma. Osim to ga je mlad, ra din, pun ini ci ja ti ve.
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Ja se od sr ca za la žem za nje ga. Vo leo bih da ste i vi istog miš lje nja, mo je pre 
sve ga, sa opšti te i osta lim ko le ga ma, a po seb no oni ma iz na še obla sti, dru go vi ma 
Vas ku Po pi, Tiš mi i osta li ma.

Na dam se da ste vi u pu nom zdra vlju i stva ra lač kom po le tu.
Sr da čan po zdrav

SMa rić

Пи смо је пи са но ру ком, ла ти ни цом, а на ла зи се у по се ду Рад ми ле Ги кић 
Пе тро вић. Реч је о из бо ри ма у Вој во ђан ску ака де ми ју на у ка. А Ћу лум је Јо ван 
Ћу лум.

Проф. др Ми ли вој Не нин
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Имејл: ne nin@ff.un s.ac .rs 
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UDC 821.163.41-14.09 Dobrašević T.

На та ша Дра ку лић

ИЗ РУ КО ПИ СНЕ ПЕ СМА РИ ЦЕ  
ТЕ О ДО РА ДО БРА ШЕ ВИ ЋА

Са же так: У ра ду је при ло же но пет пе са ма из ру ко пи сне пе сма ри це Те-
о до ра До бра ше ви ћа ко ја је из дру ге по ло ви не осам на е стог ве ка. Уз пр во и 
дру го чи та ње сти хо ва при ло же не су и фо то гра фи је ру ко пи са.

Кључ не ре чи: ру ко пи сна пе сма ри ца, Те о дор До бра ше вић, осам на е сти век.

1. УВОД

Пе сма ри ца Те о до ра До бра ше ви ћа на ста ла је око 1763. го ди не у ме сту 
Ба ста је (крај Па кра ца) и спа да у гру пу нај ста ри јих са чу ва них ру ко пи са у ко-
ји ма се мо гу про на ћи за пи си на род ног пе сни штва. От крио ју је Бо ри во је Ма-
рин ко вић и об ја вио њен ве ћи део у књи зи Срп ска гра ђан ска по е зи ја XVI II и 
с по чет ка XIX сто ле ћа још 1966. го ди не (в. Ма рин ко вић 1966). О иден ти те ту 
са ста вља ча ма ло се зна из у зев ње го вог име на и све ште нич ког за ни ма ња. Са му 
Пе сма ри цу ка рак те ри ше оби ље жан ро ва: по ред гра ђан ске по е зи је ра зно вр сне 
те ма ти ке, у њој се мо гу про на ћи на род не пе сме, и то не ис кљу чи во лир ске, 
ина че до ми нант не у збир ка ма овог ти па, већ и де ло ви две еп ске: Ви но пи ју 
три кра ља бу дим ска и Те шко ту жи у Ђур ђе ву дво ру, па та ко она пред ста вља 
пр ви по знат ру ко пис те вр сте у ко јем су за пи са ни и сти хо ви на род не епи ке. 

Ов де је пред ста вљен кор пус од пет пе са ма из ори ги нал ног До бра ше ви-
ће вог ру ко пи са раз ли чи те жан ров ске при пад но сти: (1) Песн о пи ја ства, 
мо ра ли стич ки ин то ни ра на ре флек сив на пе сма у ко јој се ку ди пре ко мер ност 
у пи ћу, (2) Пе сан со ко бе штеј гор ли це, гра ђан ска пе сма о ле ту гр ли це што 
сви ја гне здо у го ри не би ли за шти ти ла сво је пти ће од ко ба ца и ја стре ба, (3) 
не на сло вље на пе сма ко ја по чи ње сти хом Ову песн да пе ва јут, где до ми ни-
ра ју мо ти ви смр ти и про ла зно сти, уз пе сни ко во опра шта ње од жи во та ре-
фре ном Оле (см(е)рт), као и две лир ске на род не пе сме (4) Ко сци ко се по крај 
мор ја си њег, ко ја је на гра ни ци из ме ђу љу бав не, по сле нич ке и по ро дич не и 
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(5) Ли по ти је на ис то ку сун цу, с еле мен ти ма љу бав не и, евен ту ал но по ро-
дич не пе сме, при че му је те шко по у зда но од ре ди ти ко јој вр сти при па да, с 
об зи ром на то да је реч о але го ри ји са до ми нант ним мо ти ви ма је ле и бо ра, 
отво ре ној за раз ли чи те ин тер пре та ци је.

Гра ђа је пред ста вље на фо то гра фи ја ма ру ко пи са уз пр во чи та ње, на кон 
че га је по ну ђе но и дру го чи та ње, при че му је текст ор га ни зо ван у сти хо ве.
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2. Песн о пи јан ства

2.1. Фо то гра фи је ру ко пи са уз пр во чи та ње

Пиянствое
Рɤжно дѣло Мно га гое 

погɤбїло до кле стои упiян с̀твɤ
свеє врагɤ усɤжан с̀твɤ

Утомь тɤжань Јак
ость ка же Иврагɤсе

Самь под ла же Анезнде
ку да ко ди нјтї знадє што
Го во ри Вєћга тɤћа Рɤка
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Во ди Ка ко Слѣпца
ка да ходиi Свакce

шнимє та да рɤга ка ко

Со бомь тɤжанъ нɤра
Ко ликъ ногɤ да неј ма де

не ми лосє Гла вомь клјма
ус тамɤсе  не у мо ре премь

унесвєтъ да го во ре очи бєчј
ус тји хɤче Колјкь да га 
вра зиј мɤче Ѿжјвинє
Сва ке Го риј Ерь не зна 

де што го во ри
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Ерь па метј не и ма де
та ко за сеј не зна де

Ка да тɤжань пјянъ
хо ди нигдє Смјромь

не про хо диј. Люде се ла
И ва ро ше пiянь смɤтɤ
Иωд̀ више. Пɤнопɤта

при го дисє убјство
до го ди се Ерь пiянаць
тɤжань та ко сва ка чи

нј наωпа ко

На не га се сва ки тɤжј
Ер̀ се пјань свра гомь
здрɤжј: Ивражiє чинј
дѣло коє ни комь ние

мјло. Ерє си ломь ви но
пие И вра зи га пред

обию ИЗа то га пи ће слɤ
жi дасє свра гомь
тɤжань здрɤжи



88

Ер̀  усмерт номь грѣхɤ
стои Ама лосє Ба бој
свра гомь увекъ битј

терь на го ни си ломь питј
да га чјни Ѡпо итј Июгр

ѣхь Ѡбо ри ти. Пиян`цеће
Богъ убјтиi Смер тию

тємною погɤбјти. Ер̀ пия
наць тѣло мɤчи врагɤ дɤ

шɤ

пре порɤчи. Ер̀ протјво
Бо га чинј Азадɤшɤ

Ине чи ниј Ѡнь ни за бо га
по знає. дрɤгогъбо га ωнь
не зна де. ωд̀ закона ωнь
Ѿпадє Иврагɤсє весь
пре дајє већь уц`рквɤ

Ине хо ди вєћсе богɤ Ине
молј Ер̀  па метј не и ма

де.
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Та за бо га ине зна де.
Пјянаць не про ми ли

не гоωпi ћɤ тɤжань ми
сли. Ка ко ћесє ωнь ωпи

тј Ина ви но на го нитј
уѕло себє ωборїтј. Учи ни

тј свелɤдостi єр̀  не и ма
разɤмо стиї Чєловѣче ство
све Изгɤбј: ωбразъ свои
савъ погɤбј: ѿ жїви не

Ѡнє го ри єрь не зна де што
го во ри, тајь изгɤбиј:

свɤ при ликɤ, ипо штенѣ
свою дикɤ. Тɤ до хо де
ика раю, Аль пиян`циї

ине ааю што се ни ма већь
го во ри, Пиян`цисɤ ва зда
го ри, За тра пе зомь ва зда

нъ сѣде ни ко га се Ѡнь не сти ди
устанɤти неɤмје де
вєће ле же где ие де.
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Вєћь Ѡтвер̀ дне ка ко
сте на Ѡкалясе ка ко

свиня. Ѡньне ми ло сва
когъ на по пре ко све
гле да. премьдамɤе

бра да, ни шта не зна кол
икь свјня, Пɤнамɤе гла ва
Ви на ωнь нєима де нјгде

ми ра. са да лєже садъ
уста не Ѡбра ћа се на све
стра не, На сва ко гаа тɤ

жань бɤчи єр̀ га ви но вр
ло мɤчи

хо ди та мо хо ди
Амо ане зна де Тɤжань
Ка мо, ве ћенѣга  свакј
тɤжи да тра пезɤ Ѡнь

нерɤжј. Мно гамɤсе та да
стɤжи. Итра пезɤсвɤ
обрɤжј. Iучинипасие
дѣло кое людма ние

ми ло Ѡджiвјне сва ке
го ри єрь жiвјна то и творј

Неɤре дань та ко стои
нит се
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стидј нит се бои.
вѣћь Ѿвр̀ дне Ка ко сви
ня на ко ритɤ кад̀ е би ла.
умрляна уста но си те се

тɤжаньтимь по носј
умрлясе ка ко свјня та

кояублатɤ бiла.
Пре кр ститјсе нєуми е де
већє лєже где иєде Ка ко

мєртавь тɤжань пад не

Мно ги мр тавь Іωсва не
смерть на не га до ће

рɤжна. умо ри га та да
тɤжна. ωн с̀е смертј

не бояше  ка да ви номь
напiяше То мишляше 

вин но питј Ау паклɤпєче 
в̀ рєти. ωче ловѣче  хɤди
тɤжань спо ме ни се са да

свакиi. Кадь чєловѣка гь
со тво ри напрiликɤ свою

со тво ри.



удɤши га лєта со творї
ка ко Исти Богь го во риї
прил јчан си са да на ми

пребїва ћешь увєкь
снамј. Томɤда де иѡ
дви ше ка ко свято

пи смо пи ше да га Анг̀ єглъ
увєкъ па зи Иωдне га

нєωдла зји ѡпiян`че дјгни
очи, Ер̀ тји пи смо све све до чи

гɤблєнји мно ги би ше
кои мно го ви но пи ше

На мно го се мѣста пи ше
ш`тоћɤ пи вать вамј

ви ше. ѿце са ра Иѿкраля
Инєговј по гла ва ра ко ии

мно го ви но пјше на о па ко
Свиі пом`реше Ѡло фенɤ

сь си лень бѣше ал̀ га
женi при добјше Ка ко
мер тавь онь ле жа ше

92
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Ерь па ме ти не и ма ше
Ѿсѣчемɤ же на главɤ

пакъ ѡдне се сво ме градɤ
ѡне главɤ ѡднєсо ше вра зи

дɤшɤ по не со ше иу па ко
ѡд̀ ведоше Ита коћє

 сва комь бїтїи којбɤде
мно го питј: Вал та сарь

Краль бияше Из калєже 
онь пiяше. Сва ка тɤжань

Ѡнь чиняше єрь пјянь онь
бияше Ба чинј покɤлитј

Икра ле ство изгɤбiтј,
Вра зи дɤшɤ ѡдне со ше Иу па

ко ѡдве до ше Напɤно се
мѣс̀ та пи ше не го во римь
са да ви ше, Самодиг̀ нј

Бгɤ очи Єѵангєлиє со
Све до чи, Че ловѣкъ єдинь

бо гатъ бе ше ка ко си
лɤка пјше, ѡньсе ле по

ѡдѣва ше племєни то бла гов
аше



опiян с̀твɤ све ра ћашє
убо гомɤ нєда ва ше Ко иј
ра на пɤнь бияшє ла за ре
м с̀е за вияше , Альза ло то

ужјва ше Ау паклɤ све
прєбјва ше Кои се лѣпо на пи

яшє ни во ди це до ли ва ше
Нєго упаклɤ бла го ва ше

Иуог̀ ню го раяше  ѡг̀ ледало
ва ми бɤди ѡпиян`цј

ядни люди. За ма ло ћеш 

ви но питј Аɤпаклɤ
увекъ вретј нег̀ се Бɤ
пре порɤчи ѡтпиян тва

в̀ лолɤчи но про ро ке послɤ
ша и те Со пјсмо по гле
да и те І Ісаия про рокъ

пи ше не пиюћи  ви но ви ше
Плачɤћъ рɤжно Іѡль

Про рокъ пи ше тɤжно на пи
ян`це плачɤћь рɤжно
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на по корɤ сва комь бɤди утан
итеядни людј Тєре бо га свј

мо ли те ѡдви насє укло нитє.
єрьћє времє бєрзо до ћи
Тɤжнићємо го во ри ти

узо ча сти ви но пи смо Ини
имєсе мi ѡпи смо

Іавакɤмь нощъ во пиє
дасє ни тко нео пие вєћь

тре зве но не ка стој

нєксе ва зда Ба бој
То све до че свјпро ро ци

Иѡсталиi све ти
оци святј Паvель све

вопiє да се ни тко не опїє
Єрь увинɤ смɤт̀ нѣ до 

ста сва когъ грѣха иѠх
стј, Већь тре зве но дас

то и мо да се вра га не бо
имо да се ѡви на укло ни
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да се богɤ по ко ри мо
Исо стра хомь вопiюћи
мјло сти вомь го во рећј
Ѡисе со тво ри телю
пре дра ги спа си телю

допɤстј намь што
мо ли мо єрь по ни зно свј
го во ри мо. Датер̀ звено

миi сто и мо Ате бе се
сви бо и мо да твои за кон

Ѡбслɤжiмо

Со Анг҇ели здрɤжи мо
ты допɤсти та ко єрь

мо ли мо созɤза ми
єрьтебї Ја не могɤ

уго ди ти
те би
Бɤ
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2.2. Дру го чи та ње
 

Пиянствое Рɤжно дѣло 
Мно га гое погɤбїло 

до кле стои упiян с̀твɤ
свеє врагɤ усɤжан с̀твɤ

Утомь тɤжань Ја кость ка же 
Иврагɤсе Самь под ла же 

Ане зна де ку да ко ди 
нјтї знадє што Го во ри 
Вєћга тɤћа Рɤка Во ди

 
Ка ко Слѣпца ка да ходиi 
Свакce шнимє та да рɤга 

ка ко Со бомь тɤжанъ нɤра
Ко ликъ ногɤ да неј ма де

не ми лосє Гла вомь клјма
ус тамɤсе  не у мо ре 

премь унесвєтъ да го во ре 
очи бєчј ус тји хɤче 

Колјкь да га вра зиј мɤче 
Ѿжјвинє Сва ке Го риј 

Ерь не зна де што го во ри

Ерь па метј не и ма де
та ко за сеј не зна де

Ка да тɤжань пјянъ хо ди 
нигдє Смјромь не про хо диј 

люде се ла И ва ро ше 
пiянь смɤтɤ Иωд̀ више. 

Пɤнопɤта при го дисє 
убјство до го ди се 

Ерь пiянаць тɤжань та ко 
сва ка чинј наωпа ко

На не га се сва ки тɤжј
Ер̀ се пјань свра гомь здрɤжј: 

Ивражiє чинј дѣло 
коє ни комь ние мјло. 
Ерє си ломь ви но пие 
И вра зи га пре до бию 
ИЗа то га пи ће слɤжi 

дасє свра гомь тɤжань здрɤжи
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Ер̀  усмерт номь грѣхɤ стои 
Ама лосє Ба бој

свра гомь увекъ битј
терь на го ни си ломь питј

да га чјни Ѡпо итј 
Июгрѣхь Ѡбо ри ти. 

Пиян`цеће Богъ убјтиi 
Смер тию тємною погɤбјти. 

Ер̀ пиянаць тѣло мɤчи 
врагɤ дɤшɤ пре порɤчи. 

Ер̀ протјво Бо га чинј 
Азадɤшɤ Ине чи ниј 

Ѡнь ни за бо га по знає. 
дрɤгогъбо га ωнь не зна де. 

ωд̀ закона ωнь Ѿпадє 
Иврагɤсє весь пре дајє 
већь уц`рквɤ ине хо ди 
вєћсе богɤ ине молј 
Ер̀  па метј не и ма де.

Та за бо га ине зна де.
Пјянаць не про ми сли

не гоωпi ћɤ тɤжань ми сли. 
Ка ко ћесє ωнь ωпитј 
Ина ви но на го нитј
уѕло себє ωборїтј. 

Учи нитј свелɤдостi 
єр̀  не и ма разɤмо стиї 

Чєловѣче ство све Изгɤбј: 
ωбразъ свои савъ погɤбј: 

ѿ жїви не Ѡнє го ри 

єрь не зна де што го во ри, 
тајь изгɤбиј: свɤ при ликɤ, 

ипо штенѣ свою дикɤ. 
Тɤ до хо де ика раю, 

Аль пиян`циї ине ааю 
што се ни ма већь го во ри, 
Пиян`цисɤ ва здан го ри, 

За тра пе зомь ва зда нъ сѣде 
ни ко га се Ѡнь не сти ди
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устанɤти неɤмје де
вєће ле же где ие де.

Вєћь Ѡтвер̀ дне ка ко сте на 
Ѡкалясе ка ко свиня. 
Ѡньне ми ло сва когъ 
на по пре ко све гле да 
премьдамɤе бра да 

ни шта не зна ко ликь свјня 
Пɤнамɤе гла ва Ви на 

Ѡнь нєима де нјгде ми ра. 
са да лєже садъ уста не 

Ѡбра ћа се на све стра не, 
На сва ко гаа тɤжань бɤчи 

єр̀ га ви но вр ло мɤчи

хо ди та мо хо ди Амо 
ане зна де Тɤжань Ка мо, 

ве ћенѣга  свакј тɤжи 
да тра пезɤ Ѡнь нерɤжј. 
Мно гамɤсе та да стɤжи. 

Итра пезɤсвɤ обрɤжј. 
Iучинипасие дѣло

кое людма ние ми ло 
Ѡджiвјне сва ке го ри 
єрь жiвјна то и творј

Неɤре дань та ко стои
нит се стидј нит се бои

вѣћь Ѿвр̀ дне Ка ко свиня 
на ко ритɤ кад̀ е би ла.
умрляна уста но си 

те се тɤжаньтимь по носј
умрлясе ка ко свјня 
та кояублатɤ бiла.

Пре кр ститјсе нєуми е де
већє лєже где иєде 

Ка ко мєртавь тɤжань пад не

Мно ги мр тавь иѡсва не
смерть на не га до ће рɤжна 

умо ри га та да тɤжна 
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Ѡн с̀е смертј не бояше  
ка да ви номь напiяше 

То мишляше  вин но питј 
Ау паклɤпєче  вєти. 

Ѡче ловѣче  хɤди тɤжань 
спо ме ни се са да свакиi. 

Кадь чєловѣка гь со тво ри 
напрiликɤ свою со тво ри.

удɤши га лєта со творї
ка ко Исти Богь го во риї
прил јчан си са да на ми

пребїва ћешь увєкь снамј. 
Томɤда де иѡдви ше 

ка ко свято пи смо пи ше 
да га Анг̀ єглъ увєкъ па зи 

иѡдне га нєѡдла зји 
Ѡпiян`че дјгни очи, 

Ер̀ тји пи смо све све до чи

гɤблєнји мно ги би ше
кои мно го ви но пи ше

На мно го се мѣтса пи ше
ш`тоћɤ пи вать вамј ви ше. 

ѿце са ра Иѿкраля
Инєговј по гла ва ра 

ко ии мно го ви но пјше 
на о па ко Свиі пом`реше 

Ѡло фенɤ сь си лень бѣше 
ал̀ га женi при добјше 

Ка ко мер тавь онь ле жа ше

Ерь па ме ти не и ма ше
Ѿсѣчемɤ же на главɤ

пакъ ѡдне се сво ме градɤ
ѡне главɤ ѡднєсо ше 
вази дɤшɤ по не со ше 

иу па ко ѡд̀ ведоше 
Ита коћє сва комь бїтїи 

којбɤде мно го питј: 
Вал та сарь Краль бияше 

Из калєже  онь пiяше. 
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Сва ка тɤжань ѡнь чиняше 
єрь пјянь онь бияше 

Ба чинј покɤлитј

Икра ле ство изгɤбiтј,
Вра зи дɤшɤ ѡдне со ше 

Иу па ко ѡдве до ше 
Напɤно се мѣс̀ та пи ше 
не го во римь са да ви ше, 

Самодиг̀ нј Бгɤ очи 
Єѵангєлиє со Све до чи, 

Че ловѣкъ єдинь бо гатъ бе ше 
ка ко си лɤка пјше 

ѡньсе ле по ѡдѣва ше 
племєни то бла го ва ше

опiян с̀твɤ све ра ћашє
убо гомɤ нєда ва ше 

Ко иј ра на пɤнь бияшє 
лазарем с̀е зо вияше , 
Альза ло то ужјва ше 

Ау паклɤ све прєбјва ше 
Кои се лѣпо на пияшє 
ни во ди це до ли ва ше

Нєго упаклɤ бла го ва ше
Иуог̀ ню го раяше  

Ѡг̀ ледало ва ми бɤди 
Ѡпиян`цј ядни люди. 
За ма ло ћешъ ви но питј 

Аɤпаклɤ увекъ вретј 
нег̀ се Бɤ пре порɤчи 
Ѡтпиянства в̀ лолɤчи 
но про ро ке послɤша и те 
Со пјсмо по гле да и те
И Исаия прокъ пи ше 
не пиюћи  ви но ви ше

Плачɤћъ рɤжно 
Јѡль Прокъ пи ше тɤжно 
на пиян`це плачɤћь рɤжно
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на по корɤ сва комь бɤди 
ута ни теядни  людј

Тєре бо га свј мо ли те 
Ѡдви насє укло нитє

єрьћє времє бєрзо до ћи
Тɤжнићємо го во ри ти
узо ча сти ви но пи смо 

Ини имєсе мi ѡпи смо
Иа вакɤмь нощъ во пиє

дасє ни тко нео пие 
Вєћь тре зве но не ка стој

нєксе ва зда Ба бој
То све до че свјпроци
Иѡсталиi све ти оци 

святј Паvель све вопiє 
да се ни тко не опїє

єрь увинɤ смɤтн`ѣ до ста 
сва когъ грѣха иѡхстј, 
Већь тре зве но да сто и мо 

да се вра га не бо и мо 
да се ѡви на укло ни

да се богɤ по ко ри мо
Исо стра хомь вопiюћи
мјло сти вомь го во рећј
Ѡисе со тво ри телю
пре дра ги спа си телю

допɤстј намь што мо ли мо 
єрь по ни зно свј го во ри мо. 

Датер̀ звено миi сто и мо 
Ате бе се сви бо и мо 

да твои за кон ѡбслɤжiмо

Со Англи здрɤжи мо
ты допɤсти та ко 

єрь мо ли мо созɤза ми
єрьтебї Ја не могɤ
уго ди ти те би Бɤ
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3. Пе сан со ко бе штеј гор ли це

3.1. Фо то гра фи је ру ко пи са уз пр во чи та ње

При скорб ’на иа гор лјце
ка мо Намѣра ешь, ка мол ји

Ѿлѣта ешь, Ѿвѣщаи насјє, 
во инɤ горɤ Ѿлѣтаю, гнѣздо
На та спле таю, та мо намяраю

Ко Горлїце Ко тя Ѿ  гоняетъ Аз̀ дѣ
жiивотъ из браняет ъ 

хищниї Коп ’цји И ястре бји
Снѣдающиј Ѡ грѣба тји Ѿ гоняти

Ктотя бɤдетъ, Защиїщати иј
иѾ  Коб цовъ, Изхїщатiи. 

 Ѿвѣщаји на сиє, Ор ле мо ји вї
иСојкопар̀ ниi, Емɤже ин ји

несɤтъ
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рав ниј твоиiмь ВПГ ка ко 
во Спо мо жетъ, ИѾ яСтребь,
овь ѡтор̀ жетъ вькри`лахь, єго
гнѣз̀ до, я Сведɤтъ, Иѡ тɤдъ
Птен`цїи из ведɤтъ такъ во

С по мо жетъ, ПГ =. Кияжи тамъ
да риј, во зда си, хищниi
Копцји Иястребiи снѣ

дающiи Иѿ Гбо га тиї ѿ гоняютъ
Прјскор̀ бная, Горлїце ка ко

Ѿ го няет ъ, Итя отоляютъ гнѣздо 
Мое раз пе таютъ птен`циј моя
растер̀ заютъ тимя утоляютъ
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3.2. Дру го чи та ње

При скорб ’на иа гор лјце
ка мо Намѣра ешь, 

ка мол ји Ѿлѣта ешь,
Ѿвѣщаи насјє, 

Во инɤ горɤ Ѿлѣтаю, 
гнѣздо На та спле таю, 

та мо намяраю 
Ко Горлїце К отя Ѿгоняетъ 
А з дѣ жiивотъ из браняет ъ 

хищниї Коп ’цји Иястре бји
Снѣдающиј Ѡ грѣба тји 
Ѿгоняти Ктотя бɤдетъ, 

Защиїщати ја И Ѿ Коб цовъ Изхiщатiи, 
Ѿвѣщаји на сиє. 

 Ор ле мо ји вїиСојкопар̀ ниi, 
Емɤ же ин ји несɤтъ рав ниј

Твоиiмь ВПГ ка ко воС по мо жетъ,
И Ѿ ястребьовь ωтор̀ жетъ

въкри лахь, єгогнѣз̀ до, я Сведɤтъ,
И Ѡ тɤдъ Птен`цїи из ведɤтъ

такъ воС по мо жетъ,

ПГ =. Кияжи тамъ да риј,
во зда си, хищн`иi

Коп цји И ястребiи.
 снѣдающiи ИѾ бо га тиї

Ѿ гоняютъ

Прјскор̀ бная, Горлїце ка ко
Ѿ гоняетъ, И тя отоляютъ 

гнѣздо Мое раз пе таютъ
птен`циј моя растер̀ заютъ

тимя утоляютъ
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4. Ову песн да спе ва јут

4.1. Фо то гра фи је ру ко пи са уз пр во чи та ње

Споме ни те Ѡле Радбiји
Ѡвɤ пѣснь даспѣвають БиѠ сва ми Быитји Алъ

иСмертъ мою да спо менɤтъ не могɤ го во ри тји ωле т
Ѡ ле авiј ме не не пла читє Акоб 

Про сти те ми любез ни ци бїисте Ипла ка лиј не би сте ме 
ив си мои – са род ницы По вернɤлј и ωле тем`ниј
ωле смр ти Ево да нась Двориi уза творɤ чер вји 

У ми раю по кровмсе  По кр ће мји дрɤжба быитји ωле 
и ваю Ѡ ле смер ти Смер ти гор ка ист но 

на др ве Кою кождɤ ɤ ви ше ква Ерће с̀ мномь Пребiватиј ωле 
ми не при хождɤ Ѡ ле смр ти славɤће мјипјщи датиi ωле 
И ви мои любез ницы сокɤ тѣло Мое уго е но ωле ωле
п тесє со бе ри те тѣло мо е Ко е но самь угоиω ωле

погребiте Ѡле чашɤ Ани е самь го во риω ωле
выи попiтє любавь мою ни во мји по ми слио ωле
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 Даћɤ чер вомь пища бiтј
ωле Без̀ вопроса к̀  Мениi идешь

ωле Косɤ но сишь да по кошь
ωле оштра Ко са не ко ва на
ωле ни оч јма со гле да на

Ака де се соглда ешь се мји
смер тји умаляєшь ωле нит
се стидјшь Го спо да ра ни ма

ло га си ро ма ха ωле 
Тѣло зем лји Пре да те

Ѡле смртї
Гор катјси
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4.2. Дру го чи та ње

Ѡвɤ пѣснь даспѣвають
иСмертъ мою да спо менɤтъ

Ѡ ле 
Про сти те ми любез ни ци 
ив си мои – са род ницы

ωле  смр ти
Ево да нась Уми раю

по кровмсе  По кри ваю
ωле  смер ти 

на др ве Кою кождɤ
ви ше ква ми не при хождɤ

ωле  смр ти 
И ви мои любез ницы
сок ɤптесє со бе ри те
тѣло  мое погребiте

Ѡле
чашɤ выи попiтє

любавь мою Споме ни те
Ѡле 

Радбiји БиѠ сва ми Быитји 
Алъ не могɤ го во ри тји

ωле
тавiј ме не не пла читє
Акобїисте Ипла ка лиј 
не би сте ме По вернɤлј и

ωле
тем`ниј Двориi уза творɤ

чер вји ће мји дрɤжба быитји
ωле 

Смер ти гор ка ист но 
Ерће с̀ мномь Пребiватиј

ωле 
славɤће мјипјщи датиi

ωле
тѣло Мое уго е но

ωле ωле 
Ко е но самь угоиω

ωле 
А ни е самь го во риω

ωле 
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ни во мји по ми слио
ωле

Даћɤ чер вомь пища бiтј
ωле 

Без̀ вопроса к̀  Мениi идешь
ωле 

Косɤ но сишь да по кошь
ωле 

оштра Ко са не ко ва на
ωле 

ни оч јма со гле да на
Ака де се соглда ешь 

се мји смер тји умаляєшь 
ωле 

нит се стидјшь Го спо да ра 
ни ма ло га си ро ма ха

ωле 
Тѣло зем лји Пре да те

Ѡле 
смртї Гор катјси
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5. Ко сци ко се по крај мор ја си њег

5.1. Фо то гра фи ја ру ко пи са уз пр во чи та ње

Koсці Ко се По краи моря Даћɤ тебіи три бїе
синѣгъ Ко сесɤим ь Ѿзл ла Гра да, Ѡвɤ но ћ

а та сɤвогъ Ако си шта Ѿчи цɤ залюбо ицɤ бра цо 
сто га Сре бра Ат ко си Ѿзе не дамъ бра цо да ми

лєне  сви ле ко си ое бе же и че ти ри да ешь ево јма 
Бе го вићɤ Аза ни ма си Годїнїиц а да на Ѿка ко 
ленъ Ца ре вићɤ Ли па јіма  ис про ше на Ватa, нитъ

ва та се стра Бе гов јћа за ни до ла зе ни о бла зее Ватɤ
јма Ладнɤ Вɤдɤ носиј oште  бо имь даи

Ош тe ве ли силєнь царєви Не о ста ве
ћɤ да и де мєни се стрɤ

св ою Ватɤ
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5.2. Дру го чи та ње

Koсці Ко се По краи моря синѣгъ
Ко сесɤим ь Ѿзла та сɤвогъ

Ако си шта Ѿчи сто га Сре бра 
Ат ко си Ѿзелєне сви ле 
ко си ое бе же Бе го вићɤ

Аза ни ма си ленъ Ца ре вићɤ
Ли па ва та се стра Бе гов јћа 
за ниј ма Ладнɤ Вɤдɤ носиј

Оштe  ве ли силєнь царєвићɤ
Даћɤ тебіи три бїела Гра да,

Ѡвɤ ноћцɤ залюбо ицɤ бра цо 
не дамъ бра цо да ми иче ти ри да ешь

ев о јма Годїнїица да на
Ѿка ко јіма ис про ше на Ватa,
нитъ до ла зе ни о бла зее Ватɤ

oш те бо имь даи Нео ста ве
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6. Ли по ти је на ис то ку сун цу

6.1. Фо то гра фи ја ру ко пи са уз пр во чи та ње

Ли потїе На ис токɤ сун цу
Ли па тие На гра ду Ели ца
украи Еле бо ра зе ле но га

Дɤнɤ вѣтарь озгоръ са пла
ни не тeЕлици бо ра обо ри

ω
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6.2. Дру го чи та ње

Ли потїе На ис токɤ сун цу
Ли па тие На гра ду Ели ца
украи Еле бо ра зе ле но га

Дɤнɤ вѣтарь озгоръ са пла ни не 
тeЕлици бо ра обо риω
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Na ta ša Dra ku lić

FROM MANYSCRIPT BY TE O DOR DO BRA ŠE VIĆ

S u m  m a r y

This pa per gi ves fi ve po ems from ma nu script by Te o dor Do bra še vić which is from 
the se cond half of eig hte enth cen tury. First and se cond tran scrip tion are fol lo wed by pho-
to graphs of the ma nu script.

Key words: ma nu script, Te o dor Do bra še vić, eig hte enth cen tury.
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UDC 811.163.41’28(497.6 Vinska)

Ја дран ка Лу кић

 ГО ВОР СЕ ЛА ВИН СКЕ 
(тран скрипт)

1. Увод

Го вор Вин ске спа да у се ве ро за пад не го во ре ис точ но хер це го вач ког ди-
ја лек та са ије кав ско-је кав ским ре флек сом ста ро срп ског гла са јат. Има че тво-
ро ак це нат ски про зо диј ски си стем са по стак це нат ским кван ти те том, као и 
у стан дард ном срп ском је зи ку. Вин ска је се ло у Oпш тини Брод, уда ље но око 
15 км од оп штин ског цен тра. При па да исто и ме ној ме сној за јед ни ци. Раз би-
је ног је ти па, а за се о ци су: До ња ни, Збјег и На ре ци. Се ло је сме ште но на бре-
жуљ ка стом те ре ну пла ни не Ву чи јак. У ата ру има гра бо ве и хра сто ве шу ме. 
Де лом се ла ко ји се спу шта ка Ивањ ском по љу про ти че Обод ни ка нал, у ко ји 
се ули ва ју по то ци Га ре вац и Туч ко вац. По пре да њу, у се лу су не кад би ли 
број ни ви но гра ди, те отуд име Вин ска.

Гра ђа се са сто ји од три ау дио-сним ка у тра ја њу од И1: 60ʹ 11 ,̋ И2: 62ʹ 16ʺ 
и И3: 59ʹ 40 .̋ Гра ђа је сни мље на 2013. и 2014. го ди не и ко ри шће на је као 
основ на гра ђа за ау тор кин ма стер рад под на зи вом Пре но ше ње ак цен та на 
про кли ти ку у го во ру се ла Вин ска. Ис пи ти ва на су три ин фор ма то ра жен ског 
по ла, пред став ни це три ге не ра ци је. Ин фор ма тор ке не ма ју ни ка квих фи зич ких 
про бле ма при ли ком ар ти ку ла ци је гла со ва. Те ме раз го во ра ве за не су за жи вот 
на се лу. По ста вља на пи та ња углав ном се од но се на ста ре оби ча је као што су 
свад бе ни, слав ски, по смрт ни оби ча ји; ра до ве на њи ва ма; по сло ве око сто ке; 
ме ђу људ ске од но се; упо ре ђи ва ње се о ског жи во та не ка да и са да и сл. Пи та-
ња ни су по ста вља на истим ре до сле дом свим ин фор ма тор ка ма и по сто је 
од ре ђе не ва ри ја ци је пи та ња на ро чи то код нај мла ђе ин фор ма тор ке бу ду ћи 
да она не мо же ис ку стве но по твр ди ти и об ја сни ти не ке оби ча је ко ји су у ме-
ђу вре ме ну не ста ли.



Ау тор ка је из вор ни го вор ник с про у ча ва ног под руч ја те у тран скрипт 
ин те гри ше сво ја лич на за па жа ња и опи се ка рак те ри сти ка го во ра. То је по-
сле ди ца оп сер ва ци је је зич ких по ја ва ка ко код ис пи ти ва них ин фор ма тор ки, 
та ко и код оста лог ста нов ни штва с про у ча ва ног под руч ја кроз ду жи вре мен-
ски пе ри од. Та ква за па жа ња да ју се у фу сно та ма и ни су ис кљу чу ју ћа ни ти 
ко нач на.

2. Тран скрипт

2.1.

Да тум сни ма ња: 25. 01. 2013.
Тра ја ње сним ка: 60ʹ 11 .̋
Го вор ник: ин фор ма то р ка И1, Ани ца Ми шкић, пред став ни ца је нај ста-

ри је ге не ра ци је. Ро ђе на је 1937. го ди не у Вин ској, где се уда ла и где жи ви. 
Из Вин ске је од су ство ва ла са мо не ко ли ко ме се ци то ком ра та и та да је бо ра-
ви ла у Би је љи ни. Ни је за вр ши ла основ ну шко лу ни ти је ика да би ла у рад ном 
од но су. Ни је пи сме на. Ни је го то во ни ка да пу то ва ла из Вин ске. Ко му ни ци ра 
пре те жно са сво јом (нај ста ри јом) и сред њом ге не ра ци јом, од но сно ста нов ни-
ци ма Вин ске, Ун ке и Вре ла (Ви шћа ни ма, Ун ча ни ма и Вре ља ни ма). Жи ви на 
пе ри фе ри ји се ла ко је се гра ни чи са Ун ком. У том де лу се ла пут ни је ас фал-
ти ран. Пре део је пре те жно шу мо вит и бре жуљ каст са све га не ко ли ко до ма ћин-
ста ва, уда љен је од про мет ни јег де ла се ла око 5 км. Ве о ма до бро по зна је 
ау тор ку, она јој је уну ка. Вољ но је при ста ла на ин тер вју и зна ла је да се њен 
го вор сни ма. При ли ком сни ма ња че сто је по ку ша ва ла ге сти ку ла ци јом да 
об ја сни не што ако ни је мо гла ре чи ма да се из ра зи. При ли ком сни ма ња не-
ко ли ко пу та је у про сто ри ју ула зио ифор ма тор кин син.

A: Da nas je dva de set pe ti ja nu ar dve hi qa de tri na e ste go di ne, na
la zi mo se u se lu Vin ska kod Bro da. ba ba, pri ~aj mi ne {to ooo Bo ̀ i }
u ka ko seI: aha pri je sla vio Bo ̀ i}?

I: Paa, / do po4dne5 ra72di5mo1, zna72{, / oko3 k}e2; / o1nda5r oko ~e1tr sa72ta 
u3no si5mo  / sla1mu; -u~u Bo3{}a – u3no si mo sla1mu, / dje3ca ovii, / siba3ca5mo 
bom bo4ne, / ee ste1re5mo sla1mu, /ii / star je3{na ku1}ni5 na27jsta3ri ji5 коца; /

1 За тво рен из го вор ду гог а је ка рак те ри сти ка про у ча ва ног го во ра, али ни је до след но 
спро ве де но. Рет ко се мо же чу ти и за тво ре ни из го вор крат ког а, што за ви си од фо нет ског 
окру же ња.

2 Ау тор ка је из вор ни го вор ник про у ча ва ног го во ра, те при ли ком тран скри бо ва ња раз-
ли ку је три ти па ре дук ци је во ка ла; пр ви сте пен ре дук ци је – у тран скрип ту сто ји во кал у 
екс по нен ту, ква ли тет во ка ла је очу ван, ре ду ко ван је кван ти та тив но; дру ги сте пен ре дук-
ци је – во кал се бе ле жи зна ком , и ква ли тет и кван ти тет во ка ла су ре ду ко ва ни и из го вор је 
све ден на шва; тре ћи сте пен ре дук ци је – во кал је пот пу но ре ду ко ван, пот пу на ре дук ци ја је 
нај ка рак те ри стич ни ја за во кал и у фи нал ној по зи ци ји у ре чи. 
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dje3ce5 se sku1pi5,/ pa74ra5 ba3ca5mo wi1ma5, / e1,/ o1nda5r i1de5mo /u цр ̑ кву,/pa do2d‘e mo3 

i3s cr5kve, / pa ve3~e ra mo, // pa o1nda se o1pe ta57 le1gne5mo, pa u3jtru / uu oko pe2 
sa47ti5, i1de mo o1pe5t u3 cr5kvu;/ mo1li5mo se

A:  [ta pra vi te  {ta pra vi te zaa... 
I: Ahaa.
A: Za Bad wi cu za ve ~e ru?
I: A pra1vi5mo ovii /ковртањ,/ pra1vi5mo...
A:  [ta je ko vr taw?
I: Ye4sncu4, / pra1vi5mo `i1tncu, / ii / to2 do ma1}c a pe3~e5, o1vi5 o3sta5li 

i1du5 u3 cr5kvu. // Ka do2|u i3s cr5kve5, /ka ̀ u? /„Do bro3jtro, Kri3sto se ro1di”, / 
je1de5mo kru1va, /u1 po5 ru4~ka i1de5mo, / je3dna pre4de5,je3dna ple3te5,je3dna5 ba3ca5 
|u1bre, je3dna po3la5`e5 ma27rvi, / je3dna5 ma1lo ~i1sti5, / je3dna sla27`e5 u ma {i4nu  
ro1bu / da pe3re5. /

A: To sve na Bo ̀ i}?
I: A?/ To na Bo3`} i1za jtra ka do2em o5i3s cr5kve5. / To2 ra72di mo u1 po5 

ru4~ka. / / O!ndar o1pe5 sje1de5mo ru4~at, / ru2~a mo... /
A: A {to to ta ko ide te sva ka ne {to da ra di? 
I: Pa to2 na3re5di5 / star je3{na ku1}ni5. / Na72jsta3ri ji5 na3re5di5 star je3{na 

ku1}ni5. / O!ndar pu1sti5mo ko3ko5{, me1te mo je1dnu {pa74gu je3da5n {tri1k la74nac, 
/ o1ndar tu2j va1rce5 me1te5mo, me1tne5mo ku3ru za... /

A: A {ta je var ca? /
I: Va1rca je {to va2ri5mo na1 Va ren da75n. /
A: To2 je p{en ca? 
I: Za Ni3koq da57n. / Za Ni3koq da5n. // O!ndar ovii, // ~e4sncu lo3mi5mo, 

/ko na72|e pa3ru, / ka1e sre3tan je. // Na72|e ne1ko pa3ru, / u3 cr5kvu no1si5 se, ka 
i1de5mo u3 cr5kvu na3 Sve5to5g Sa47vu, no1si5mo to2, / pa3ru u3 cr5kvu./ 

A: A {to to / I: Aa...da bu de te sre} ni? 
I: A ko1ko5{ra72ni5mo / u {tri3ku/ il u la74ncu, /da ne3 idu5 u se3lo; // 

da1qe5odiz a3vli je iz dvo1ri5{ta. // I o1nda5r / ga1zda na3re5di5 „A#jte sa3da5 i }
u4ku na ra74nt e / a3jte i ko4ke pu1st:e6.” /I o1ndar ma1lo o1pe taa je1de5mo / po1sle 
to1ga o1pe5t je1de5mo, / i1, / a3jmo sa3da5 ovii, / le1gne5mo, spa72va75mo, / o1ndar o1pet 

3 Умек шан из го вор ден тал ног звуч ног пло зи ва ни је ка рак те ри сти ка про у ча ва ног го-
во ра, не го ока зи о нал но из го во рен ало фон.

4 Услед ре дук ци је во ка ла пр ви су гла сник у ни зу те жи да пре у зме сло го твор ност, ау тор-
ка при ли ком тран скрип ци је у та квим слу ча је ви ма по ред та квог сло го твор ног су гла сни ка 
бе ле жи шва, из у зев у слу ча ју ка да је су гла сник р у пи та њу – та да по ред ње га не бе ле жи шва 
бу ду ћи да р мо же да има сло го твор ну при ро ду.

5 Ова ко ре ду ко ван об лик гла го ла до ћи у го во ру Вин ске има два ак це нат ска ли ка у пре зент-
ској па ра диг ми, је дан са крат ко си ла зним, дру ги са ду го си ла зним ак цен том; на су прот то ме, 
пу ни об лик гла го ла до ћи: до ђем, до ђеш, до ђе... је ди но се чу је са ду го си ла зним ак цен том у 
пре зент ској па ра диг ми.

6 Ау тор ка бе ле жи т: да озна чи ге ми на ту на ста лу при ли ком ре дук ци је во ка ла. Мо гу ће 
је чу ти об лик им пе ра ти ва гла го ла пу сти те као пу1ст:е или пу1стте. Код гла го ла че сти су 
ова кви ду блет ни об ли ци, во 3л:а/ во3лла, ра 4т: / ра 4дт. 
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u3sta ne5mo u dva74nes sa47ti5 i u3pa5li5mo svi je4}u, mo1li mo se Bo1gu. /I / o1pe5taa, 
// dje3ca / o3do {e5 ma1lo i1grat se, ako j sni je2g7 o3do{5e se ma1lo skli4zat, gru1
dat, / o1pe5 do2|e5mo, u1ve ~er o1pet pa72li5mo svi je4}u, mo1li mo se Bo1bu je1de5mo... /

A: To na ve ~e na Bo ̀ i}?
I: To2 na1ve ~e na Bo3̀ }; /tri2 pu4ta75 / pa72li5mo svi je4}u i mo1li mo se bo1gu . /
A: A {ta je ko vr taw?
I: Ko vr3ta 5w je se / ovii, / `i1tnca bu1de5 / u ko vr ta74wu ; / va3ko <po ka zu je 

ru ka ma okru gli ob lik>ko vr3ta 5w kao ne1ki5 la3n~}/ ko vr3ta 5w. /
A: Je l on se pe ~e?/
I: O@n se na3ba5ci5 – is pe3~e 5mo  – o2n se na3ba5ci5/ma72rvi , / na1 ro5g, / ako 

li4ce bu1de5, /`e1nsko te3le; / ako mm ba2ci5 se na1iz vra5t,/ mu1{ko te3le.
A: A kad se pra vi taj ko vr taw?/
I: To2 na Bo3{}/ ovii n... /
A: Na ve ~e?/
I: U!ve ~er. /U!ve ~er u~u Bo3{}a pra1vi5mo sa ~e4sncom, / i1za jtra / kad 

o1du5 na grovii u3 cr5kvu, / o1nda5r do7ma3}ca ku1va5/ i pe3~e5 /dok do2|e5 i3s cr5kve. /
A: Kak skak s pra vi la ~esncu?/
I: Ye4snca se pra1vi5 na1k o1bi~ ni5... 
A: [ta uzme{ sve?
I: O!bi~ ni5, u1zme5{ pra47{ka ma1lo me1tne5{, / i o1bi~ nu po3ga ~u, / po3ga ~u. 

/ Ne3 me }e5{ ge4rme5 ne go po3ga ~u. / I! on dar `i1tncu na3pra vi5{ ka oo / dla1n 
je3dan. / Tu2j /go vo ri{? „Gra1 ro3dio / bu3nda va ro3dla / `i1to ro3dlo”/ sve1 
na3bro ji5mo / sve1 sve1 sve1 sve1 {to i3ma 5mo  si1je5mo po3vr }e. / Pa ra da1jz  / pa3pr ku, 
/ sve1 / i to2 ko3ma5d bu1de5 je3dan /e1kstra, / a e1kstra bu1de5 ko vr3ta 5w, / a e1kstra 
~e4snca bu1de5 o3na o1ko lo, / a ko vr3ta 5w bu1de5 kao je3dan la3n~}. /

A: To pro bu {i{ ne ~im?
I: Pro3bu {i5mo , / ja118. / Pro3bu {i5mo  ga,/ i ta1k ga pe3~e5mo u te3vsi ji da 

mo1re mo na ba47ct  / ro3ga to5jm a27rv i na1 ro5k. / Il kra1v/ il... / na27jvi1{e5 kra1va ma/ 
za3to {to o3ne te1le5 te1o}e. // I! on dar ak i3ma75 ova74ca5 sta1do / o1nda5r se / to2 / 
na3 No vu go1dnu, / na3 ma5li Bo{}, / to2 / pra1vi5mo po1pa ru. /

A: A kak se pra vi po pa ra?

7 Ау тор ка сма тра да ре флекс ду гог ја та у го во ру Вин ске ни је јед но сло жан (или бар 
не до след но дво сло жан, од но сно јед но сло жан), а ње го ву фо но ло шку вред ност бе ле жи са 
ре ду ко ва ним пр вим де лом ије, или ије, у за ви сно сти од фо нет ског окру же ња ка да се оства-
ру је као глајд. (Љ. Су бо тић [2005: 55] ко ри сти овај тер мин да об ја сни при ро ду гла са ј ка да 
му је у од ре ђе ној фо нет ској око ли ни ар ти ку ла ци ја бли ска во ка лу и.) Ово пот кре пљу је чи-
ње ни цом да код ве ћи не го вор ни ка про у ча ва ног под руч ја не ма је кав ског јо то ва ња л и н код 
ре чи ко је су по по ре клу иза на ве де них су гла сни ка има ле ду го јат. За ни мљи во је то што се 
та кво јо то ва ње ипак ја вља фа кул та тив но, али ис кљу чи во код нај мла ђе ге не ра ци је. Та ко се 
код осно ва ца и сред њо шко ла ца мо гу чу ти об ли ци љеп, ље пак, сњег. На ве де не чи ње ни це 
тре ба ло би до след ни је ис тра жи ти на кор пу су ко ји би укљу чи вао ве ћи број го вор ни ка раз-
ли чи тог уз ра ста да би се до шло до кон крет ни јих и тач ни јих за кљу ча ка. (Та ко ђе, уп. Ka po-
vić 2015: 36, на по ме на 88.)

8 Афир ма тив на реч ца да до след но је за ме ње на об ли ком ја код ста ри јих ге не ра ци ја.
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I: Po1pa ru na3re ̀ e5mo  si1tno... /
A: [ta / {ta na re ̀ e{?/ Hqeb? /
I: Qe1b to1ji5, na3re ̀ e5mo , / ovii,/ ko vr3ta 5w /i to1ju `i1tncu / na3re ̀ e5mo  

i, / ku1va75mo u vo3dvru4}o5j. / I / si1ra / ki3se lo ga / me1te5mo u3 to5, / u to1ju po1pa ru, 
/i je1de5mo na3 No vu go1dnu. / To se je1de5. / I gla74va od/ pe ~e3nc e. / Na3 No vu 
go1dnu je1de5mo. /

A: Od onog {to je osta lo od Bo ̀ i }a? /
I: Ja1, / ovii... 
A: Na ma li Bo ̀ i}?
I: Ja1, / na ma2li Bo3{} gla2vu je1de5mo / i to1ju po1pa ru / ovii, / je1de5mo 

na, / ma72li Bo3{}. /
A: Aa ka ko su pri je mla di... / ka ko su se / igra li / {ta su ra di li? 

I: A, bi4lo je si je4lo  / i1de5mo sa3da5 no1si5mo sva1ka po ku3|e qu, / da1 l / vu1ne5 / 
da1 l / ovii... // mi1sl0i5m... / la3ne no5g da1 l... / i1de5mo cu1re no1si5mo / ga72sa ne1ko, 
/ – ni4je bi4lo stru4je5 –, no1si5mo ga72sa, no1si5mo la72mpe go3re5 / i1du5 mo3mc9, / 
pje1va ju5; / i1du5 cu1re, pje1va ju5;/ ve ~e3ra s i1de5mo je3dno5j ku1}/ po dva4cte ro bu1de 
nas, / – cu2ra5 – / i3ma5 i mla2di5 `e4na5 / i3 cu5ra5. Tu2j mo3mc do3la ze; / tu2j i1gra5mo 
ovii, / прстена, / tu2j i1gra5mo / кàјша, kri1je5mo pr1ste5n. /

A: Aj ka ko igra te / / pr sten?
I: Paa do ne3se 5mo  pa74pi5 / pri3gla va75ka5  pa47pi5. / Do ne3se 5mo  pa74pi5 i kri1 je5 mo 

pr1sten pod pa47pe. / Do ne3se 5mo  jed no sto2 ko ma47da 75 
A: Ko kri je a ko tra ̀ i?/ 
I: A! ?/ Tr2a7̀ i5 / trpa ne1ko ovii tra27̀ i5, / po je3dno se / tra72̀ i5. / Je3dno5g 

za... je3dan po je3dan tra72̀ i5 / pod pa74pa ma, / pr1ste5n. / Ko na2|e5, / i1de5 o2n kri1t. 
/ Pa to sa1d bi4lo na72s сто̑, bi4lo na72s pe de3se 5t, bi4lo na72s dva47cte ro; / al o1ni 
koj na72|e, / i1de5 o2n kri1t. / Aa ka smo i1gral ovii... // mi1sli5m... / i1gral se 
i3 ka75rti. / Ne1ko i1gra75 ka2rti5, ne1ko od ne3se 5, ne1ko ne od ne3se 5. / Ja1, / bi4lo j i 
ka3j{a10, / bo1gam, / kad po3go di5{711/ pr1ste5n / o1ndar / o1ni5 ko1ji po3go di / do1bi je 
bo1gam / oko sto2 ko ma74da 5 ka3i5{a5, /

A: <re~?>
I:Po dla3nu . / <uda ra dla nom o dlan>
A: Kao na gra du ga / tu ku?
I: Poo dla3nu / gutu4ku5 ga. /
A: I {to to? /

9 У дво сло жним ре чи ма на кон ре дук ци је во ка ла оста је на пр вом сло гу уз ла зни ак-
це нат као у при ме ри ма Bo 3{},mo 3mc. Уз ла зну ин то на ци ју омо гу ћу је шва, од но сно ре ду-
ко ва но и, ко је се чу је иза су гла снич ке гру пе. (M. Ка по вић [2015: 29] на во ди да се уз ла зни 
ак цен ти без про бле ма мо гу оства ри ти и на зад њем сло гу, тј. у јед но сло жној ре чи „ka da is-
pad ne zad nje -i”).

10 Су гла сни ци ј и в у за ви сно сти од фо нет ског окру же ња оства ру ју се као глај до ви. 
У тран скрип ту су та да на ве де ни у екс по нен ту.

11 Тврд из го вор су гла сни ка ч и ш ни је ка рак те ри сти ка про у ча ва ног го во ра, не го је 
фа кул та тив на ка рак те ри сти ка иди о лек та И1 и И3.
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I: [to1 to2? / Pa e3t, / pro3na {o e / i3 on o1pe5 mo2ra / kri1t. /
A: Pa je l to ka zna? Il na gra da?
I: Kàзна.
A: Zna ~i ti ne smi je{ na }i to?
I: Paa ,/ smi1je5{ na4} al do1bi je5{7 popo3 dla nu .
A: A ko tu ~e?
I: Ko1 tu4~e5, ko po3go di5. /
A: Tu ~e onaj ko po go di il?
I:  Ko po3go di5 tu4~e5. / I# on o1pe kri1je / a do3bio e. //I ta1k di1̀ e5mo, di1

`e5mo, di1̀ e5mo, di1̀ e5mo, ne po3go di. / A o1ni512ko ji po3go di5, / o2n do1bi je5 ka3j{a 
i, /o1pet o2n / kri1je ako j o2n kri1o. / Ako ni1ko dru1gi,5 / o1ndar o2n dru1gi5 kri1je. /

A: A gdje ste i{li?/ Je su bi li ne ki zbo ro vi?
I: Pa i3{l smo o1nda5r / i na zbo3ro ve. Do4tlen mo2ra5mo... / za U#skrs 

mo2ra5mo o3tkat / se1b/ ruru1bnu, / se3qa~ ku ru1bnu. /
A: [ta je ru bi na?
I: Pa to2 ko3{u qa. / Ko3{u qa se3qa5~ka. 
A: Kak iz gle da?
I: To2 i3zgle5da5... / bi je2la  ko3{u qa la3ne na /
A: Mhm.
I: Mi2 to2 o3tka5mo, / pa1 on da ar / sa1{i je5mo  na ma {i4nu  / pa1 on da5r / na3

pra vi5mo one skri2{ke. 
A:  [ta je to?
I: Kao te3rga5lku sa3da75, / ko te3rga5lka sa1 {to i3ma75./ I! on da5r me1te5mo 

po3t ka me5n. / Me1te5mo da1sku /pa me1te5mo po3t ka me5n, te1ke po3pr5{}e5mo vo3do5m. 
/ I! da se to2 ovii, u <ka {qe> ma1lo kao, /u3skri5{ka75. /

A:  Is pe gla?]
I: Ni4je bi4lo pe4gle5 ni4je bi4l0o ni1{ta. / A! / a1ko o1}e` da u3{ti5rka5{ 

ma1lo be1z, / ma1lo ko1ji ku3po5vni5 kao...
A: A {ta je bez?
I: Pa be1z je ka1o pla4tno ne1ko5 бије̑ло. /
A: Za {ta se ko ri sti?
I: To2 se ko3ri sti za ko3{u qe. / To2 u1zme5mo... / ne2ma5mo / da ovii... 

u3{ti5rka5mo ~i2m. / To2 u1zme5mo kro1mpi5ra o3gu5li5mo, / o1nu5 vo1du i3sci je5di5mo, 
/ i u toj vo3d] u3{ti5rka5mo / toi be1z. /

A: I on iz bi je li?
I: To ju ko3{u qu. To ju ko3{u quu3{t i5rk a5mo , / da bu1de5 o3na ma1lo, /da 

ne3 bu de5 u1s te lo13ka 1oo ... / kao ne1ki5 pla4tno da se u1s te lo, / da ma1lo se ra3
{7i5 ri5, zna72{7. I to2 ve2z iz ve4`e mo; / i pri1{i je5mo  ve2z i1 / ke3ce qu od/ svi4le5 
/ ku2pi mo, / i ma3ra mu / ko ja ve2`e5 ma3ra mu ... / Ja1, o1nda smo i3mal ja3glu ke, 
je3dan... /

12 Че сто је онај али и они.
13 Ни је по зна то чи ме је усло вље на по ја ва ека ви зма у овој ре чи.
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A: [ta e to?
I: Ja3gluk i3ma5 go1re / kot ~e3la i3ma75 kao je3dna / kao je3dna ki3}u ra. /
A: Ka pa?
I: Ka1pa. / Kao je3dna ki3}u ra ka1pa kao dla1n. / A va2mo <po ka zu je na 

gla vi> i3ma ju re2se. I ta1k spu1sti5mo mi2 / ple te3nce  o1ko lo / gla47ve;5 / sve2̀ 7e5mo 
/ i {na47le poo... ne1ka75 cvi je2}e ne1ka57 {na74le; /i to ja3gluk pu1sti5mo, / i do1l 
ja3gluk i3ma75 re2se; / cr3ve ne5, bi je2le 5, pla72ve5, / sva1ka ke5.

A: A {ta je taj ja gluk zna ~io?
I: Pa ta2jja3gluk zna47~io /sse3qa~ ko5 odi je4lo. / Se3qa~ ko5 odi je4lo.Ne3 

no si5mo  ma3ra me5 neg to1ji ja3gluk. /
A: Je l to sa mo cu re no se?
I: Sa1mo cu11re./ A `e3ne no1se5 ma3ra me. / O!nda5r su po1sle i3 cu re po1~e5le 

no3st ma3ra me. // O!nda5r... / A za Bo3{}/ mo2ra5 bi1t ovii / fi2ni5 / je1lek ne1ki5, 
/ sr3mo5m izi3{a5ra5n, / iz ve4̀ e 5n, / i1 / ne1ka75 ja3kna i1sto5 ko1ja5 se ma1lo... / ka oo 
зубун/ zu3bu5n, od/ o1vgaa / od / ~o3ve5. / Od ~o3ve5 zu3bu5n smo i3mal]. / I ne1ki5 
je1lek; sr3ma. / Sr3ma se zva47la; / sr3ma... 

A: A {ta je sr ma?
I: I {qo4ke. To2 kao bi3ser, / {qo4ke. /
A: Du ka ti ne ki?
I: Ja1. / To2 smo i3mal po to2me5 / je1le ku . / Ifi2no sr3ma o1ko lo i fi2no {qo4

ke i ta1k smo i3mal. / O!nda5r po3~e5{e5 se no3st ma3ra me. / O!ndar ple3 te5 mo 
ple te3nce ; /ii sve2`e5mo ple te3nce , / i o1ko lo; /i1 on da5r ma3ra mu sve2 ̀ e5 mo 
poi1za vra5ta, / i ta3ko5 smo i3{le cu1re. / A `e3ne su no3sle po1sle kr1pe. / 
Sa1 dva5 kra1ja i na3ba75ce5. /

A: Ka kve kr pe?
I: Kr3pe du3ga~ ke od // po2 me1te5ra5. /
A: Od ~e ga, od ne kog ma te ri ja la?
I: Od ma tri ja4la  bi je2lo 5ga .5 / I! on dar o1ne5 kr1pe / `e3ne pre3ba57ce. / Je3dan 

kra27j do1l o3bje se5 niz le4|a, / a je3dan kra2j za3ba57ce5. / Kr1pe5. / I ta3ko5 smo i3{l, 
zna2 se {ta1 e `e3na, / zna2 {e {ta2 e cu1ra. Ka smo po1~e5l no3st ma3ra me. / 
ye3ne sva1ka kr1pu i3ma ju i pre3ga ~u ./ Pre3ga ~a j o1tka5ta od vu1ne5. / I!/ i3ma57 
po3tki}. / Kra3jov14/ To2 se zva4lo po3tk}. /

A: [ta, pot suk wa?
I: Ne ne1, / ka1o ovii... /крàјов / u pre3ga~. / To2 smo i3mal kra3jo ve u 

pre3ga~. / I pre3ga ~a. / To2 su bi4le `e3ne. / A cu1re su no3sle ke3ce qe. /
A: A kak iz gle da ju ke ce qe?
I: Ke3ce qe / o/d? svi4le5./ Ne1ka57 no1si5 o3kru5gle, / ne1ka5 no1si5 du3ga~ ke5. / 

I va27mo se sve2`e5 na le4|ma, / i3ma5mo ovii... / po na3tq]ke, / na3pra ve5 se, / 
ka1o... //

A: U~ kur?

14 Чест је на ста вак -ов иза ме ког ј. 
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I: Ka1o sa1d et, / ma774{ne ne1ke;5 / i1 sve2`7e5mo mi2 to1je5 ke3ce qe, / i to2 su 
cu1re bi4le / aa o1vo su bi4le `e3ne u pre3ga ~a ma. 

A: I tak se raz li ku ju.
I: Tastak se ra4zli ku je. / Ra4zli ku je se `e3na, / a ra4zli ku je se cu1ra. 

/ Ka do2|e5mo, u1 ko lo va1ta ju5 se/cu1re; / mo3mc] i1gra ju5, cu1re ra3sta vqa ju.5 / 
Mo3mak o1dma57 s cu1ro5m, / i o3kre5ne5 / i vi1{e5 mo3mak ne3 pu5{}a515te  cu1re516; / 
ko1lo se fa1ta5, / o1pe5t / mo3mak i1de5 / sa svo3jo5m cu1ro5m. / U1ve ~e5r i1de5mo ku1}/ 
pri1je су̑нца neg {to pri je2|e5 /iza br da?. / Mo2ra5mo do2} ro3t:eq ma./ Ako ne3 
do e{ ro3t:eq, / ka3i{ u1zmu5 i u3da ra ju5 / mi1sli5m./ /Ka ̀ u? „\e1s bi4la doo / 
dok ssu2nce pri je2|e5?”/ Mo2ra5{ do2} do3 sun ca ku1}. / I mo3mak i1de5. / Pra1ti5 
cu1ru. Иде mo3mak je3dno5m stra47no5m / pu4ta, / a cu1ra i1de5 je3dno5m stra4no5m. / 
Ne2ma17 i3} is pod ru4ke5. / Ma ka3ki5. / Da vi1de5 ro3t:eq?/ Ma jo1k. / Pa u3bio 
b te ko2 ni1{ta. / Ti vi1{e5 ne3 b u3 ku} no3}e la, / mo3gla b sa1m u Sa47vu sko3
~t . Ni1{ta dru1go5. / U Sa47vu sko3~t i / za ve4za t. / Ro3t:eq o1}e da mo3mak sto3ji5 
/ pre1ko... / Cu1ra sto3ji5 u a3vli ji; /ka do2|e5, / re1kne5 „Do bra ve1~e5” ro3t:eq ma 
i „Je3ste po ra74dl , / i3ma5 i1{ta po ra |i4va t?”„Ne 2ma 75.”/ E! sa1 }e mo3mak sta3jat 
s o1ve5 stra4ne5 o1gra de,5 / a cu1ra }e sta3jat u a3vli ji./ A ako i3ma75 / ovii / sje1tlo, 
/ ako ne2ma5 sje1tla, / sto3ji / ovii / ne1ko od ro3t:e5qa5. Da1 l o3tac / da1 l ma72jka 
/fe3wer i3ma75 i / o3n sto3je5. / Ne3 da5j bo1̀ e da b cu1ra pre3{la / mo3mku u a3vli ju./ 
Ma ka3ki5. / Il mo3mak cu1r. / Ma ka3ki5. /То̑ mo2ra5 sta3jat cu1ra u a3vli ji a 
mo3mak / nava27mo s o1ve stra47ne5; / i1 ka27̀ e5 o1pe5ta ro3t:eq gle1da75 kroz pro4zor. 
/ Aa / ne3 da5j bo1̀ e ka se po3zdra vqa ju5, / ro3t:eq ka2e, /„O#de mo3mak?” /„O#de.”/ 
A ako mo3mak / dr3̀ i5 ru2ku du1̀ e5 ma1lo, / a1 / ka1e / {to ni4je pu1stio ru4ke5?„Pa 
e3t, / ni4j4e.”„A ka1 }e o1pe5 do4}?”„Pa do4}e, / do4}e, e3del u nedsu3bo to5m 
u1ve ~e5r” do2|e mo3mak cu1r. O!pe5ta ro3t:eq, /„E@j / }e3rko, / ne4ma te1b du1go 
sta3jat; /до / de1ve sa47tii u3 ku }u.” A fe3wer sto3jii la27mpa na pro4zo ru. / Ro3t:eq 
pro vi3ru je5 kroz pro4zor. / U slu ~a74ju, / ne3 da5j bo1̀ e ka1 b te mo3mak po qu4bi o, 
/ ma mo1re{ i3}/ o1dma5 u Sa74vu ska47kat. /То̑ ne3 bsmje1o / ni je3dn a cu1ra; / a 
da3nas je dru3k~i je5. / Da3nas i1de5 is pod ru4ke;5 / da3na se qu2be,5 da3na se ro3t:e5qa5 
ni1{ta ne sti4de5 se. / To2 s:ad dru1ge5 go1dne./ A dr1uge5 o1ne5 go1dne bi4le. / Pa 
sku1pi5 se ko pa47~a 75 po dva3es. Tu2 bu1de5 i mo ma4ka 5, / tu2j bu1de5 i3 cu5ra5. / Al mo3mc 
ne3 da5j bo1`e da b o3n ko3/d? cu5ra5 sje1l/ pa7 od ma74ra l./ Mo3mc i1du5 / u1 la75d 
dru1go5 mje1sto, / a cu1re i1du5 / dru1go5 mje1sto / kad ko3pa ju5. I!de5mo ku1} u1ve ~e 
na ve3~e ru ; / su2nce pre3la zi,5 / ro3t:eq o1pe5 pa1ze5, / Da1 l i1du5 mo3mc su3s 
cu re bli4zu,/ da1 l i1du5 mo3mc da1qe5. / Ako i1du5 bli4zu , / po ku4sa la s ma1slo; 
/ do3b}e{ ka3i{a5. / O!dma5 ro3t:eq i3zvla5~i5 ka3i{. /Ka1e „[to { ti2 kra3j 
we ga i3} bli4zu?”„Pa.. {ta }u.”

15 Са мо код ста ри је и сред ње ге не ра ци је мо гу се чу ти ова кви об ли ци са -шћ- уме сто 
-шт-. Мла ђа ге не ра ци ја об ли ке са -шћ- сма тра ар ха ич ним.

16 Чест је ге ни тив уме сто аку за ти ва у функ ци ји пра вог објек та.
17 Пре зент гла го ла не ма ти ја вља се са два ак це нат ска ли ка, са ду го си ла зним и са 

ду го у зла зним ак цен том на пр вом сло гу.
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A: A ka ko kad se kad se vje ri te?
I: A?
A: Kad se vje ri te? Ka tre ba svad ba da bu de, I: Aha ka ko ide pri

pre ma?
I: Aha. A! kad bu1de5 ovii, / sa1 }e, / mo3mak cu1ru za3pro si5, / i1 / a1ko je 

do  ve3de 5, /не̑мạ̄ spa74vat sa3 wi5m. / Spa72va5{ sa sve1kr vo75m, / il sa za2vo5m, mo3mak 
spa72va5 ta1m /e1kstra. / A ti2 spa72va5{ u ki3je ru . / I sa3da5, / i1de5{ ti2 {e2s ne1di5qa5 
na vjer na4uk; u3 cr5kvu. / I ka za3vr5{i5 {e2s ne1di5qa5 / u3 cr5kv, / o1nda5r i1de5{ na 
vjen ~a74we. / Ne2ma t o1pe5ta / s mo3mko5m i3}. / Ne2ma t... / O!dma dje1ve5r iz ve3de 5 
te1be i3s ku }e, / i sve1kar u1vje5k i sve1kr va pa1ze5 / da se ne3 bsa3stal. / I ne2ma5;/ 
{e2s ne1di5qa5 se ne2ma5 sa3stat / ako s ti2 za3ru5~e5n i do3veo s/ cu1ru. /

A: Zna ~i pr vo se kad se za pro si pr vo se do ve de cu ra?
I: Do ve3de 5 se /цура/ i bu1de5 / u ki3eru mo3mko voj <ob lik?> spa72va5; ako 

ne2ma5 za2ve5, spa72va5 sa sve1kr vo5m, / u ki3je ru . / A mo3mak spa72va5 ta mo e1kstra, / 
u3 sob, / Ne2ma5 te1b s mo3mko5m se sa3stat ci je2li / ci je2li  da27n. /

A: A kad on da ide vjen ~a we?
I: A! kad {e2s ne1di5qa5 i3za75|e5, / o3na i1de5 na vjer na4vku, / {e2s ne1di5qa75, / 

o1nda i1de5 vjen ~a74we
A: A {ta ra di u cr kvi ?
I: I!de5 ovii, ko2la75, / ko4wa75; / ko1we nik i1de5 pr2vi,5 i1de5 ko2la5; / o1nda do2|u5 

ku1}...
A: A ka ko se obla ~e {ta si ti no sla jes ima la vjen ~a ni cu?
I: A i3ma la sam bi je2lu , / bi je2lu  ko3{u qu ./Bi je2lu  ko3{u qu ,/ i bi je2li 5 

ja3gluk. / I!/ i1de5 se to2, / bi je2le 5, / oboviisan da74le. / I to2 se bje li3na no1si5 
/ u3 cr5kvu. / I kad do2em ku1}, // o1ndar se... / sa1d u3la zi5mo  u3 ku} s vjen ~a47wa, 
/ pro1ste se bi je2lo  pla47tno, / il / ne1kaa / ovii / de1ka / il ne1{ta bi je2lo 5. / 
I!/ ba2ce5 se ko3 {po re ta / ma3{e. / I sa3da75 i1de5 mla27da5, i1de5 / to1ji5m bi je2li 5m 
be1zom. / I sa3da57 / ko3 {po re ta ma3{e. / E! sa1d / pa1ze5 svi,1 / o3}u  l ja2 sklo3nt 
to1e ma3{e, / il } ja2 / kra3j wi ja pro2}. / Ja2 se po3sa gne5m fi2no, / pa wi1ja 
fi2no u1zme5m, / i / fi2no / os3ta vi5m / kod {po1re ta. / E!/ o1nda ka72`e5 sve1kar i 
sve1kr va, /„E! o1vo5 je za3 na5s, za3 na {u ku1}u.”/„Ka1ko to2?” / Svi1 pi4ta ju,5 /„Ka1ko 
do3 sad, / ka1ko to2?”/„E!/ kad je sklo3nla ma3{e, / ta1k }e sklo3nt / i lo3pa tu / 
i mo3tku / i vi1le, / i dr1vo / ii su3|e /i sve1 }e ta3ko5 sklo1wat, / ka1k je sklo3nla 
ma33{e”. / I!/ sve1kar i sve1kr va ka72`u5 „To2 je sna3ja za3 na {u ku1}u.”/ A mo2ra5m 
i pre ba4ct ra {e3to  kad do2|e5m. / Me1tne5 se `i1ta, / i u1ve ~e5r ka se do ve3de 5 
mla72da5, / cu1ra / od ro3t:e5qa5, / o1nda5r / u1zme5 ovii / ra {e3to  / i `i1ta / i a1ko 
mo1re{ pre ba4ct ku1}u, / ovii / ra {e3to  pre ko3 k}e, tu2j o3sta je{. / Ja72 pre3
ba5 ci5m. / I ka2e, „To2 e na1{a sna27jka, / vri je4dna , / na ~i mo1re pre ba4ct /кућу, 
/ a de2la {ta1 ura4t:.”/ I ja2 sam o3sta la; / ta3ko5 j to2 bi4lo, / fi2no... / I i1de5 mo, 
ra72di5mo, ko3pa5mo, pje1va57mo... / I! mla do3`7ewa o1ndar i1de5 s mla72do5m. / O!nda5 
smi1je5 i za3grlt mla27du, / smi1je ovii, / i i3}, / i za3pje vat sa3 mla57do5m, / al 
do4tle ne3 smi je5. [e2s ne1di5q5a ne3 smi je5. /Tu2j t sve1kr va pa1zi5 i sve1kar... // 
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I / ta3ko5 j to2 bi4lo; / ne2ma cu1ri da / mo3mka u3va ti is pod ru4ke5 ko da3nas. / 
Da3nas je dru1go5. / Dru1ga75 na2ci ja, / dru1go5 sve1 i... /

A: A ka ko se pri je si ja lo?
I: A si1ja lo se... / u3zo re5 se. / Vo3lov niiko3w. / O!ra5lo se; dr3`i5 / 

ovii / je3dan plu1g dr3̀ i5, /a1 / ne1ko vo1di5 vo3lo ve; / da1 l cu1ra, / da1 l... / Za te3qig 
vo1zi5vo1di5 vo3lo ve. /

A: [ta je te qig?
I: Te3qig je od/ dr1ve ta, / pra1vi5 se te3qig. I na3met ne5 se o1ko vra5ta 

vo3l0u , / i ja74ra5m o3zgo5r,/ i1 / te3qi ga dva27,/ ka1oo...ka1o dvi1je ru2ke. / I!/ ta3ko5 dr3̀ i5, 
cu1ra vo1di5 vo3lo ve aa... / dr3`i5 mu {ka4ra c plu11g, a ne1kad i женска dr3`i5 
plu1g. / I! on da5r to2 u3zo re mo. / Paa / zu3ba ~e u1 ru5ku , / pa po3zu5bi5mo, a1ko su 
bu1se, lu2pa75mo. / O!ndar ba27ci5mo ku3ruz, / i o1pe5ta pre3zu5bi5mo, / i / kad ku3ruz 
ni1kne5, / to2 se mo3tka ma ko1pa57lo. /То̑ mo2ra5{ kad pr3va57~i5{7, / pr2vu5 ru2ku,/ na
gr4nt  / kao je3dan ro3v}, / da1 b se mo3glo za gr4nt  `i1to. / Da b i3ma lo 
vla1gu. / Da ne3 b u3pa lo. / I to2 e bi4lo / po dva4de ste ro na3 wi vi. / To2 j ve
se4qe  bi4lo. / E!o na1ma5 do3ru~ ka; / i1de5 / do ma1}c a no1si5 / rudo3ru ~ak na1ma5. 
/ Na3 wi vu. /I to2 j bi4lo... / E!o na1ma57 no1si5 pre3snac, / kuru4z bi je2lu , / e1o 
no1si5 lu1ko va ~u, / od lu1ka cr3ve no5ga , / i / si1ra me1tne5 u3 to5 i ka3jma ka; / e1o 
ki3 se lo5g mli je4ka; / to2 e na1ma bi4lo /пјесма. / A da3nas kr2me za3ko qe5, pa ne2ma5 
pje1sme5. / I ne2ma5 ve se4qa . / A to2 je o1nda5r bi4lo ve se4qe . / E!o u1 tri5 sa72ta, / 
e1o u3`ne na1ma5 o1pe5ta57. / O!pe5ta57 no1si5 na1ma57 do ma1}c a, / no1si5 na1ma57 o1pe5ta57 / 
ki3se lo5g mli je4ka, / i ku ru4ze 5, / i / mi2 je1de5mo, / i o1nda5r i1de5mo u1ve ~er na 
ve3 ~e ru. / Ve3~e ra bu1de5 / ku1va57no5g gra72 / ii bu1de5 o1pe5ta75, / sa la47te 5, / bu1de5 o1pe5t 
lu1ko va ~ee, / bu1de5 i3 pi ta, / ali pi1ta od bi je2lo 5ga  bra1{na, / ku ru4ze 5. /Mi ka1e
mo пита. „De1 nam do ma1}c e, / pi1tu bi je2lu 5.”/ To2 j od bi je2lo 5g, / bje3lca `i1ta, 
/ bi je2la  ku ru4za . / I to2 j na1ma bi4lo do3bro. / O#do {e5 ku1}, / ovii, / na 
spa47va5we5. / U#va te5 se i pje1va ju5... / A da3nas i1de5, / ko3pa5ne2ma5 ko3pa57wa, / al 
pla1~e5;/ ako i3ma75 ma1lo po3vr }a, / ak i3ma5 ne1{ta ma1loo, / ovii, / pla ste ni4ka, 
/ pla1~e5, /„Joj ka1ko }u / vru2}o / o1vo / o1no...”/ A mi2 ni4smo, / ni4smo sje1dal 
od ma47ra t, ni4smo ni1{ta. / Mi2 smo ko1pa5l od i3zro da do pre3oda. / Ni1t se 
pru4ja lo, / ni1t se {pri4ca lo, / to2 je sve1 ru1~no ko1pa le... // Na po4dne se 
na3o{tre5 mo1tke, / o3tku ju5 se da s o3{tre, /i to2 / ko1pa lo se to bo1lan, / to 
pje1sma i1de5 sve1 po1 dvi je pje1va ju5. / Mu {ka4rc  kri3{te5, / pu3na nas wi1va, / 
u1ve ~er ve se4qe , / i1za jtra o1pe u {e2 sa47ti5, / i1de5mo o1pe5ta5. / E!o / i1de5 / na3 dru
gu wi1vu, u3 dru gog oga1zde5. / E!o dru1gi5 ga1zda i1de5 na1ma5 no1si5, /no1si5 nam 
la47dne5 vo3de5  ne2ma5 pi2va, /ne2ma5 so1ka18, / ne2ma5 ni1{ta – no1si5 nam la74dne5 vo3de5, 
/ i3z bu na57ra 19, / il sa3 ne ke a1zne5, / il sa3 ne kog... / Gra1bla, / o3dne klen,/ sa1mo 

18 У го во ру Вин ске реч сок има два ак це нат ска ли ка, је дан са ду го си ла зним и дру ги 
са крат ко си ла зним ак цен том. Пр ви је функ ци о нал но не у тра лан, док је дру ги обе ле жен јер 
ка рак те ри ше го вор нај ста ри је ге не ра ци је. 

19 Реч бу нар је нај че шће са крат ко си ла зним ак цен том на пр вом сло гу и по стак це нат ском 
ду жи ном на ул ти ми. Ме ђу тим, код ста ри јих ге не ра ци ја мо же се чу ти и об лик са крат ко у зла-
зним на пр вом сло гу и по стак це нат ском ду жи ном на ул ти ми. 
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/ ne2ma75, / ni4je bi4lo... / Te ku1}c e vo3de5, / ko sa3da5. / I! ga1zda na1ma5 do ne3se 5 vo3de5, 
/ bi4la o1na5, / od... / Ze3mqe na bi4la te3sti ja; / te3sti ju nam do ne3se 5 vo3de5,/ 
do ne3se 5 nam ko3vcu,„E!o vam, / pi2jte, / i si1pa5jte se1b.”/ To2 e bi4la ze3mqe na, 
/ovii, / ni4je bi4lo ko da3nas, / po ne3s fla1{u, / il po ne3s ne1{ta. / Ga1zda 
i1de5, /„Je3ste l su4sta5l?”/„Pa je3smo.”/„E!, /a3jte vi od mo3rt e, / sa1 }e je1lo.”/ 
Ga1zda i1de5 no1si5 je1lo, /„[ta1 i3ma75?” /„I#ma75 ze2qa5, / pi3to5vno5ga5, / ku1va75no5ga5 / 
na su1rt ki , / ot kra27va5, / i3ma75 si1ra, / ii, / ka3jma ka, / i3ma75 pi1ta, / ovii sa 
si1rom.”/Ga1zda do1nio do3bru,/ do1bar ru4~ak. / E!, / je1de5mo, / o1dma5 za mo3tke, / 
i u3 wi vu. / E!o na1ma u3`ne. / I!de5 ga1zda no1si5, / ma1u5na75 sku1va5ni5,/ ii no1si5 
ki3 se lo5g mli je4ka, / i no1si5 pi1tu od bi je2lo 5g bra1{na ku ru4ze 5. / Na1ma to do3bro. 
/ Mi2 se na3je de5mo  i za mo3tke i za3pje va57mo o4kal cu. / Za3pje va57mo... 

A: [ta je to okal ca?
I: Pa za3pje va5mo, / ovii... /<pri se }a se>
A: Pje smu?
I: Za3pje va75mo... /yi1to `e1l/<pri se }a se> a je1bo5 ga o3tc ...<ti ho 

iz go va ra>/ Za3pje va5mo.../yi1to, ovii,/bra4l,/`i1to bra4li aa/ku3ruz `e1li. 
/ Dje3vo5jke su pe1ru5{a le pe ru3{a 57we . /Pe ru3{a 5jt e mo3ji pe ru {a4c,/sa 1 }e va3ma 
pi1te i ko la47~./ Kad mi72 pe ru3{a 5mo ,/ ne2ma75. / A i ga1zda ka1e „I#ma5 onaj ja1bu5ka5 
u1 po5, / u1 po5 ka3ma re5.” A mi2 pe ru3{a 57j pe ru3{a 75j pe ru3{a 5j, o1pe5 ne2ma5 ni1{ta. / 
Pe ru3{a 5j, / kad u1 po5 sre1de5, / ja1bu5ka57 i3ma75. / E!, / ka72̀ e5 ga1zda, /„O#}e{ ti2 na1ma, 
je3dnu za3pje vat?”/„O!}e mo./ Ka ko?”/Oj  Po3sa5vko li je2pa dje3vo5jko. /[to1 s 
o3sta la ni4s se u1da5la.// a3jd. / To2 za3pje va5mo i je3dnu o4kal ]cu ka27̀ 7e „O#}te 
jo1{ je3dnu o4kal cu za3pje vat?”/„O!}e mo.”/Cu 1rc a se za3 uda je spre2ma75, /sve1 
go3to vo sa1mo mo3mka ne2ma57.”/ Za3pje va75mo, / ga1zd dra27go. / O!pe5ta, /„O#}e te l 
jo1{ je3dnu za3pje vat?” /„Pa7 o1}e mo. / Ti2 ga1zda, / kad ve3li5{, / o1}e mo. /Ko3me/
ja1b uka -- ko3me dje3vo5jka to1me i ja1b uka.”/ A#jd/ ga1zda da1dne5 ja1bku, / mo3mak 
o1dma5 pri3le ti, /„E!, me1n je o1va dje3vo5jka.”/ Is pe ru3{a 5wa 5 bo1gam, / u3da je5 se... 
tri2 ~e3tr cu1re s pru3{a75wa5 se u3da ju5. / Ga1zda ka72`e5 „Ja2 sam to2 re1ko5, / ko3me 
ja1bka, / to1me i dje3vo5jka.”/ I to2 j bi4lo ve1se lo, zna4~i5 po tro1je sva1to ve 
i3mal smo s pe ru3{a 57wa 5. / Po3ka57̀ u5 se do3bre cu1re. / Kad ko3pa ju5, / do2|e5 sve1
kar, / i, /sje3di5. / Ka1e „Si2ne, / do3bra je o1na57 cu1ra.”/„Ka1ko?” /„Iz bo3ga te ku1}e5. 
/Bo3ga to, / ovii, / do3ve {}e mo e. / O#na o1}e i ma27rvu ra4nt; / o3na o1}e i ko3pat; 
/ o3na o1}e `e1t; / o3na o1}e, / vo3lo ve na3pa5st u ro3s; / o3na o1}e sve1. / O#na o1}e 
i dr46va75 do3ni je5t na3 ra men svo2me5.”/ Ka2`e5„To2 j za3 na {e ku1}e5. / Iz bo3ga te 
ku1}e5, / to2 e na1ma5 si2ne.”/ I a3jd. / Ja72 ve3li5m, /„Pa o3}u.”/ Ta1ta pi2ta5 i ma1ma, 
/„O#}e{ ti2, }er we1mu?”/„Pa o3}u, / o3}u ta1ta, / ka1d je mo3mak, / ne3 bi5ra5 se, 
/ da1 l je li je2p, / da1 l je ovii, / ru4`an. / Mo3mak je za3 me ne, / nene3 bi2ra5 
se qe po3ta , / sa1m se bi2ra5 do bro3ta .”/ I mo2ra5 mo3mak vri je4dan . / I mi2, / na2z 
dvo1je i1de5mo ra27di5mo, / o1re5mo, / pje1va75mo... / Sve1kar i sve1kr va do2|u,5 / mi1lu ju 
na27s, / za3gr le5 na27s, „Dra ga mo3ja dje3ca. / Dra2gi5 mo3jgo1lu5bo vi. / Vi2 ste me1n 
ka1e, / ra72dni ci.”/ A mi2 ka2emo /„Do3bro.”/ O!nd a5r i1de 5 cu1ra... / A ja72 sam se po
 no3sl a fi2no. / I!de5 sta27ri5 ~o1ek, / i1de5 sta27ra5 `e3na. / Ja2 se po3sa gne5m, / i ka1jem, 
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/„Po1moz bo2g”, / i po3qu5bi5m u1 ru5ku. / Da1 lsve3kra  da1 l sta27ro5g ~oe3ka, / da1 
l, / sta2ru5 `e3nu, / al ni1kad ni4sam pro3{la sta2re5 `e3ne5, / i sta72ro5g ~oe3ka, 
/ da ni4sam po qu4bl a u1 ru5ku, / i „Po1moz bo2g”, / i, / ka27em, /„Do bro jpo1moz 
bo2g.”/ I po3qu5bi5m gaa / u1 ru5ku. / I# o5n me1n ka2e, /„Fa4la, / }e1r, / o3}e{ 
je3dnje3dnu ba3nku?”/„Ma ne4} ja72 ba3nke5. / Me1n je ma1ma re3kla / i ta1ta, / ka 
su3sret ne5m / sta2ro5g |e1da, / ii, / sta2ru5 `e3nu, / da ja po3qu5bi5m u1 ru5ku.”/ Do3
bro. Ono me1ne o1mi lo va5 i /re ~e?,„yi4va  i1 zdra va bi4la...”/ Kad, / ne1 bi 
te1ke, / e1to ovii, / do2|e5 mo72me5 /тат, / i mo3joj ma1m. / Do2|e5 to1i sta72ri5 ~o1ek, 
/ {o sam ja we1ga po qu4bl a u1 ru5ku. / Ka2̀ e5, /„Pri1je5tqu ja2 sam do3{o5 ne1{ta.”/ 
Ka27e, /„Sje1d pri1je5tqu, po3p}e mo ka3vu”,o1dma5 ka3va. / O!dma ovii, / ja2 we1mu 
do3ba vi5m, / bi4la l0u3l0a. / L0u3l0a du va47na 5 se me1tne5 i l0u3l0a, / unu4 tra. /I# ja5 u lu3lu 
we1m ovii, / do ne3se 5m ovii, / i da o2n pri3pa57li5. / Do ne3se 5m u ma3{a ma `e4re5 i3s 
ku }e5, / a o2n sje3di5na dvo4ru. / To mo2ra5{ do3ni je5t `e4re5. / I ja2 do ne3se 5m, fi2no 
po3klo ni5m se, / po3qu5bi5m ga u1 ru5ku, / i do1nla20 ̀ e4re5. / I# on fi2no me1tno5 
lu3l, / i ka1e, „Fa4la di je2te . / Na2{ {to1 sam ja2 te1b do3{o5 ka1e, / pri1je5tqu?” 
Ka1e, „Ne3 zna5m.”/ Ta1ta ve3li5, /„Ne3 zna5m, {to1 s] do3{o5.”/„A#jde”, zo3ve o2n i3 
ma mu. /„A#jde i3 ti5 va72mo, / da pi1je5mo ka3vu, / pri2jo.”/ Ka1e „Ja2 sam do3{o5 da 
va1{u }e4rku za3pro si5m.”/ Pa ka2e /ta ta?, „Pri1je5tqu, / ka1e / ne1 zna5m da1 l je 
za3 va {e ku1}e5.”/„Za mo3e ku1}e5 je1st.”/ Ka1e, „Ka1ko?”/„O#na e me1ne su3sre la, / 
re3kla po1mo5z bo2g, / po klo3nl a se i, /po qu4bl a me1ne u1 ru5ku. I ja72 sam do3{o5 
ku1}, / re1ko5 sam svo2me5 si2nu, / si2ne na3{o5 sam t cu1ru. / Ka27e, /„Ne1 zna5m ta1ta. 
/ Ja2 e vi1dio ni4sam.”/„Јạ̑ sam je vi1dio na pu4tu.”/„Pa ka1ko?” /„Pa ka1e me1ne5, 
po1sa ge la se ka1e, „Po1mo5z bo2g”<imi ti ra>/ i po1qu5bi me1ne u1 ru5ku... / to2 e 
za3 na {e ku1}e5 si1ne <akc?>”. / Ka27e „Ta1ta i3}e mo.”/ I o2n je do3{o5 / pri1je pre3
oda, / i sta1o. / Kod a3vli je5, / ne2ma u a3vli ju u3ni5}. /„Cu1ra, / i3ma{ l vo3de5?”/
„I#ma75m.”/ Ja27 iz ne3so  vo3de5, / o2n se na1pi5, / ja72 mi1sl:a on }e i3} ku1}. / Ne3 zna5m 
mo37mka. / Ne1 zna5m.21/ Ni4sam ga ni1kad vi1dla. / Ka2`e5 ovii... / kad, / doi1du5 
jo1{ dvo1e. /„Do1bra ve1~e”, „Do1bra ve1~e5.”/ Ja2 po qu4b u1 ru5ku/ o1ba dvoe; ka72̀ e5 
„\e1 t je ta1ta i ma1ma?”/„E!vo i u3 ku}.”/ O#n izi4|o {e5 na1 dvo5r22. / Pod 
vi3 wa  gu je3dnu, po {7a1la5{7. / A su2nce j ve1} na pre3odu. / Ka1em ja72 we1mu, /„Ja 
ne3 smi je5m sta1jat su2nce pre3la zi mo72ra5m i3} po ra |i4va t.”/ Pa ka1e „Sta1n, 
/ e1no ma1ma i ta1ta do3{l su ka1e, / ko3 te be.”/„Pa  ja72 ne1 zna5mre3ko, / ni ko1 
s, / ni {ta1 s.”/ Ka72`e5 „Sa1 }e ma1ma i ta1ta opri4~a te1b.”/ Ka1d o3n zo3vu5 
me1ne. /„O!d ti2 cu1ra va72m.”/ Ja72 do4|o5 wi1ma5. /„O#}e{ ti2 na1ma5 bi1t sna3ja?” 
/„Ne3 zna5m. / Pi2ta5jte ta1te5 i ma1me5, ak o3n do3zvo le...”/ Ka2`e5, „To2 e si2n 

20 Су гла сник н се у по зи ци ји из ме ђу во ка ла и су гла сни ка че сто из го ва ра до ста осла-
бље но.

21 Пре но ше ње ак цен та са гла го ла зна ти на не га ци ју мо же да се оства ру је дво ја ко, и као 
ста ро и као но во пре но ше ње. Ова два об ли ка раз ли ку ју се пре све га у ре че нич ној ин то на ци ји. 
Об лик ne1 zna5m је ин то на ци о но и се ман тич ки нео бе ле жен, док об лик ne3 zna5m са др жи до дат ну 
се ман тич ку ком по нен ту, од но сно лич ни став го вор ни ка, не ве ри цу, сум њу или чу ђе ње.

22 Кон струк ци ја на двор са пре не се ним ак цен том на про кли ти ку чу је се са мо код 
нај ста ри је ге не ра ци је у зна че њу на по ље. 
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na1{.”/ Do4|e i3 on. / O@n po1qu5bi5 mo2ga5 o3ca, i mo3j ma72jku u1 ru5ku. / Ka2`e5, „Ja2 
} va1ma bi1t ze1t.”/ Pa do3bro. /„Ja72 sam”, ka27`e5, „i1sto5, / po1{te5n mo3mak, / a 
vi1dio sam, / da je po1{te na i }e4rka.”/ Ka1e „Mo3ja }e4rka ne2}e da1qe5, / dok 
su2nce pri je2|e5, / mo3ja }e }e4rka i3} u3 ku }u”„Do 3br o”, / ka2e. / I su2nce pri
je4|e, / mo3mak o3de. / O#n s jo1{ ma1lo sje1l, ja2 wi1a po qu4bl a u1 ru5ku, / i o3n 
o3do {e5. / I ka2e, /„Mi2 u~ ne3dqe, / do3la zi5mo , / za ra cu1re5, / i cu1ru vo1di5mo. 
/„A3jd. Ta1ta ve3li5 „Vo3t:e.”/ Ma1ma ve3li5 „Vo3t:e je. / Ka ste je be ge3nsal 
vo3t:e je. Al me1n ne2ma5 vra1}a75wa5. / Ako ne1 va qa5 vam, / vra1}at je ne2ma57. / \e2 
do3{la nek tu2 i3 bu de5.”/ I# ja5{e2s ne1di5qa5 spa47va la sa sve1kr vo5m. / Ne2ma57 
mo3mka. /Ka3ki5 mo3mak spa27va5 u3 dru go5j so3b ta1mo, /a ja2 u ki3je ru sa sve kr vo5m. 
/ I!, sva1ki5 da72n na vjer na74uk, / u cr2kvu. / Po1p me tu2 is po3vi je5da 5, / po1p me tu2... 
/ Vr2{i5 mo3lbe. / I ja2 se {es{e2stu ne3dqu, / i1de5m na vje3n~a5we23. /I sva1
to v do3{l ko1we nik je3dan bi1o ii, / spe2t ko2la75 sva1to5va na3ki }en pa pi4r
m a s{to3ka kvi5m. / Ni4je se pe {ki4ra 5 i3ma lo; ka3ki5 pe {ki4ra 5. / Bi4lo cod 
pa pi4ra 75 ne1ki5 cr3ve ni,5 / bi je2li 5,/ sva1ka ki,/ pla27vi5. To2 se na3ki te ko3w, / za27sta
ve... / I sje1de5m ja2 kod dje1ve5ra, u3 ko la, / i dje ve3 ru {e5. / A mo3mak je u3 dru gim 
ko1lma. / I ka smo ta1m i3za{l u3 cr5kvu... / Ajd./ Ja27 i dje1ve5r me1ne i3zve de5 
i3s ko5la5, / i aj de sa1d tre1ba75 i mo37mak i3za5}. / I mo3mak u3ni {o u3 cr5kvu... / I#ma
l smo je3dan pe3{ki5r, / {to je dje1ve5r me1ne vo3dio. / Sve2`e5mo mi2 ru2ke – ja2 
i to1i mo2j mo3mak – sve2`e5 na1ma ovii, / ku2m ru2ke, / i da1dne5 nam pr ste3nc e... 
/ I tu2j bi4l smo / o1pe ta / ku2m o1dri je5{i ru2ke... / A me1tne5 se go1r ovii, / 
ka oo, / kao je3dnan ovii... / Ka1ko b t re3kla, / kao je3dna, / `e3qe zno ne1{ta, 
/ cr3kve no... /

A: Na gla vu, kru na?
I: Круна; / me1tne5 se gor, / na o1ba dvoe, / i ka se to2 ski1ne5, / ru2ke se 

o3dri je5{e5, / i i1de5mo mi2 sa3da75. / I!de5mo ku1}, / i cu1ra u3la zi u3 ku }u. / Cu1ra 
u3ni5|e5 u3 ku }u, / dje1ve5r je uve3de5, / i ka1ko je dje1ve5r uve3de5, / o1dma se ovii, / 
o3nai3`qu5bi5 sve1 u3 ku}, /i i1de5 cu1ra, / no1si5 ka3u. / Mla72da i1de5 no3si5 ka3u, / 
di je2li 5 ka3u. / Ne1ko joj da1dne5 pa74ra5, / ne1ko joj ne3 dad ne5, / ne1ko e3t... / I, po3
sta vi5 se je1lo, / tu2j se je1du5. / Sve1kr va ve2`e5 ce3ki5n, / sna3j po1d vra5t, do4tle 
ne3 ve5`e5.

A: [ta je ce kin?
I: Ce3ki5n. / Ce3ki5n. / Dukao du3kat. / Ce3ki5n. / Ce3ki5n ve2̀ e5 ii, / du3ka te 

u3vla57~i5 i {na74l zla27tnu me1}e5, / da1 b sna3ja ovii, / u zla72tu bi4la. / I fi2no... 
/ I! on da5r sve1kr va / i1de5, /i sna3ja, / i1du5 o3bi5} dkma72rvu, / o1du5 o3bi5} va3ko5, 
/ o1ko lo ku1}e5, /i1du5 o3bi5} so1be, / da vi1di5 sve1 sna3ja; / dok je uu, / u vjen  ~a3nc. 
/ O!nda5r u1ve ~e5 ski1ne5 vjen ~a3ncu, / i pr2vo5 ve1~e5 i1de5 / sa |u ve3gi jo5m, / u ki3jer. 
/Sve1kr va o1ndar ka27e /„Ti2 sa1d, sna1jo, i1de5{7 sa / |u ve3gi jom u ki3jer.”/„I!de5m, 
/ ajd.”/I ta3ko smo mi2 na3stavl `i3vot, / a {e2s ne3di5qa5 bi4l smo, / ko2nda 
ni1ko ni1 za ko ga ne1 zna75. / O!ndar smo na3sta vli3 pje smu, / na3stavl smo i 

23 Не по знат је ова кав ак це нат ски лик ре чи вен ча ње. Или је у пи та њу ана ло ги ја или 
ока зи о нал на по ја ва.
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ko3pa75we, na3stavl smo sve1. / A {e2s ne3di5qa ni4smo / sa3stavl se za1jed  no. / 
To2 je pri1je uu sta2re go1dne bi4lo; / a sa1d je dru1go5./ Sa1 dru1go5. / Sa1d i1de5 
u1ve  ~e5r o1dma57, / i o3do {e5 / na / na spa74va5we. /

A: A ka ko ... ka ko vu nu pre de{?
I: A vu1nu ovii, / u1zme5m, / i3ma5m, / imam dva2 gre1be na. /<Yuju se gla so vi 

dru  gih oso ba> Do3bro. / Vui3ma5m dva72 gre1be na, / i ~e3{qa75m, /mi1sim, / vu1nu. 
/ Gre be3na57m, / gre be3na75m, / gre be3na57m,/i1 onu ku3|e qu u1zme5m, fi2no na1vi je5m 
na, / imai3ma75m pre1slcu mi1sli5m dr3ve nu, / na3pra vi5 se pre3slca. / Va27m se 
na3pra  vi5 je3dno vre te3no. / Ka1o je3na... /<Yuju se gla so vi dru gih oso ba> Kao 
je3na, ci je2v. / Kao je3dna ci je2v, na3pra vi5 se vre te3no, / i ja za1bi je5m, / zaa tka1n
cu – ka1nca se bi4la – i za1bi je5m za3 tkan cu, / i1, / ru4ko5m ovii, / lide3sno5m 
pre4de5m, / li je2vo 5m ovii, / dodu3vr }e5m. / A / de3sno5m dr3̀ i5m vre te3no. / I ja72 
to1ga na pre4de m, na pre4de m, na pre4de m, na pre4de m... / E!/ o1nda5r, / u1zme5m bo3e5, 
/ cr3ve ne5, /bi je2le 5, pla27ve5, /qu1pka ve5, / sva1ka kve; / i o1ndar tka1le se po3wa ve. 
/ Pa smo {a47ra le. / O#sno vu sam me1}a5la ovee, / l0a3ne nu. / I to2 sam i1sto 
bo3jla u bo3ja ma. / I o1nda5r...

A: Ka ko bo ji{?
I: Bo3ji5m, / u1zme5m bo3je. /<Yuju se gla so vi dru gih oso ba> U!zme5m, / u1zmem 

bo1je, u1zmem bo1je, /cr3ve ne5, pla27ve5 ka ke o1}u, / i / tka1la to1e... Tka1la vu3ne ne 
po3wa ve. /Al sa1mo boj la i {a4ra la po3wa ve. / I#ma la sam br1do, / i3ma la sam 
sno3va ~e, / {to snu1je5m. / Pa to2 su bi4lee,/ ka oo / ne1ke5 qeqe1stve, / ka1o ne1ke5 
ja1sle, / qe1stve qa1sle i ta3ko5. I to2 ja2 me1tne5m po ze3mq, / ko2qe u3da rim, / 
i za3teg ne5m, i3ma la ci je2v, / ci je2v od/ zo4ve5, / od zo4ve5, / od tra74ve5, / od zo4ve5 
ci je2v i3ma la, / i na mo3ta m ja2 to ~u2nko5m, / na mo3ta 5m na mo3ta 5m, / i1, / ja72 to2 snu1je5m 
sa to1i ci je4vi 5. / I#ma la sam na1tru, / va72mo {to } tka1t, / i br1do, / ii, / ni1te, 
/ {to no3ga ma ra27di5m, / zna72{7, / no3ga ma ra27di5m, / kad vu4~e5m toe, / br1do. / A 
mo2ra5m ovii, / u1vje5k zi je4nt  je3dno5m no3go5m, / da bmo3gla tu1rt, / zjeci je2v, 
/ kroz, / ovii, / kroz ni1te./ A ni1te s to2 va3ko5 /po ka zu je?... Od/ od//od la1na, 
/ od la1na se ni1te pra1vi5m. / Dva72...

A: Ko nac?
I: Dva72 ovii, / dva72 {ta74pa, / i od la1na. I ja72 to2 ovii, / u1zmem ru4ko5m o3no 

i3ma75 ovii, / {to dr3`i5m ru2ku, / kao je3da da3ska, / le1tva, / i ja72 to po vu4~e m, / 
a va27m ru4ko5mno3go5m pri3ti snem je3dno5m, / i1 / tu1ri5m. / I to2 se ovii o1dma57... 
/ to2 se tka1lo. / I ja72 to2 o3tka5m po jed no / tri3es~e3te res me1te5ra524, / pa o1nda5r 
o1pe5ta75, / ka to o3tka5m, / o1pe5ta ja na3snu jem se3b sno3va ~e, / i o1pe5t o3bo ji5m 
vu1nu, / i o1pe5t. /

A: A ~i me bo ji{ vu nu gdje na |e{ bo ju?
I: Na27|e5m bo1ju25uu , / u tr go1vna ma, / na27|e5m u ka3rt ca ma. / Te1 cr3ve nu, / 

te1 pla2vu, / tee qu1pka vu, / za vu1nu i1{te5m. / I#ma75 zaa pr36te no5 / pla47tno, zaa 

24 Че ста је ал тер на ци ја а>е у ре чи ме тар.
25 Код нај ста ри је ге не ра ци је реч бо ја мо же има ти и крат ко у зла зни ак це нат на пр вом сло-

гу, док у аку за ти ву има крат ко си ла зни. Код мла ђих ге не ра ци ја ова реч има ду го у зла зни ак це нат.
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ovii, / zaa... la72n, / za ko3na pqu... / I ko3na pqu sam pre1la i1sto5, / na bi4ja la, 
stu1pu i3ma la, / i la72n. / Na1bi je5m... / I#ma la stu1pu... / Na3pra vi5 se da3ska, / 
isje4ku5 se / le1tve, / sje4ku5 se le1tve, / i1 /va72m se na3pra vi5 je3dan, / je3dna mo1tka, 
/ da mo3g se dr3`at, / i va72mo stu1pu, / i ja72 sam to2 na bi4ja la. / Na3kse li se 
u vo3d, / la27n, / ko3na pqa, / to se si1ja lo, / to ne2ma75... / Cu1re se... / pre4du5, / 
tka1ju5, / na bi4ja ju... / po tri2, po ~e3tr da27na zna1la sam na bi4ja t toe la72n i 
ko3na pqu. / I u1zme5m bo3e5, obo jim, / ak o1}e{ bi je4lo , / na bi je4lo , / ak o1}e{ 
ovii, / bo3jt, / o1ndar mo2ra5{ u3ze5t bo3e za la27n, za ko3na pqu, e1kstra. /

A: I ka ko, {ta on da ra di{ po sle ka to ura di{?
I: I ja72 ka to o3tka57m, / to2 se {i1le ovii... / [i1le, /рубне. / [i1ju se 

ru3bne od la3na. / U#bi je5li 5 se na va3ko5... / U!zme mo lu4ga, / ku1pl]lu2g od 
{po1re ta {to go3ri5 va1tra. /

A: Luk {i ja?
I: Лукшија. / I# to2 sku1pi5mo i, / i3mal pa ri jen cu / dr3ve nu, / pro3bu55{e5na 

i3zvr5ti ta. / I tu2j slo1̀ i5mo to1e, / se3qa~ ke ru3bne. / Slo1̀ i mo, / i o1nda vre3
le5 vo3de5, / us kqu3~a 5mo , / i to2 za1li je5mo . / I to2 sto3ji5 do je3dno tri2 sa72tada27na. 
/ I! on dar va1di5mo, / i no1si5mo naa, / naa vo1du pra1t] te ku} cu, / ri je4ka . / 
I#ma5mo ta1mo je3dnu kla1du, / dr1vo je3dno kla1du ve2lku. / Tu2j na2s bu1de5 po dva3j{ 

7̀e4na5, / na toj kla1d. / Pe3re5mo toe ru3bne. /Ne2ma75 pra1t, / ne2ma5mo na bu na4ru  
ko sa3da5, / il na o1vo5me... / Il u ma {i4n ne1{t. Ma ka3ki5. No3slo se po sa2t 
/ i1de5mo, / dok toe vo3de5 do2|e5mo. / Sni je2g. / Le2d. / Pro3bi je mo. / Le2d. / Do ko3
qe  na, / sni je2g. / Mi2 to1i pje1va75mo, / i no1si5mo cu1re pra1t to1e ru3bne. / Ma smi1o 
s re3} ro3t:eq ma, / e1vo zi4ma e. / Ma ka3ka5 zi4ma. / Pa go1ni5{ i3 ma57rvu. I#ma la 
po dva3js kra27va5,/ vo1lo5va526, / ko4wa75, / ova74ca5... / To ti sve1 mo2ra5{ go3nt na vo1du 
to1ju. / Sa72t vre1me na i3ma5{ do go1ni5{ na vo1du. Ni4je bu na re4va  bi4lo, / ni4je 
vo3de5 bi4lo. / Pa ja72 i3{la na1 vo du, / cu1ra bi4la, / i3{la naa ovii... / U dru1go5 
se3lo i3{la. / O$v sam sa1d uu u Vi2nsko5j, / i1de5m na U@nku na vo1du, / na1 bu na75r, 
/ i tu2 nas bu1de5 po dvaj{ `e4na5, / va3qa5 to do3~kat da se to za3gra bi vo3de5. / 
Dok za3gra bi5m vo3de5,/ mra72k. / Dok do1e{ ku1},/ je3dno5~ na1 da75n mo1{ o3ti5}, / 
ne3 mer{ vi1{e5. / No3slo se na o3branc dva72 a3mpe ra. / Je3dan od za4da5 a3mper, 
/ je3dan na3pri je5d. / I! ako se pqu1ska5, / o3dlo mi se li je2pa  gra74na ko ja ne2ma5 
pra3{7ne5, / pa se ope3re5, / i o3na se tu1ri5 u a3mper da se ne3 pqu ska5, / da1 b i3sa5n 
vi1{e5 vo3de5 do1nio ku1}. / I#spqu ska5 se, o1ba le27. /Ni4je ra2van. / I ta3ko smo 
se / pa1tl] u sta2ra5 do2ba5. Al je bi4lo ve1se lo. / Ma ni4je re1ko5 ni1ko, „Jo2j, 
te4{ko m je do3ni jet vo3de5, / te4{ko m je o3ti5} o3prat ru3bne.”/ Ma ka3ki5. / 
Ma71ma28 ka1e i ta1ta, „Ma sa1mo se spre2ma5j }e1r i o3bran cu u3 {a ke, / i do ne3s 
vo3de5.”/ Do ne3se 5m vo3de5, /„E!, / }e1r”, ka1e,/„Aj ti sa3da5 o3branc u3 {a ke, / i 
one ru3bne no3s pra1t na7... Na, na, na, na vo1du. Na ri je4ku  to1ju.”/ Ja27 pe3re5m, 

26 Че ста је ал тер на ци ја крат ко си ла зног и крат ко у зла зног ак цен та на пр вом сло гу као 
у овој ре чи.

27 Реч оба ла у го во ру Вин ске има и зна че ње уз бр ди ца, бр до, брег.
28 Слу чај ка да се а из го ва ра за тво ре но и кад ни је под ду жи ном. 
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mo3mak do2|e5. / Stoj3i5 ma1lo. / A jo oj ako ta1ta u3gle da5 i ma1ma, o3n }e me1ne 
u3bt. /„Aj ti”, re3ko,„ku1}.”/„Pa {to?.”/„Pa o3n ne3 da ju5, ne3 da ju5 o3n da 
ja sto3ji5m, da o3n] ne3 vde.”/ Mo3mak o3de5 ku1}. / Al волио, / vo3lio do4} |e 
cu1re pe3ru5 ru3bne. / O#~uo cu1re pje1va ju5, / i1du5 na1 vo du po pe4{es cu2ra5 i1de5 
za3pje5va5, za3gr le5 se, / i1du5 na1 vo du i pje1va ju5. / Pod o3bran com, / pod a3mper ma. 
/ A mo3mc ko2 mo3mc. / Ta1 }e, / ra2de5 zi3mu5s, / zi4ma, „I!de5mo, / e1n cu1re5 o3do {e 
na1 vo du.”/ Pje1va ju5.”/[…]m u |e1da. / Bi4lo pje1sma, / bi4lo se1. / A da3nas... / Ni1t 
vi1di5m mo3mka da sa cu1rom i1de5, / ni1t vi1di5m cu1ru da i1de5 na1 vo du |e1. / I# 
s:obe5 u3 so bu gra1bi5 vo1du... / Da3nas je... / ya1lo sno. / Pri1je bi4lo ve13se lo. / Haa 
jo oj, zar va3ki5 sni jeg je bi1o; / i1de5mo se gru1dat. / De bo lan i1de5mo se gru1dat 
svi1 mo3kre do2emo, / a ne1amo ni ci1pe5la5 ni ~i1za75ma5, / ni1{ta. / Za mo3ta 5mo  
ne1ke5, ovii, / {u1fer ce u1zme5mo / i za mo3ta 5mo  oko no1gu5va, / bo3se no1ge. /

A: A {ta su {u fe ri ce?
I: Pa {u1fer ce, pla4tno ne1ko5, ka oo / vo4jska {to i3ma75 o1no5... /], za

mo3 ta mo no1ge... / Il ak i3ma5{ sta2ru ne1ku vre1}u,/ la3ne nu, / u1zme5{ to ju vre1}
u i za mo3ta { no1ge. / Ha va3qda s i3mo5 cizci3pe le il ~i1zme, / ma ka3ki5. / Ni 
o3 tom ba ni3 go vo5ra  bi4lo. / Bo3s, / bo3s na1 le5d onim. / Tr2qa5{ onim, onim 
, / {u1fer ]ca ma po le3du,/ i1de5{ po sni je4gu. / Ma jo oj, ne1ko j tra74`io... / 
A za3pje va5mo pa se o3ri5. / Ma to2 ve1se lo bi4lo de bo lan {u4t. / Ko1 b to2 
tra4̀ io ko2 sa3da5. / Sa1d o}u ~i1zme, /o}u ci3pe le, / o}u ja3knu, / o3}u bu2ndu29 o3}
u... / Ma ka3ki5... / Pri1je ni4je bi4lo... / Za3su5~e5{ ru ka4ve , / od od od la1na o3tka5{ 
se1b ru3bnu, / i za3su5~e5{ ru ka4ve  i i1de5{ bo1lan sni je2g pa1da75, / ma1 ni1{ta. / 
Le de3nc e vje1se5 o ku1}, / oo kro3u, / ma ka3ki5. / O#tki ne{ one tri2 le de3nc e, 
/ pa, / po ne3se 5{ se1b pa po la74ko  ko na1pi je5{ se vo3de5, / ne2ma vo3de5 ni1|e. / 
I!gra57{ se, / ne1a vo3de5. / A ti one le de3nc e ma1lo od gri4ze 5{ i, / ko2 vo3da, / 
na1pi je5{ se ko2 vo3de5. / I!, bi4lo ve se4qe . / Pa i1de5mo o1tle5 sa sni je2ga sa le1da. 
/ Ma17 pje1va57mo bo1lan... / A bo3s, / ne2ma57, / cr ve3ne 5 se no1ge. / Al ko1 te pi2ta5. / 
Mi2 vo1li5mo i3}, / pje1vat, / i i ... / Ni4smo ni3 bo lesn bi4l, / ni4smo ni1{ta... 
/ Da3nas mla47do bo1le sno; / i3{lo u3 {ko5lu, obo3l:o, /u1da5lo se, obo3l:o, / ro3di5 
je3dno dvo1j dje3ce5, / obo3l:o. / Ja ro3dla dje3ce5 tro1e, / ni4sam ni1ku5d i3{la, ni 
do1kto ru, / ni1{ta. / A!, / vu4~em |u1bre, / i do1em u3 ku }u,/ ro3di5m di je4te . /

A: Ka ko si ro dla dje cu?
I: Ro3dla / dvi1je `e3nske5 i je3dno mu1{ko. /
A: A gdje s ro dla u ku}?
I: Ro3dla u3 ku}. / Do2|e 5sa1m `e3na, i sve2`e5 pu1pke. /
A: I to je to?
I: Ni1kud, / ni4sam i3{la ni1ku da. / Ni do1ktor, / ni ni1{ta. / Ni1t su 

dje3ca i3{l. / Je3dno di je4te  do3jla / ~e3tr go1dne. / Si2na. / ]e4rku sam do3jla 
tri2 go1dne. / I {ta1, / ni1{ta. / Ko3pa5m, /si2n do ne3se 5, ovi, / ske3mli ju, „De1, 
ma1ma, sje3d od mo3r, / u ja74rak.” /„Pa {to,1 si2ne, /ni4sam su4sta la.”/„De1 ti, 

29 Реч бун да у го во ру Вин ске има зна че ње зим ска јак на.
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ma1ma, od mo3r.”/ A ja zna72m {ta1 o2n o1}e. / O!}e da ga na3ra75nim. / Ja we1ga 
na3ra5nim, / i on o3de ku1}, u1ze5 ske3mli ju i o3de. / O#de pje1va ju}. / Ye3tr 
go1dne i3mo5, / pa to e ve3lko. / To da3nas di je4te , ovii, / od ~e3tr] go1dne, 
mi1sim, / zna27 sva1{ta. / A i o1ndar je zna1lo, / al... /

A: A ka ko su...? Jes ima la ov ce i ka ko si vu nu...?
I: A!, / a i3ma la sam ova74ca5 / pre ko tri3es ko ma47da 75. / I ko4za75. / Ja72 o2vce, 

ovii, / kad / {i2{a57m / uu ma3ju i {i2{a75m. / O#ne se zi2m o3ja57we5 i do ma1ja, / 
ja27wc odra4stu,5 i1 on da5r o ma3ju {7i2{a75m. / Ja2 o1dma5 to ju vu1nu o3{7i5{a5m, / i 
o1dma5 je pe3re5m, / i o1dma5 e sta1vqa5m se3b u ~e3{qa5we, / il u gre be3wa5we, / 
i o1dma5 je pre4de5m. / Ne o3sta vqa5m je pre ko zqe1ta, / za zi4me5. / Ja27 to2 pre ko 
qe1ta. /I!de5mo u1ve ~e5 na si je4lo . / Po ne3se 5m dvi1je ku3|e qe, tri2, ja2 opre4de5m 
na se4lu, / i pje1va57mo, i pre4de5mo cu1re. / Po ne3se 5 sva1ka ne1ka5 po ne3se 5 de1c ga72sa5, 
/ ne1ka57 / dva72 de3ca, / ne1ka57 tri2. / Ni4je bi4lo ga27sa, / ni4je bi4lo ni1{ta sje1tla. / 
I#ma57mo la72mpu. / I mo3mc na1ma5 do2|u5 i3s tre }eg se3la. / Ovi, zna3ju5 da mi2 tu2j 
sje3di5mo u to2me se3lu, i da su cu1re tu2j, / i1, / mi2 se sku1pi5mo, / ci je2la  je3dno 
se3lo sku1pi5 se cu2ra75. / Da3nas, / ve ~e3ra s ko3d me ne, su1tre ko3d one5, / pre1js4tre 
ko3d one5, / i mo3mc nam do3la ze5 is tre1}e5g se3la. / Na pre4lo. / I mo3mcne3 
idu5 ku1} dok / do1 ed no, je3dan sa2t dva72 sa2ta; /нико ne3 ide5 ku1}. / Se1 sje3di5mo, 
/ pre4de5mo, / i1gra75mo; / ne1ka se u3va ti i3 ko lo i1grat. / Do ne3su 5 mo3mc{a3rgi ju. 
/ Aee „Pa a3jmo cu1re po3igrat.”„A#jmo.”/ I!, mi2 u3va ti5mo  se, / o3sta vi5mo svo2j 
ra27d, / al u3ra75di mo o1pe ta, / ne3 smi je5mo ro3t:eq ma do4} da ni4smo ura74dl. / 
E, po3ni jet dvi1je ku3|e qe tri2 pa da ni4s o3preo. / Ka27`u5 ro3t:eq, „\e1 s ti 
bi4la, / pa ni4s o3pre la, / {ta s ra4dla.” Mo2ra5{ o3prest tri2 ku3|e qe vu1ne5, 
/ pa o1ndar i1de5mo u3va ti5mo  ko1lo, / i mo3mc {ar gi3ja ju5,i1gr a5mo . / Sva1ka cu1ra 
i1gra5 do3 svo5g mo73mka. / Al ne4ma75 i3} ku1} s mo3mko5m, ka3ki5. / Ne3 smi je5{ do2} 
ro3t:eq ma. / Ro3t:eq, ka3ki5. A: A ka ko...To 2 j no2}.

A: A ka ko pra vi{ pri glav ke?
I: A o1nda5r i3ma5m pe2t iga74la75. / Iga47la75 i3ma5m pe2t, / ovi... / O`... / Od... 

Ka1o o3 `i ce, / e3t. / yi1ce5. / I! ja72 to2, ovii... / Pe2t iga47la75; / ja2 po1~ne5m to2 
pripapri3gla5vke pa4pe to1je ple3st, / i ja72 is ple3te 5m. / Is ple3te 5m ne1kad 
i ~a3ra pe, / ne1kad pa47pe, / ne1kad dvo3je ~a3ra pe, / ne1kad tro3je pa74pe, / za no2}. 
/ Mo2ra5{ i3splest, ako s po1ni je5la  ra2da, / mo2ra5{, / sje3di5{7. / Ka72̀ u5 ro3t:eq, 
„Pa {ta s ra74dla pa ni4s i3sple la?”/ E!, ne2ma ta3ko5 ro3t:eq ma do4}. / A da3nas, 
/ni1ko ne ple3te5, / ni1ko ne pre4de5, / mo1re ro3t:eq ma do2} sa kwi1go5m, / sa... 
/ kas na3ko5e3t do2}/ ku1}.../

A: Ko ja je raz li ka iz me |u pa pi i pri gla va ka?
I: A, / pa74pe su, ovii, / pa47pe su je1dno stav ne, / sa mo / ma1lo / ple3te5 se. / 

A ~a3ra pe ple3te5{ / do1 po5 no1gu va30, / do1 po5 li sto va. /
A: To su pri glav ke?
I: To su  ~a3ra pe. / Ya3ra pe to2 su. / A pa4pe su do1l ovii, / do1l sa mo 

ta3ba ne i do1l pa74pe. / Ne pa74pe ne3 bu du5 go1r vi so3ke , / sa1m po ple3te 5{7. /

30 Уо би ча јен ге ни тив мно жи не име ни це но га у го во ру Вин ске.
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A: A pri glavc?
I: Pa to2 su ti2 pri3gla5vci, ja1. / Pa74pe, / pri3lavc. / A ~a3ra pe du1`e5 

ple3te5{, / do1 po5 li1sto va. / Mu {ka47rc u. / A `e3nski5m ma1lo мање. / ye3na ma. 
// Cu1re. / A mu {ka74rc u i1du 5 du1`e5 ~a3ra pe. / Du1`e5 ma1lo. / I!, ta3ko smo mi2 
to2 ve1se lo bi4l ve1sel ne2ma75, / ma ka3ki5. /

A: Je l zna{ ne ku pje smu, ne {to? Je l se sje }a{... Ne ke pje sme {to 
ste pje va le?

I: <Ti {i na, go vo ri u se bi, pri se }a se>I1de5m ku1} si1tno pje1va ju}, 
ma1ma ~u1je pa m se ra du1je 31. /<Uz di {e, pri se }a se>Уsta57j ma27la pa vo3lo ve 
ra47n,/su1tra }e mo o3ra ti na stra47n./<Uz di {e, pri se }a se>Qu4b me di2ko 
jo1{ me ni4je ni1ko, sa1mo na47na ka1d sam bi4la ma47la. /

A: A {ta s ima la od sto ke?
I: A od sto1ke5 sam i3ma la / три̑ kra1ve, /i3ma la vo3lo ve, / i3ma la svi2we... /
A: Ka ko idu po slov... oko sto ke?
I: Pa ka1ko i1du5... / Po3slov i1du5 do3bro. / Kra1ve sam go3nla / na u1tva5j. / 

Kra1ve. /
A: [ta je utvaj?
I: Pa u1tva5j je li3va da. / Li3va da, ze le3ni 5 se tra74va. / Li3va da. / E ovii... 

A vo3lo ve, / to2 / sam { wi1ma o1ra57la. / Ta1ta ka1e i ma1ma, „Aj ti2, / o3r. / Plu1g 
u3 {a ke i o3r. / S vo3lov ma.” / A ja72 ra1no u3sta ne5m, / u pe2 sa47ti5 pa na pa74se m 
vo3lo ve. /

A: Jel ti ko po mog ne?
I: Pa po3mog ne. / Po3mog ne. / I#ma la sam bra1ta pa m po3mog ne5... / A, / 

a ne1kad sam i sa74ma zna1la zu4bt. / Ne2ma ni1ko ga. / Bra1t o1de5 ra4t:... / Zna1la 
sam i sa74ma zu4b]t. / A ta1ta m na3si je ku3ruz, „A ti2 / }e3r, zu4b.”/<Ka {qe> 
A u3da ri5, / u3da re sta27ri5 qu2d„Pa vi1d,” ka27`e5, „O!na5 cu1ra sa74ma zu2bi5.”/ Pa 
{ta1 }u, / ne2ma575 ko1.

2.2.

Да тум: 28. 5. 2014.
Тра ја ње сним ка: 62ʹ 16 .̋
Го во р ник: ин фор ма тор ка И2, Је ли ца Лу кић, пред став ни ца је сред ње ге-

не ра ци је. Ро ђе на је 1961. го ди не у Вин ској, где се и уда ла. Из Вин ске је од-
су ство ва ла не ко ли ко ме се ци то ком ра та и та да је из бе гла у Под но вље код 
До бо ја. По по врат ку из из бе гли штва жи ве ла је у Бро ду 5 го ди на са по ро ди цом, 
на кон че га се вра ти ла у Вин ску. За вр ши ла је осам раз ре да основ не шко ле, 
али ни кад ни је би ла у рад ном од но су. Ко му ни ци ра нај че шће са сред њом и 
мла ђом ге не ра ци јом, бу ду ћи да има дво је де це. Жи ви у цен трал ном де лу се ла, 
ко ји је углав ном рав ни чар ски, у не по сред ној бли зи ни не ма шу ма, пут је ас фал-

31 Си ла зни ак це нат на уну тра шњем сло гу је по сле ди ца ме три ке, реч ра ду је ак це нат ски 
се ри му је са чу је.
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ти ран и по сто ји ра све та. У том де лу кон цен три сан је нај ве ћи број ста нов ни-
ка Вин ске. До бро по зна је ау тор ку, стри на јој је. Ни је се од мах сло жи ла да 
бу де сни ма на, али је на кра ју при ста ла и зна ла је да се њен го вор сни ма. За 
раз ли ку од И1, код И2 се при ме ћи ва ло да ви ше па зи на ар ти ку ла ци ју и из ра-
зе ко је ко ри сти. При ли ком сни ма ња јед но вре ме је у про сто ри ји био при су тан 
ау тор кин брат и ин фор ма тор кин муж. 

 
A: Da nas je dva de set osmi maj dve hi qa de ~e tr na e ste go di ne na la zi mo 
se u se lu Vin ska. In for ma tor...  Je li ca Lu ki}. De su se de ca ne kad 
ra |a la?

I: Ko3t ku }e su se ra4|a la. /
A: Ka ko je to bi lo?
I: Pa bi4lo jsi, te4{ko j to2, u za3dwe5 vri je4me to2 e / ma1lo te1̀ i5 slu1~a5j, 

/ al da3nas je / mo3̀ da mo de3rni ji slu1~a5j, al / pri1je su `e3ne ra4|a le ko3t k}
e dje1cu. /

A: Ka ko si ti ro di la?
I: Ja2 sam dje1cu ro3dla / u gra4du / u Sla3vo5nskom Bro3du. / Ovii, dok su 

ne1ke5 mo3`da ra74|a le i ko3t ku }e5. /
A: Ka ko je od ga ja we dje ce ov de?
I: Pa zna2{ / dje3ca se od ga4ja la na se3qa~ ki na47~in; / re3}e mo; / mli je4ka, 

ku ru4ze 5, / za47vi si kak ko1. /
A: Kak se to pra vi?
I: Pra1vi5 se, si2ne, u1zme5 se... / Pra1vi5 se,u3dro bi5{ mli je4ka i / ku ru4ze 5, 

/ da1dne5{ da je1de5 i / ta3ko e. I {e3}e ra / il ma1sla / i po3ma ̀ e5{ kru1va i je1de5 
i... / Bo2g da1o, / oo, `i4v su i zdra3v. /

A: Ka ko ste dje cu kr sti li?
I: Pa do3la zio j...
A: Va {a dje ca...
I: Pa dje3ca se kr {ta4va la, / do3la zio j po1p ku1} i... / dje3ca s:e kr3stla. 

/ To2 u za3dwe5 vri je4me na3pra vi se ne1{t... ni4je to ne1ko5 bi4lo je1lo... / Sku1va75{ 
mu gra27, / kro1mpi5ra, / pi1le, / i bi4lo j ta3ko, a... /Sa1 su dru3k~i ja vre me3na. /

A: Ka ko j bi lo {ko lo va we dje ce?
I: Bi4lo j te4{ko. / Te4{ko j {ko1lo va5we  dje3ce bi4lo. / Ko2 j i3mo5 sre3dstvo 

mo1go j dje1c {ko1lo vat, ko2j su qu2d ra74dl na se3lu, / a ko2 ju gra4du `i3vio 
mo3glo e, a na se3lu, ni4je mo3glo. / Ve }i3na  j bi4la / dje3ca bez / {ko2le5. /

A: Ka ko ste vi svo ju dje cu {ko lo va li?
I: Paa, / ma1lo s mo de3rni ja vre me3na, pa e, / ma1lo dru3k~i je. / Pa su 

ne1ku {ko2lu i za vr4{l ] i ra27de5 / i, sva1ko j se1b o3t{o. / Ja2 i de1da mo2j sa4m 
o3stal./

A: Ka ko j bi lo za vri je me ra ta {ko lo va ti dje cu?
I: Bi4loj te4{ko . / Te4{koj bi4lo. / Te4{koj bi4lo pu to va47we . / To2 ena27jte1̀ e5. 

/ Ze2bl, / mo3kr... / Bi4loj te4{ko ,si2ne. /



134

A: Je su bi li bo le sni. Je ste bi li ви bo le sni kad ste bi li dje ca?
I: Ni4su, / ni4su. Ni4sam fa3la bo1gu, ni4sam bi4la bo1le sna. / Dje3ca s bi4la 

zdra3va {to se ti2~e5 to1ga5. / Je3di no bo2g dra27gi5 da1o to2 da bu1de5, / da bu1du5 
zdra3v i... /

A: Je l bi lo ne kih slu ~a je va bo le sti kaste,  I: Pa...  ka ste vi 
bi li mla di?

I: Pa bi4lo e, si2ne, / bi4lo e. / Za3to se cje4pl dje3ca, / bi4lo e bo1le sti, 
/ bi4lo e, bi4lo e i... / A u ra3tu,bi4lo e / i u2{/ je1de5 po gla74v, /i sva1{ta j 
bi4lo. /

A: Ka kve su bi le igre u va {em dje tiw stvu?
I: I#gre. / I!gral se pi1ri za i pa47le5. /
A: [ta je to?
I: To2 e... Pa i3ma5{, si2ne je3dno dr1vo, / kra3tko, / i sa1d / je3dno ma1we5. / 

I to2 sa1d ta1mo i3ma ju ra1~vce / <po ka zu je ru ka ma>i sa1d / u1zme5{ i ga72|a5{ 
u te ra1~vce. / I to2 e ta3ko5 bi4la na1{a i3gra. /Po1sle / smo i3mal/ lo1ptu, / 
pra1vl smo od kr1pe5. / I#ma5mo je3nu sta72ru ~a3ra pu, / to2 u1zme5mo od ma27jke svo3e. 
/ U!, / o3na j ku1ka la, / „Vra74t:e m ~a3ra pe, / sve1 ste m ~a3ra pe o1dwe5l; kad tre1
ba obla4~t/ ne2ma57.”/ Re3ko, / „Ma27jko, i1gra5mo.” Tu2 se sa3sta ne5 dje3ca. / Po1sle 
ne2ma75 / ba27ci5mo ne1|e, sa1kri je5mo,ne4ma ju da obu4ku5. / Ne2ma57 ~a1ra57pa5, / ne2ma75 
ni1{ta. / I ta3ko5 smo se i1gral. / Bi4lo j ve1se lo, si ne, / ta1d, / to2 s dje3ca, / 
a da3nas je... / sve1 dru3k~i je. / Da3nas ne2ma5 {ta ne4ma ju pa ni4s za1do voqn. /

A: Yega ste se jo{ igra li? Je ste ~u va li sto ku?
I: Je3sam, / ~u4va la sam sto1ku, i1gra la sam se... / I3ma la sam sta3ri je5g 

bra1ta, / i u1zme5 pa3ru za3li je5pi 5 za li3sti} i vi2~e5, „Vru4}o, hla4dno”a ja o2da5m 
/ {po wi1v {e2ta5m sve1 bli1̀ e5, / pa se u3mo ri5m u3mo ri5m u3mo ri5m ko2 }u4kac, 
/ pa sve1, „Vru4}osevru4}o, vru4}o, vru4}o, hla4dno, hla4dno”, a ja da le3ko  
po ci je2lo j wi1v o2da5m. /

A: A {ta zna ~i to vru }e –hlad no?
I: Pa bli4z sam. / Ako j vru2}e, bli4z sam te2 pa3re5 {to j o2n za li je4pi o 

za taj li3st}. / Ne1{to j za li je4pi o. / Ako j hla4dno, / da3le ko sam ja27. / 
Hla4dno, hla4dno, / o2dam ko2, ko2... / Je3dno5m i1de5m da na27|e5m. / Se1 „Vru4}o, vru4}
o.” A ja27, „\e2?”„Vru4}o, vru4}o.” Ja27, „\e2?.” Ja o3do ta1m, „Hla4dno, hla4dno.” 
Ja7 ne1 zna5m... / Al ta1k je bi4lo. / Ta1k je bi4lo. /

A: I {ta kad na |e{?
I: Na72|e5m. / O!nda, o, bu1de5m ve1se la, do1bi jem bom bo4na5 pa3klo od bra1ta. 

/ Ta1k je bi4lo pri1je. / Sa1d je dru3k~i je5. / Sa1d vi1{e ni1ko ni1kog i ne / vi1di5 
i ne... / Dru3k~i ja vre me3na. / Sve1 se, / sve1 se pro mi je4nlo . /

A: Ko li ko je vas bi lo dje ce?
I: Pe1te ro. 
A: Ka ko ste se po {to va li?
I: Vo3l: smo se, {to se ti2~e5 to1ga, al je / mo2j bra1t / je3dno5m bi1o na1je bo. 

/ Yu4val smo go3ve da, a ta1ta j mo2j o3t{o u tr go1vn u, i ku4pio bom bo4na5, / i 
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sva1kom je po di je4li o po / tri2. / I na kra3ju e o2n, ~u4va ju} go3ve da, / we3go ve 
s bom bo4ne pro3pa le u po1sta vu, / od ne1ke5 ja3knce sta27re5. / To2 se zva74la 
ta1nker ca. / U!, ta1d je bi4lo / to2 sku4po. / I o2n je do3{o, zi1no5 pla1kat, / 
„Po3jel su”, ka27̀ e, / „se3stre mo3j bom bo4ne.”/ O@n... I na kra3 j:e ta1ta na3{o5, 
/ i izu3da ra we1ga. / A mi2 smo kri4ve. / I o2n je po1sle bi1o bje1n. / I ta3ko da 
j ta1ta / u1vi je5k go vo4ri o, / „Mo2ra{”, ka1e, „pa1zt.”/

A: Kakkakka ki su bi li is pra }a ji za voj sku? Ka ko je to iz gle da lo?
I: Pa, / bi4lo e to2, / po zo3vu 5 se ko3m{i je. Ne1{to ma1lo na3pra vi5 se, i 

ta1d, / ta1d je to2 bi4lo / kad kre2ne, kad... sje1}a5m se kad je mo2j bra1t kre3no5, / 
ta1d je ma72jka pla1ka la i ta1d se / spre4ma lo. O@n /je re kao?,„Ne 3mo 5j, ma2jko, 
pla1kat”, to2 se sje1}a5m do3bro. / / Iok kre4no o2n /me1ne za3gr lio, qu4bio 
me. / Ka27`e5 „Do4}e tvo2j bra1t.”/ Bi1o u ra1tno5j mor na3rc. /

A:  ka kve su svad be bi le?
I: Sva3dbe su bi4le... za4vi si ka1k ko1je. / Re3}e mo, ko1ji su ma1lo bi4l bo

ga3ti ji, / s ko1wma i3{lo se, to2... / Ta1d je to2... / Su bi4l... / Sva3dbe s ko1wma 
j se to2 i3{lo, / i ki1tl se ko3w i ta3da se mla72da... / Sa1 su vre me3na ma1lo 
dru3k~i ja, mo de3rni ja. / A pri1je su ko3w bi4l. /

A: Ka ko je to sve i{lo? Ka ko si se ti uda la?
I: Ja2 sam se u1da57la... / / Ja2 sam se u1da57la, / ovaj... / Ja2 sam se u1da57la, / ona1k 

skro1mno. / Na1ve ~e. / Ni4je bi4lo ni1ke532sva3dbe5, / ta1d je to ta3ko bi4lo. / 
Do3{la sam. / Vi1dla sve3kra, sve1kr6vu. / Se qa~... / Ku1}]ca ne1ka5... / Mo2j sve1
kar sta3ri ji ~o1ek, / sve1kr va i1sto sta3ri ja `e3na. / Bi4l s fi4n. / Bi4l s 
fi4n. /

A: Ka kve su sad svad be u od no su na dav na vre me na?
I: Ha sa1d su sva3dbe, / to ne2ma5 pri2~e5 to2 se vo1ze5 u/u o1ni5m a3vtma sa3vre

me nim sa {e ste3ra 33vra74ta, o1ni5m li mu zi4ne  i ko je ka3kv i5m, aa to2 ne2ma tu2, 
to2 j ne1{to sa3svim dru1go5. / I t2o dotrist tri1sta a1u5ta5, / ~e3sto, / za o1sam sto 
o1so5ba5. / To2 j / ve1}, / dru1go5. /

A: Ka kvi su obi ~a ji za svad bu?
I: Pa o1vi5 sa1 su o1bi ~ai za sva3dbu... / / to2 se / pripri3pre5ma5 se ku1}, 

/do ~e3ku je se, re3}e mo mla72da, /i1du5 se po3 wu5, / tu2 se ra27di5 na1vel ko. / Tu2 ne2ma5... 
/ Re3}e mo za o1sam sto o1so5ba5 i1du5, to svi1 sva1tov i1du5 po3 mla5du, pa ka se vra1}
a ju... / O1nda se si1to, / pre ba3cu je pre ko3 ku }e5, / ako pre3ba75ci, zna22~i5 mla27da 
o3sta je, / ako ne pre3ba75ci5, / mla72da ne2}e o3stat, / o1nda mo2ra se, / ra {e3to , / 
zdro3pt no3ga ma. /

A: Ka kvih jo{ ima obi ~a ja? Ka kve su vjen ~a ni ce?
I: Vjen ~a3nce su bi je2le 5. / Ako j pre kri ve3na, / vjen ~a1nca, / to2 j pra27va 

dje3vo5jka. Ako e, / o3tvo re na, o1nda, / ni4je pra2va dje3voj5ka. / Ta3ko j bi4lo. /
A: Ka kvi su pri pre me za Bo ̀ i}? [a se sve ra di pri je Bo ̀ i }a?
I: Pri1je Bo` }a?/ Na po2st.

32 У го во ру Вин ске об ли ци за при дев ске за ме ни це ни ка кав и ни ка ква су ни 1ки и ни 1ка. 
33 Збир ни бро је ви има ју фор мант -ер-.
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A: Na Bad wi dan?
I: Na Ba1dwi5 da27n, / pri3pre5ma5 se, si2ne, / ri1ba. /Kro1mpir, / sa la74ta , / 

gra1 gni je2~e ni5, / i to2 se sve1 pri3pre5ma5... / I ja21 ~e ka5m svo2ga si2na da m do
ne3se 5 Ba1dwa75k. / / Ka do ne3se 5 mo2j si2n Ba1dwa5k, / ja72 dr3̀ i5m / o3ra se, / bom bo4ne, 
/ ku3ruz, {e3ncu, i opa3spe5m svo2g si2na / i Ba1dwa5k. / I o1nda mu / ku2pi5m ~o ko
la74du , / il mu / iz ne3se 5m so2ka ~a1{u, / ako ne3 pi je ra3ki ju, il ra ki ju. / I ta1k 
da, / to2 se o3ba vi5. / O!nda kad sve1, / o1de5 se u3 cr5kvu, / ka se vra2ti5 i3s cr5kve5, 
ve3~e ra5mo . / / Bu1de5 ve1se lo. /

A: [a se ra di na ve ~e zkad su dje ca ma la?
I: Ka su dje3ca ma74la, / o1nda se do ne3se 5 слама u3 ku }u. / I o1nda / i o1ra5sa5 

i bom bo4na75, pa72ra5. / Pa se pi3ju ~e5 / Pi ju pi ju pi ju. O#n to2 tra72̀ e5, / ra3za stre 
to... / ci je2la  bu3gi ja se u3va ti5 u3 ku}. / Ne3 vi di5 se ni1{ta / odod... / Ve1se lo 
j to ne1kad bi4lo, si2ne. / Sa1 t je ve1}, / se une3se5ma1lo sla1mce5 u3 ku}, / ve3li5 
pr2qa5, is pr4qa }e se. / / A pri1je to2 dru3k~i je ma1lo bi4lo. / Na se3l.../

A: Ka kve su pri pre me uju tro, na Bo ̀ i}?
I: Pri1pe me u1ju tru na Bo3`} se.../ <ka {qe> Pe3~e5 / ~e4snca. / Ko

vr3ta 5n. / Ko vr3ta 5w se pra1vi5 / da bi mo1go 5 / u3jtru / na3bt svo2me, / svo3joj5 `i 
vo3 tw , kra1v il vo3lu/ na ro2g. / Ta... I o1nda se to2 / po1sle do ne3se 5, / i to2 se 
pra1vi5 / po1pa ra. / Ta3ko e pri1je bi4lo. /

A: [ta jo{ od je la?
I: O!nda se sit / ka do2|e5 se i3s cr5kve, 5 o1nda se pe ~e3n6ca , / si je4~e , / i 

se3rvi5ra5 se, sa3rma, su1pa, / ko la74~./
A: Ko ji su po slo vi za `e ne a ko ji za mu {kar ce?
I: Za `e3ne su, si2ne, da sta1ve5 na1 sto5, / re3}e mo su1pu, / o1no5 {to s na3pra

vle. / Re3}e mo, сарму, / ko la47~e ... / A wi1ho vo j da me2so isje4ku5 / i da do ne3su 5. 
/ I pr3vo5 ka se u3la zi5, o1nda se / ka27̀ e5 „Hri3sto se ro1di5.”/ I mi2 u gla72s / „Va3isnu 
Hri3sto se ro1di5.”/

A: Ka kvi su da nas obi ~a ji u od no su nana... to kad ste vi bi li dje ca? 
I: O!bi ~a5j je da3nas sa3svim, / , dru3k~i je. / Ri je4da k slu1~a5j to2 / dada3nas... /

A: Je l se sa sta ju qu di, je l spre ma ju ?
I: Pa dru3k~i je... / sla1bo ko1 / ko3me do3la zi.5 Sla1bo... / to2 / neda3nas 

toije1du5 / i na Bo3`}, / i me2so i... / Dru3k~i je, / druk ~i je ne go u na1{e5 
vri je4me. / Dok s mo3ji, dok je / sta ri3na o1ni5 bi4lo, sa3sim dru3k~i je. / Пос̑т 
je se zna1o ta1~no po2st. / Po3st]lo se / ni4je bi4lo... / A sa1d je to2 ve1}, /sa3sim 
dru1go5. /

A: , ka kav je post za Vas krs?
I: Pa ma1lo pri je smo / o3 tom ma1lo pri4~al, / za Va3skrs se, si2ne,/ po2st 

/ bi1o,/ u sta ri3n, / ni4je se smje1lo / ka3{ka ka se o3pe re5 ta72j da2n, / sve1 do, / {to 
ka72`u5, / do3 ono5ga / ka se po1~nu5 ja74ja je1st./ Ta1d je bi4lo... / to2 j po2st pra27vi5. 
/ A sa1d... / To2 sa3svim dru1go5. / To2 e ne1kad bi4lo. / Si1r il ka3jmak se pri
pre4mo, / ni1ko to ni4je smje1o di4rat. / Ma27jka po3ko5jna mo3ja go vo4rl a u1vje5k, 
/ to2 se ne3 smi je u3last, to2 kad o3na su3|e o3ri5ba5 i sre2di5, ne2ma75 vi1{e5... /
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A: [ta to zna ~i da ne di ra te su do ve vi {e?
I: Ne3 di5ra5mo su1do ve za3to  {to je to2 po2st /i to2 ne3 smi je{ u3ze5t ne1{to 

mr4sno da b ti2 / we3zno34 su3|e na pri4mer u1zme5{, il... / zna27{. / Ne3 smi je5{ 
u3zmat kad je po2st to2 se pe3re5, sre2di5, zna72~i5 na3sta je po2st, / ne2ma5 vi1{e5 su3|a, 
/ ma27st za bo3ra v, / sa1mo... /

A: [ta je de te on da?
I: Je1de5mo / {tkro1mpi5ra, / u u2qu, / is pe3~e 5 se, / lu1k mla27di5, / ri1be5, / 

u1vje5k je ne1{to se na3{lo. Zna2. / Ni4je sve1 u me2su, si2ne. / Kad je po2st po2st. /
A: A da nas?
I: A da3nas, / je1du5 / stst / {ta sti1gnu5 / ne2ma5{ ti tu2 vi1{e5, / to2 da3na 

se... /
A: U ~e mu su se far ba la ja ja?
I: Da t ka27`e5m di je2te , / u sta ri3n to2 t je /na2jbo1qe5 u lu1kov cu, / od 

lu1ka. / Lu1k se sa3~u5va5 / i to2 se fa72rba lo, a ne1 u bo4ja ma ko je ka3ki 5m / ti2m ti2m... 
/Sve1 do da3nas дạ̑н je to2 ko3d me ne. / Ni4sam ni1kad fa27rba la u ti2m / ti2m / 
u3mjet  ni5m i... / sve1 svo3ji5m pri4rod ni5m. /

A: Je l se mo ̀ e jo{ u ne ~em far bat ja ja?
I: Може, / mo1`e, / u ko3pri va ma. / Mo1`e. / Ko3pri ve. / Ko3pri ve se 

fi2no / me1tnu5 / da se ku1va75 i unu4tra ja47ja i... / A {a re3nt ?/ Zna27{ ka1k se 
{a re3ne 5 ja47ja?/ I#ma5{ вреће, / o1ve5 pro4zir ne5 {to bu1de5 vo3}e, po3vr6}e, / 
kro1mpi5r... / To2 ste2`e5{.../

A: Ple te ne?
I: Da. / I to2 bu1du5 {a3re ne5 ko1ckce, fi2ne5. / O!nda cvi je2t. / Ko3priv ce5, 

li2st... / Omo3ta5{. / Me1tne5{ na ja47je, / ~a3rap com umo3ta57{ i me1tne5{ da se 
ku1va75 u fa2rbu tu2 / od ti2 qu1pi5na5 / i bu1de5 pre1di5vno. /

A: , od la zak u cr kvu za Vas krs, je l’ se od la zi lo?
I: O#dla zi lo j se, je1st. / O#dla zlo j se u3 cr5kve5. / Do3bro. / Pri1je / bi4lo 

dru3k~i je, / a sa1d je o1pe5 dru3k~i je. / / Ka27̀ e5m t si2ne, bi4lo je ve1se lo. / Ve1se
lo j bi4lo, / sa1d je sve1,/ ne1{to... / Po3ti5{te no, i... /Ta1k da... / U na4rod je 
do3{o5, / ne1ki5, ne1{to... / <{a pu }e>

A: Po sto ji ne ki dan kad se ide na gro bqe?
I: Po4sto ji, 5 si2ne, / po4sto ji, / da, / to2 e ta27j mr2tvi5 da72n / ko1ji se i1de5, 

mr2tvi ma pa27le5 svi je4}e, / obi3la ze5 svo3ji na2jmi3li ji5... / To
A: [ta se ra di? Ka ko se zo ve taj dan?
I: Za3du{nce. / I#ma75{, si2ne, / Za3du{nce, / je3se5wske5 i / pro3qet ne5. 

/ Je3dni5ma / no1si se cvi je2}e, / a je3dno5m se u je1se5n no1se5 je1la. / Ta3ko e / po na1
{em o1bi ~a5ju . / / I pa27li5{, / svo3ji ma, / svo3ji mao3cu , ma72jk, / ba3b, / de1d.../

A: Ka kve su, ka kve su pri pre me za sla vu, ko ja je va {a kr sna sla va?
I: Mo3ja sl <ka {qe> kr1sna sla1va je / Сve2ti5 I#li ja. /

34 При свој на за ме ни ца са крат ко у зла зним ак цен том ње зин у го во ру Вин ске је функ-
ци о нал но не у трал на, док је исти об лик са ду го у зла зним ак цен том обе ле жен и ја вља се 
са мо у го во ру ста ри јих ге не ра ци ја.
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A: Ko ji su obi ~a ji za tu sla vu, {ta ra di te?
I: Pa pri3pre5ma5{ / / su1pu, / sa3rmu, / me2so, / ko la4~e ... / To2 e ta2j da2n 

ko ji se mo1re mo, re3}e mo, / sa3stat. / Bra1t, / se3stra, / fa3mi5li ja, / ova3ko ne3 
b se mo3̀ da dru3k~i je ni sa3stal. / Ve} se tu2 sku1pi5mo ma1lo i / to2 / pro3sla
vi5mo / i ta3ko ma1lo iz ve3se li mo se. /

A: Je l’ ide te u cr kvu taj dan, je l’ no si te ko qi vo?
I: Pa ne3 ide5m ta72j da2n u3 cr5kvu po {to eСve2ti5 I#li ja, to2 ne3 ide5 ko1qi5vo. 

/ Re3}e mo i1de5 ko mo2m, re3}e mo po slu3̀ u je5 to2, / ne1{to je/ni4je do3bro, ne1{to 
mu ni4je u re4du sa `i vo1twa ma, /ne1{to mu ni4je / u re4du u3 ku}. / A / po1{to 
/ fa4la bo1gu dra2go5m me1n je do3bro, / ne3 ide5 to2 ko1qi5vo, / ni za Сve2to5g 
Аранђела ne3 ide5 ko1qi5vo, ni za sve2to5g I#li ju. To2 su `i2vi5 sve4c. / Sve2ti5 
A3ra5n|eo ka ko ka27̀ u,5 / o2n du2{e5 va1di5, / po3ma5̀ e5 da1 b/ ~o1ek la1k{e5 u1mro. //

A: Je l’ sve {te nik do la zi u ku }u, na sla vu?
I: Mo1`e / do4} i sve1{te nik, to2 e da3nas u mo1de5rna vre me3na, pri1je 

ni4je bi4lo, / ni4je do3la zio, / no3slo j se u3 cr5kvu. / I to2 j se ta3ko5 o3ba vqa lo, 
re3}e mo ko1qi5vo il / ko je / re3}e mo sla1va ko1je ko1qi5vo i1de5. /

A: Ka ko su se pre gra di le ku }e? Je ste vi gra di li ku }u ka ste se...?
I: Je3sam, gra47dl smo ku1}u, / ma1lo sa vri me3ni ju5 / ne1g {to j pri1je se 

si... / Pri1je bi4lo, / pra1vla se ku1}a, / pra1vi5 se / mo3tke se u3da ra le, / pa se 
pu1nlo ze3mqo5m, / sje1}a5m se, / kao di je4te , / ga1zla sam to2. / To2 j i3{lo / tri1na 
i bla1to. /

A: [ta je tri na?
I: Tri1na, to2 t je, si2ne, od / {e3nce5, / ka s:e vr4{l, / / pa j o3va5j, / ona 

o1tpa5d od {e3nce5, pa to bu1de5 pqe1va /i ta2 pqe1va se ko3ri sla za pra1vqe5we5 
ku2}a5. / To2 se do ve3ze 5 bla1to, / vo3da i ta pqe1va i ga1zi5 se i ga1zi5, ga1zi5 to2 se 
tr3pa5lo, / i ku1}e se pra1vle. / I to bu1de5 to1plo, ja2ko to3ple ku1}e. / A da3nas 
je dru3k~i je, da3nas i1de5 ci4gle ii, / ne1zdra vo... / Za3to su pri1je / qu2d bi4l 
zdra3vi ji5, / `i4vl su po osam de3se5, de ve de3se 5t go1di5na5. / A da3nas, / to2 ne1. / 
Sve1 {to j mo de3rni je5, / br1`e5 qu2d, / i u3mi ru5. / I obo li je4va ju5. /

A:  ka ko se zo vu de lo vi ku }e? Ka kvu vi ku }u ima te sad, {ta ima
te sve?

I: Pa u3 na5s je o1va5 vi3so ka pri4zem ca. / Sa1d re3}e mo... /
A: [ta sve ima te? Opi {i te ka ko iz gle da va {a ku }a.
I: Pa {ta1, / ima74de... / Ima47de te le vi2zo r, / {po1ret, vi3se5}a75, / {po1ret na 

stru4ju, / uga o ni4c, / sto2, sto3lce... / Ka1em t si2ne, sve1 / {to je sa3vre me no. /
A: A pri je ka kav je na mje {taj bio?
I: A pri1je na1mje {ta5j bi1o... / Na1mje {ta5j je bi1o... / Or ma4n... / Sje1}a5m 

se mo2j o3tac je pra1vio ne1ke5 or ma3n} e na3ma57... / Sta3zce se me1}a5le, do1l je 
bi4la ze3mqa. / O#ku5mi5 se to2. / Pa to2 se

A: [ta  zna ~i oku mi?
I: O#ku mi. / To2 se, si2ne, u1zme5 / блато, / pa se ri jet ko na3pra vi5 gli4na,/ 

i o1nda se to2 u1zm e 5 i3zma ̀ e5. / I#zma ̀ e5 se i3zma ̀ e i ka se to o3su5{i,5 ti2 b/ 
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po3misl:a da j to po1d. / A ni4je po1d, / ve} je ta72 i1lo va ~a. / To2 se i3zma ̀ e5, i3zma
 ̀ e5... / A zna{ ka1ko j mo3ja ma72jka po3ko5jna... Ka1ko e / bi4lo, / ku1}a, fa sa47da ; 
/ u1zme5 ~a2| od {po1re ta, / i me1tne5 u1 vo du i i3zmu5ti5. /

A: Luk {i ja?
I: Ya1|e. / Ya1|e. / Cr2ne5 ~a1|e. / I o3na pro4zo re fi2no u1zme5 ~e1tku / i 

sve1, o1ko lo pro4zo5ra5, / pa kad vi1de5, mi li3na , / mi li3na  ko2j go1d da j pro3{o5, 
/ mi li3na . /

A: To pre ta ko se ra di lo?
I: Ta3ko5j se ra74dlo. / I ka su vi1dle `e3ne, / ka1ko j ma72jka sre4dla,/ sve1 

su ta3ko5 <smeh> ra74dle. / Al se u3ma za le, / u3ma za le... <smeh>/ Da bo2g sa3~u5va5. 
/ I ta3ko5 u3re5di5 se sve1 o1ko lo, / u1zme5 ~a1|e i / skro2z o1ko lo / ~e1tko5m, / pro4
zor |e bu1du5, / mi li3na . / A sa3da57, / sa1d da mu2ti5m <smeh> i ~a1|e da /<smeh> 
da i1de5m... / Pa re3kl b da / da da da sam /skre4nla / <smeh> s pu4ta. / Sve,1 
si2ne,/ mo1de5rno, sa3vre me no, / sve1 je dru3k~i je. /

A: Ka kva su pre dvo ri {ta bi la?
I: Bi4la... / / cvi je2}e na br1du/ do /pro... / / Bla1to. / Bla1to, si2ne, / pra3

{na. / Vi1je, kad me3tlo5m mlamlamla727ti5{, / ni1{ta ne3 vi di5{. / Na3i|e5 
ko3m {i ja, ka27`e5 / <smeh>„U!tu5{i me pra3{na.”/ <smeh> Np... Cvi je2}e 
sa74dla, ru4`e... / Mo2j o3tac pra1vio me1n ta3rab ce, / pra1vio od / bre4ze5. / Od 
bi je2le 5 bre4ze5. / I tu2 sam ja72 sa4dla cvi je2}e. / Sje1}a5m se, / to1ga / vr1lo do3bro. 
/ I ze1mqu je tra47`io... / Pri1je ze3mqa ku3po5vna57, / ku3pu ju u3 vre }a ma, / a mo2j 
je o3tac zna1o u3 {u mu o1de5, / i na3stru5̀ e5 / od / stru3lo5g pa47wa / i tu2 cvi je2}e bu1de5 
pra27vo5 / i po3vr }e i sva1{ta ta3ko5. / A da3nas i3ma57 u tr go1vna ma, / pa ku3pu  ju5. / 
Ne2ma5 o3d tog ni1{t. /

A: Ka kvi su po slo vi bi li u ve zi sa `i tom? Ka ko se ra di lo, si ja lo?
I: Si1ja lo j se to2 ru1~no . / Bi4le s to2 sta27re5 ma {i4ne , //i si1ja lo se za3to5 

{to se to ni4je {pri4ca lo. / Ta1d je se si1ja le i bu3nda ve, / i gra1, / uz ku3ru ze. 
/ I sve1 j se ko1pa5lo ru1~no. / A da3nas je, di je2te , /sa1mo ku3ruz, ne2ma5 ni bu1n
da57va5, ne2ma5 ni ni gra72, / sa1m se {pri2ca5... / O#trov. / Sa1d se sv1e {pri2ca5. / A 
pri1je ni4je. / Pri1je se sve1 ko1pa lo. / Sve1 ru1~no se ra4dlo. /

A: Ka kvi su to bi li po slov?
I: Bi4l te4{k. / O!de5{ u3 wi vu u3jtru, vra1}a5{ se / na1ve ~e5 / u1mo5ran, i 

ne2ma75{ se |e1 ni oku4pat. / Bi4lo j ne1ka ka47dca, / ba1wca... / Vod... / Pra
pra47 lo se u ri je4c... / I ta ba1wca ma47la, ne3 me{ se ni oku4pat iz la vo4ra , 
pqu2ska5{ se / i le1gne5{. / I /ni4je – слама – nij4e bi4lo / di je2te  dra2go5, / jo1gi
ja i to1ga, / ve} pe ru3{n a, pa di1`e5m o1no5 / da sre2di5m da bu1de5 / na3du5va57no. 
A: Kre vet?

I: Kre3vet; / ja1. /
A: Ka ko su iz gle da li kre ve ti?
I: Jo oj.
A: [ta je bi lo?
I: Si je2no , si ne, / i pe ru3{n a, / o1na od ku1ru5za75. / To2 se ~i1ja lo, ~i1ja lo, 

/ i to2 kad / na3~i je{, / o1nda ti to / me1}e5{ o1ne5 stro1`ar ce i kad
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A: [ta su stro ̀ ar ce?
I: Stro1`ar ce, si2ne, kao vre1}e je3dne5, ve2lke5. / I tu2 se na3me }e5 to1ga / 

do1st. / A kad le1gne5{, u3jtru u3sta ne5{, to2 t je ko2,/<smeh> pqe1skav ca. / A 
kad ne1|e ne1ko do3la zi to2 / na3~i va{ na3~u va{, to2 bu1de5 / re3kla b, / „A mi
li3ne 5.”/ <Smeh>I ta3ko5 j, to2 j ta3ko5 bi4lo. / To2 j... / to2 s... /

A: Gdje ste dr ̀ a li `i to?
I: Dr1̀ a5lo se `i1to / na ta3van ma, u a1mba5rma, u ki3qer ma, / u a1mba5rma. /
A: [ta su ki qer?
I: Ki3qer su bi4l za o1sta vu, / o1sta va, / za o3sta vqa5we, / hra47ne5. / To2 

se... to2 e bi4lo... / A!mba5r su bi4li / za – re3}e mo – ra3ki ju i za / pa3su5q. / Po4
seb no za bra1{no. / A zna2{ ka1ko j se pe3kla ra3ki ja?/ To2 e bi1o ne1po kre tan... 
/ ] / bi4la pe ca3na  je3dna, / кућа. / I tu2 je bi1o ko1tu va5l je bi4lo, / ka1k da t 
ka1em, ni4je i3mo5, ni4je kre4}a lo ni1gdje. Tu4d je / do3vla5~it35 ko1m. / U tu pe ca3nu , 
/ zva47la se pe ca3na . / I tu2 / se ni1kud, / tu2 se pe3klo. /

A: To bi le po seb ne pro sto ri je?
I: Po4seb ne pro sto3ri je, / po4seb ne pro sto3ri je, / gdje bu1de5 to2, / gdje se 

to2 pe3~e5. / I o1nda s qu2d do vla4~l / pri1je ta2j, ovi ko1m, / i tu2j su sve1 / s 
vo3lov ma, / re2d, ko lo4na  se u3va ti5 da /se pe3klo. To2 se sje1}a5m, ta1d sam i3ma la 
dva47ne5s go1di5na5. / Mo2j o3tac do3la zio / i tu2 e pe1ko5 kod ko3m{i je...

A: Je ste vi  imal zaa, za pe ~e we ra ki je?
I: Je3smo mi2 i3mal, / al i3mal smo / mo1de5rnii5; / ta1d je bi4lo sa / to3~

kov ma, i to2. / A pri1je dok je mo2j o3tac, dok sam ja2 di je4te  bi4la, ni4je bi4lo. 
/ Dok je mo2j ot3ac dr3`o5, to2 e bi4lo sa vre me3ni je5. /

A: Ka ko ide, , ku pqe we {qi va? Ka ko to ide? Ka ko j pri je i{lo?
I: Uuh... / Te4{ko. / Ot3ac nas go3nio. / Li je4pl o se za ru2ke, / mi2 kao 

dje3ca; / gla4dn si2ne, / po ci je2li 5 da27n ra4dl gla74dn. / Ma72jka do ne3se 5 ku ru4ze 5, 
/ je1de5{, i lu1k, / i / u3so li5{ so2 i je1de5{ i ma27st i na3je de mo se. / Ka72`e bra1t, 
/ „Br1`e5, br1`e5.”/ A mi o1nu5, / u ru4c dr3`i5{ o1ni5 ko3ma75d ku ru4ze 5... / Ka72`e, / 
ta1ta vi2~e5, / „I3t:e, one po tr3ku {e, br1̀ e,5 br1̀ e5, aj3de. Do3b}e te ~o ko la74du .” 
A mi gle1da5mo kad }e na1ma do3nje5t ~o ko la4du . O#d to5g ne2ma5 ni1{ta. / Ta3ko5 
smo... / A o2n u3be re5 ja1go5da5, / „Br1`e5, br1`e5.” Mi2 / ko2 dje3ca, / na3patl] se, 
si2ne. Druk ~i j:e `i vot.

A: [ta su po tr ku {e?
I: Pa o1ne5 {qi1ve va3qa75 ku1pt, / {to o1du5 / ki1lo me ter o3d oni5 {qi2o3d 

oni5 {qi2va5, o1no5 |e1, / gu4sto svi1 le3te,5 / a ko1 je ma1wi5 /ka ̀ u mu? / „A#jde”, ka2̀ e5, 
„ti2.”/ Me1ne zva4l Yu4pa5. / „A#jde” ka2`e5, / „Yu4pa5 }e...” / //ta3ko5 j to si2ne 
`i3vot bi1o. / Bi4lo j ve1se lo / i pje1sme5. / \e3 go| je se sla1vlo, пјесма. / Òri5 
se ze3mqa. / A данас, / i1de5 sa3 sla ve, ko da i1de5, / na3 gro5bqe. / Ne2ma vi1{e5, 
/ `i3vot je / svo3je... / do1nio. / I bi4l su задовољн. / Ma72jka is pe3~e 5 / ku ru4zu , 
/ i do ne3se 5 na3 wiv/ i ma1sla ka47ntu, / je1de5mo. / O#braz, / ru me3ne 5 se. / Na1pi je{ 

35 Трп ни гла гол ски при дев нај че шће се гра ди од на ста ва ка са фор ман том -т-. 
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se vo3de5, / a da3nas se na3je de5m / me2sa, / ne mo3gu / vo3de5 po3pt. / Dr3uk ~i je, si2ne, 
vre me3na, / da bo2g sa3~u5va5. / O#mlad na je da3nas se di1glo. / Ne1 zna5{ vi1{e5 ko3 
{ta ra27di5. / A#vto; / i o3pe5 ni4je za1do voq no. / Ka27`e5, „Ja ne2ma5m ni1{ta.”/

A: Ka kvi su bi li po slo vi oko sto ke?
I: Pa u3jtru je, / usu3sta ja lo se, / ~i1slo se, / |u1bre, / iz ba ci4va la / 

|u1 bre. / Yi1sla kra1ve / sa ~e {a3gi jo5m. I#ma5 je3dna – ~e {a3gi ja zva47la se – 
~e1tka, / ko1ja57 kra1ve, mo2ra5{ sre |i4vat , to2 o3tac u1vi je5k na re |i4vo 5. / E!, ka se 
i1tne5 kra1va je3dna, / ba27ci5 i me1ne i ~e {a3gi ju. /Al mo2ra{, / ta3ko5 j bi4lo, / 
da se mo2ra5 ra47t:./ A i3ma la sam se3stru, / sta3ri ju, / nij4e ni1kad htje1la u4}, 
ka72̀ e5, „Bo3jim se kra1ve5.”/ I o1nda na3hra5ni5{, / ako su ki1{e, / mo2ra{ unu tra 
ra4nt. / Ako su... / li je2p da27n, va3qa5 pri3pwat. / Ne3 smi je5 i3}/ tu2 ko3m{i
ja ma ta1mo. / Mo2ra{ u1vje5k pa3zt. / Na74po ran. / Se3qa~ ki5 je `i3vot na47po ran, 
/ / bi1o. / /Je1z da su / zdra3vi je, / zdra3vi je se bi4lo i... / na o3sno vu o1vo5g `i vo3ta ; 
/ i o1ve5 ge ne ra47ci je ko je sa1d i1du5 na1{e. /

A: [ta ste ima li jo{ od sto ke?
I: I#mal smo ova74ca5. / I#mal smo / i ko3we. / I#mal smo i kra1ve. I#ma

l smo i vo3lo ve. / S ko1wma je otao3tac /  vu2ko5 dr3va, / i3 {u me5. / Vo3 lov ma 
j se ra74dle wi1ve, / i s ko3wma se ra4dle wi1ve. / Ni4je bi4lo tra1kto ra si2ne. /

A: Ka ko se ob ra |i va lo?
I: Ni4je se ~u1la. Ne2ma zvu2ka da se ~u1ju5 tra1kto ri. / Ne2ma. / Sa1mo 

~u1je5{ / vri3{te5 ko3w po wi3va ma, i / vo3lov ri2~u5, / i kra1vce. / A to sa3da75 
zu1ka sto3ji5 po wi1va ma od bu1ke /  iz lu4t:. / I {pri1ca57we, / o3tro vi , / po3cr ka-
ћe mo ko2 {ta1kor. /

A: Je ste li ima li ov ce, vu ne?
I: Je3smo. / Vu1ne s:e, o2vce / su se {i4{a le, / i vu1ne se pra1vle. / To j ma2jka 

mo3ja po3ko5jna / gre1be5na5le, i3ma57{ dva27 gre1be5na. / Pa se to / pra1vle ~a3ra pe 
/ pa pre1slce pa / za3di je5 o1nu5, / sje1}a5m se ko2 sa1d. / I on da j bi4lo o1no5... /

A: Zna{ ti da ple te{ ~a ra pe?
I: Zna72m. / Zna27m. / I pri3gla75vke. / Zna2m. / Zna2m i ve2zt, / i e1klat, / zna27m. 

/ Pri1je ta3ki5 o1bi ~a5j bi1o. / Sa3sta nu se `e3ne, / sta27re5, / i mi2 kao dje3ca gle1
da75mo {ta o3ni ra27de5. / / Al to2 vi1{e5 ne2ma5. / Sa1d je sve1 se ku3pu je5. / Po pi
ja3 ca ma. / I e1kle / i sve1. / A pri1je se to2 ra47dlo, / si2ne. / Ru3~ni5 ra4dov se 
ra4dl. / Ne2ma75. / Sa3sta je se, / pje1sma o3ri5. / Mo3mc, / cu1re... / Da3nas je to2 
dru3k~i je. /

A: Ka ko ste se vi za ba vqal kad ste bi li mla di? Je ste i{li na ne ke 
zbo ro ve?

I: Je3smo, / i3{l  smo na zbo3ro ve / ta1d u t2o vri je4me, / al je / bi4lo, / 
o1de5{ /u1 tri5 sa27ta mo2ra5{ bi1t ku1}, / ta3ko j o3tac na re4di o. / Yi1m su2nce na... 
/ za3la zi5, / ku1} se mo2ra5 do2}. / Mo2ra5 se sto1ka na mi ri4va t. / A da3nas i1du5, 
/ do3la ze5 u1 tri5 sa27ta ноћ. /

I, / ne2ma to2. / Dru3k~i je pri1je bi4lo, / a sa1d je... /
A: Ka ko ste se za ba vqa li na tim zbo ro vi ma? Mom ci, dje voj ke?
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I: Ka1ko?/ Sa3sta je se dru4{tvo, / o3mlad ne. / Ako j se i1gra la fu1dba la, 
/ pa se do3{lo / ta1mo / kao tu3rni5r je3dan, / i mi2 na3vi5ja5mo / za na1{ klu2b, / 
Vi2nsku. / I o1nda vra1}a5mo se ku1}. / Дạ̑н, / ne2ma ~e1kat no2}. / / Ta3ko5 j se 
sa3 sta ja lo. / Da3nas je dru3k~i je si2ne. / Da3nas i3ma ju / te2, / la po to3po v, / te2 
ne1ke5, / ne1 zna5m ni3 ja5 / {ta i3ma ju5, / te2 i1nter ne5te i {ta1 ja27 zna27m. / Ja27 to ni4sam 
ni1kad ni3 vi dla. / Kad m ka27̀ e5 / „A#jd, / o3}{ da / i1gra5mo”,/ ne2ma5m po4jma 
o3 to me. / To2 ne3 smi jem ni u3ze5t u1 ru5ke, / a ka1mol da i1de5m / to2 di4rat i... / 
ne1 zna5m ni3 {ta j to. /

A: Je ste l igral ne ka ko la? Je ste...?
I: Je3smo, / je3smo igral. 
A: Fol klor.
I: Je1st, / i3mal smo svo2j fo3lklo5r, / gdje smo i3{l u na1tje ~a5j. / I#{l 

smo / po se3lma. / Bro2d, / Ko3li be, / Li je2{} e, / Kla1kar Go2rwi5, Kla1kar Do2wi5. 
/ Je1st, / i3{l smo. /

A: Je ste pu to val ne gdje?
I: Je3smo. / I#{l smo, pu1to val] smo, / i{l smo / Te3sl}, / Ma3gla57j... 

/I#mal smo svo3ju tu se3kci ju / ko ju smo osva47jal ko1ja mje3sta. / / Bi4lo j pri1je 
/ ne1kad ve1se lo. / I zna1l smo se dru4̀ t s ti2m. / A da3nas je to2 / ne2ma mr4tvo, 
/ ne2ma ni1{ta... /

A: Ka ko se pra vi zim ni ca? [ta vi pra vi te?
I: Pra1vi5mo... / Pra1vi5m kra1sta5vce.
A: [ta, {ta ste pri je pra vi li?
I: Pri1je, / pri1je se si2ne pra1vlo... / O#pe re5 se ka3zan ca, / i {qi1ve / sre2

di5{, i to2 j se ne1kad ku1va lo u ka3zanc; / po {to j na72s bi4lo do1sta dje3ce5. / A 
sa1d je to2 dru3k~i je. / Sa1d re3}e mo pra1vi5{ ma1lo i mo de3rni je5 / ta2j xe3mo ve, 
/ ko je ka3ke 5 pa3pri ke, / i to2 po sta ri3n je dru3k~i je bi4lo, sa1d je sve1 dru3k~i je. 
/ Pri1je se / <ka {aq>/ pa3pri ke pra1vle / na sta ri3nski5 na74~in. /

A: [ta se sve pra vi lo od pa pri ka?
I: Pra1vla se tu3{i ja. / To2 je bi4lo po – re3}e mo – sta ri3nski5 na74~in. / 

Il re3}e mo pa3pr ke pu1we ne ku3pu som. / Dok to da3nas, / sla1bo. / Sa1d se 
pra1ve5 a1jva5r. / Sa1 se pra1ve5 ne1{to / mo de3rni je, pra1vi5 se xe1m re3}e mo, / 
pra1vi5 se pe3kmez, ~o ko la47de  se me1}e5, / pri1je to2 ni4je bi4lo. / Pri1je bi4lo 
{e3 }er, / ka2̀ e5m t u ka3zanc me1}e5{ / i ku1va5 se, / i o1nda j to2 se / sta1vqa lo 
u te4gle i / za tva47ra le i / i3ma5 je3dna u1sta no va to2, / |e bu1de5 ta2 zi4mca... / A 
sa1d je, di je2te  dra27go, 5 dru3k~i je. / Sa1 se i ku3pu je, //i pra1vi5 se dru3k~i je, / 
mo de3rni je; s kru1{ka ma, s ja1bka ma, sa...

A: Od ~e ga se pri je pra vi la?
I: Od ~e3ga se... / pri1je se pra1vlo ot / sa1mo o {qi2va5; / ni5je to ko1 /n?i3 

znao da od kru1{a5ka5 se mo1re na3pravt, ni1t / ni1t je se zna1lo da na3pra vi5 
se so2s ta2j pa ra da3jz , sa1d pra1ve5 i so2s pa ra dajz,pr i1je  se, /ni4je se i3ma lo |e 
ni o3stavt, ni4je bi4lo, si ne, fri ̀ de4ra75 da ti to sve1 me1tne5{. / Pri1je j se 
me1}a lo, / ako j sla72vqe, / mo2ra{ spu1st: me2so u1 bu na5r. / Ta1mo e bu1na5r du3bok, 
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la47dan. / I o1nda ka do3la ze go1st, / <smeh>ve3rgla57{s o1ni5m, si2ne, / ru1~ku 
u1zme5{, i1de5, o3kre }e5. / Ka72`e5 / „[ta ovi5 va1de5?”„Pa me2so.”/ Ni4je bi4lo za
mr zi va74~a 5. / A sa3da za mr zi va74~a 5 i sve3ga5pa ni4su za1do voqn. / Ni4je ni zdra3va 
hra74na i3s to ga . / Ka1ko e pri1je bi4lo. Za3to su qu2d `i4vl/de ve de3se 5t go1di5na5. 
/ Mo3ja ma2jka u1mr la u osam de3se5t pe2to5j go3dn. / O#tad, / de1da36u1mro / i3mo 
de ve de3s pe2t, /  de ve de1st  o1sam go1di5na5. / Qu237 su zna1l dru3k~i je `i4vt, a 
da3nas je dru3k~i je. / , di je2te  da3nas ti je pe3re5... / Ne{... Pe3ru5 se / {a po4nko je 
ra2zni5. / Ni4je to pri1je bi4lo. / Bi4lo sa pu4n, / {to / se ku2pa57m sa pu4no m / ko jim 
pe3re5m веш./ Pra47{kom / pe3re5m gla2v, / ko ji sa1d i1de5 u машине. / I ja i3ma5m 
ko1su sa1d bo1qu ne go {to mo2j si2n i3ma5 {to e pra1o, / pe3re5 sa o1vi5m ka3ki jem38, 
/ ovim mo1de5rni5m ii / sa {a po4nma i ge3lov ma za tu {i4ra 57we , / i to2... / A ja2 
/ bo1qu ko1su i3ma5m neg mo2j si2n. / Друкчије bi4lo / i zdra3vi je. / A pra47la sam 
ci je2|o 5m ko1su, / ni je bi lo {am po4na57. /

A: [ta je ci je|?
I: Ci je2| je, / lu3k{i ja. / Vo3da pro3ku va75 i to2 se
A: [ta je luk {i ja?
I: Lu3k{i ja, / {to se / lo3`i5, / va3tru kad lo3`i5{, / pa o3no5 / o1tpa5d od, 

/ od... / I to2 me1tne5{ / i ko3sa se, ope3re5, / pre3si je5va 5 se. / A da3nas je / sa3svim 
dru1go5. / A / kad ne2ma5 ci je2|, / o1nda smo pra47{kom. / [to se sa1d веш pe3re5. 
/ Ra27dio, / sje1}a5m se, / zva1o se ra72dion. / Ka1o... / i to2 smo mi2 pra47l. / Mi3ru {i5. 
/ Ka1o da / pje1va75, / raonaj / ra2dio. / Stva47rno ra2dio, / ta1k je bi1o pra4 {ak se 
zva1o, / ra2dion. /A sa3pu5n, sa3pu5n je {to se ve1{ pra1o. /I to sa3pu5n od o1no5 ga, 
/ pra1vio se od/ ma1st. Ja mi1sli5m da jto2 se pra1vlo, i to2 j ba1ba mo3ja po3ko5jna 
to2 j ra47dla; / me1}e5 u ka3lup }e. / I to2 se... / A zna2{ ka ko j se /  ve1{ pra1o? 
/ Ve1{ je se pra1o u pa1ri jenc]. /

A: [ta je to?
I: Pa {ta1 je to2?/ Pa je3dna57, /je3dna dr3ve na57, / ka1ko t ka1em pr, / ka1o 

/ re3}e mo da3nas bu1re. / Al je дрвено. / I tu2 se na bi4ja lo
A: Ka ca?]
I: Ka1ca, / e1. / Ka1ca; / i tu2 se ro1ba i fu1rla. / Vo3da / i me3}. / I o1ndak, 

/ qe1tna do2ba, / na ri je4ku , /pra1tqa ~a, / i ople3t/ pra1tqa ~o5m. / E to2 e bi4la 
ma {i4na . / Sa1d o1va57. / Al je se bi4lo zra3v./I, / ope3re5 se, i na1ve ~e5 o3bran ce, 
/ i ku1}, / no1si5 se. Ni4je bi4lo vo3de5; / ve1} i1de5{ / ki1lo me ter. /

A: Pa oda kle ste uzi ma li vo du?
I: S je3dno5g i3zvo ra. / S ri je4ke 5. / Ne2ma75. Ri je2ka , / ka me3nc e, zmi4je, /{i4{te5. 

/ Al i1du5 босе no3ge, / ko3qe na, si2ne, i3spa la, / ne2ma57 {ta o3bu5} se; / po1de ra5n./
A: Je l bi la ~i sta vo da na ri je ci?
I: Je1st. / Yi3sta. Ka me3nc e vi1di5{. / Po3gle da5{, / рибце o4da ju. / / I / 

ta1k da se sje1}a57m to1ga. /Mo3ja ma72jka u1vje5k je / крпла. / Kr16pla ~a3ra pe, / pr1st 
36 Рет ко се чу је ека ви зам у овој ре чи. Нај че шћи је јо то ва ни об лик ђед.
37 Ре ду ко ван об лик љу ди. 
38 Код ста ри јих ге не ра ци ја мо гу се спо ра дич но чу ти ова кви на став ци у за ме ни ца ма 

и при де ви ма. 
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poi3spa da ju5. / A sa3da75, / ~a1ra5pa75 i3ma75, / ne1 za5m; / sa1d kad tre1ba5 u3mri je5t / no1
si5{ se fi2no, da1 m je прије bi4lo. / A sa1d, / ve1} je go3to vo. / [to ka72`u5, / 
ni4je go3to vo, al... / yi3vot {to ka1e, /i3zmi ~e5. / Sje1}a5m se, mo3je dje2te to1ga, 
/ si2ne mo2j. /

A: Ka kvi su bi li po slo vi oko kla wa svi wa? Ka ko se to na zi va? 
Ko ji su po slo vi?

I: Svi no3ko qa. / A to2 e, / da1, /to2 e kao di je2te  u1vi je2k / se ra1du je mo, / 
ka do3la ze mo3j stri4cev, / pa po3mog nu5 mo2m ta1t. / To2 ma72jka me1tne5 ka3vu 

u3jtru, /i / po1pi je5 se ka3va i ra3ki ja, / i o1nda se pri3pre5ma5 vo3da, ta1mo ku1va75. 
/ / Al je mo2j o3tac, / di je2te , sa1m da ti o1vo5 re1kne5m, / sa1d je to / vo3da, / da1, 
/ a mo2j o3tac, / ni4je ta3ko bi4lo. /O@n, mo3ja ma72jka pri3pre5mi5 ra3ki ju, / ka3vu, /
pri1je se svi2we / kla47le, i / me1tnu5 se svi2we u sla1mu. / U сламу, i svi2we se 
pa72le. / I fi2no se чисте. / Bu1de5 ru3me na ko1`a, `u4ta, / ~e1tkom je3nom ko ju 
o3n i3ma ju, / to2 se o3~i sti5, i o1nda / vo3do5m o3pe re5, i to2 i3ma5 svo2j mi1ri5s me2so 
po4seb no. / O di1ma i ma1lo to2 i1de5 u / upu1{nce. / U stva74r ni4su bi4le pu1{nce, 
/ ve} na ta3van. / I ne3 trea to2 pu1no. / Ta3ko e pri1je, / a da3nas dru3k~i je. / 
Da3na se ka3zan ce, i3ma5 to1plo mje5r ko3lko j tem pe ra tu4ra; / све dru3k~i je, / све 
dru3k~i je. / I#ma75 vj1e{a la, / sa1d sve1 / mo1de5rno. / Al pri1je ni4je bi4lo, si2ne, 
to2. / Ve139, de1,  me1tne5 se kli3nov/ u3 {qi vu, / u dr1vo za1bi ju5 kli3nov, / i 
o1nda se tu2 vje1{a75 me2so. To2 e mo2j o3tac ta3ko ra47dio. / Ni4je bi4lo to1ga, / ni4je 
bi4lo tite ka3zan ce, / ka3ki5 ka3zan ce, / ni vo3de5 tu2 me3}at. / U sla1mu , / u 
to1me se kr4mc me3}a5li, / bu1du5 fi4n, `u4ti5 se. /

A: [ta se pra vi lo sve od svi wa?
I: Pa /sje1}a5m se, / mo3je ma2jke5, po3ko5jne5, / o3na e pra1vla, / kro1mpi5r u1zme5, 

/ o3gu5li5, / is pe3~e 5 i odo3zgo5r me2sa, / i to2 ka bu1de5 / o1nda5r / o3n je1du5, / i sa la47te  
ta1d je bi4lo / tu3{i ja ta2 zva27na, / to2 e se3qa~ ko5 bi4lo... / A sa1d je to2 / sve1 
mo der ni za4ci ja. / Јело j se, si2ne, ne1kad, / ve1se lo bi4lo, / sa1dqu2 <ob lik?> 
ni4s ni ni za1do voqn. / Vi1{e5 su, / vi1{e5... / si3tsu sve3ga5. /

A: [ta ku va te za ru ~ak? Ko ji su ov de, naj po zna ti ja je la?
I: Na2jpo zna3ti ja je1la su, / re3}e mo, / za ru4~ak... /
A: [ta ina ~e pra vi te?
I: Pa / gra1, / ku1va57na5 sla3n:a, / met ne se, / ku ru4zu  me1tne5m da se pe3~e5. / 

To2 m je, / {to ka1e, najnajnaj jed no sta3vn... / i na72jzdra3vi je. / I to2 e / na 
sta ri3ski 5 na47~in, si2ne. /

A: [ta jo{ pra vi te?
I: Me2sa./ Ne3dqo5m ne1kad me2so pra1vi5m. / Re3}e mo ru4~ak ma1lo bo1qi5, 

/ ova3ko sve1... / Преснац.
A: Ka ko se pra vi pre snac?
I: U!zme,5 si2ne, mli je4ka i ja74ja5 i ku ru4ze 5, / is pe3~e 5m ga, i e1o. / Na2jed no

sta3vni je. /

39 У зна че њу ви ди то, чу ђе ње, на гла ша ва ње. 
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A: Je ste ne gde pu to va li, za vre me ra ta? Gde ste bi li?
I: Je3sam, / u Do3bo ju. /
A: Ka ko e bi lo u, u iz be gli {tvu?
I: Te4{ko, si2ne. / Zna2{ ka1ko j na3pust: svo3ju ku1}u. Sje1ti5m se, / bi4la sam 

u je3dno5j ku1}, / ne1ko5ga ~o1ve ka, / ne1 zna5m ni3 ja5. / Pa bu3ve po3jle me. / <smeh>
A: [ta je bi lo?
I: Pa }u1kov si2ne, le1`a5l u toj ku1}, /bi4la pu3na bu4va75./ <smeh>
A: Ka ko su de ca bi la u ra tu?
I: Ka1ko? Te4{ko. / Ni4je i3ma lo {ta1 ni o3bu5}, / ni, ni, ni, / ni {ta1 

je1st. / Bu3ve nas bi4le spo3pa le. / Ni4 s:e mo1go5 od bra74nt  od bu4va57. Ni4s i3mo5 
ni pra74{ka, nit {am po4na, ni sa pu4na , ni4s i3mo5 ~i4me se o3prat. / […]di je2te 
koko2 ni1ko. /

A: A  kad ste se vra ti li?
I: Kad sam se vra4tla, / i3ma la sam {ta1 i vi1t:. / Ne2ma5 pre3t ku }o5m ni 

ni / ma1~ka da mja3u~e5. / Ni ti1ca na gra74n da se ~u1je. / Sve1 iz go3rl o. / E#t 
ka1ko. / Pa1tla se. / Spa47va la na spu1`v, na po3du. / / Ta3ko5. Pa74rcov si2ne, 
o4da ju, / ru1pe, / o3tvo re no, / po no3}, / bo3ji5m se po3j{}e mno2s /i u1{, / <smeh> 
o3stat... / Jo oj ja1do mo3ja, / bo1`e me mo2j dra72gi5. / / A e3t], / ne1ka5ko,/ nek je 
se `i4v. / Nek su dje3ca `i4va i zdra3va. /A bo2g dra27gi5 da1o pa i o3ns m zdra3v. 
/ Na3pa tla se. / Ne2ma5{ ku pa3tl a, / ne1ku {er pu3qnu ... /

A: Ka ko iz gle da va {e dvo ri {te sa da? [ta ima te sve u...? Ka ko iz
gle da jed no dvo ri {te na se lu?

I: Pa sa3da i3ma75, / e1o vi1di5, pri4rod na o1gra da, / {i2{a75m, / sre3|u jem cvi je2}e 
ko je ka3kv o sa27di5m, / i3ma75m i ku1}no5ga, /i3ma75m i va3wsko5ga, i ru4̀ a5, i... / Da3nas 
je dru3k~i je, si2ne, da3nas je dru3k~i ji `i3vot. / yieo sje1tla go3re5, / ra2sje ta 
/ i3ma5m pre3t k}om i svje1tla go3re5, / ma kad u3ga5si5m u3 ku} i ne3 tre ba m / 
sa1d. / A e3t/ jo1{ je to ma1lo na i3zma ku, / da e to прије men bi4lo. / A sa1d 
je ve1} sve1 dru3k~i je. /

A: [ta ima te od `i vo ti wa?
I: Ee od `i vo3ti 5wa 5 i3ma5m... / I#ma la sam je3dno5ga... / I#ma la sam svo3ju 

Lo2ru, / al m je / na skra74da la. / Pa sam pla1ka la za3 wo5m / tri2 da27na5. Pa i3ma
 la sam svo2g ma47~ka, / pa i3 we ga e ne1{to, / i3 we ga e, / i za3 wi5m sam pla1ka la. 
/ Al i3ma5 je3dna ta2, / mo3ja / ko3m{in ca, / na3ba vla m, / sa1d m je dra72go, o3pe5t sam 
se, / {to ka1e, smi4rla. /Bi4lo m je te4{ko. / I na3pra vla sam joj i ku4}cu joj. 
/ / Vo1li5m `i vo3tw e, / si2ne, / vo1li5m, / vo1li5m. / I#ma5m je3dno5ga, / ve2lko ga / 
}u4ku. / Cr2no5ga. / U bo3ksu. / I!sto i we1ga. / O@n se zo3ve5 Re1ksi. / Vo1lim `i 
vo3tw e. / I#ma57m pa27ta5ka5 i pa1ta5ka5. / I#ma57m ko4ki. / To2 vo1li5m, / dr3`i5m to2. / 
I#ma la sam ne1kad i ko4za5. / Al ni4sam vi1{e5 mo3gla sna47ge5, / pa / vi1{e ne 
mo3g se bo3rt, / di je2te . / Sve1 `i vo3tw e vo1li5m. / Sva1ku `i vo3twcu 
vo1lim. / I#mam sa1d svo3ju Lo4lu, / ku4ndru mo ju. / Wu2 vo1li5m. / / Ta3ko. /

A: Je l ima te unu ~i }e?
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I: Ne2ma5m, si2ne, u3nu~ }e. Ako bo2g da1dne5, / pa va3qa }e bi1t/ za3 ko ji 
da27n. / Od mo3je ћерке. / Ako bo2g dra27gi5 da1dne5, bu1de5 {to ka2`u5, ka3kva su 
vre me3na. / A va3qa }e bo2g dra72gi5 / da3t. /

A: Ka ko ste se vi udal, ka ko ste se upo zna li svog mu ̀ a?
I: Ka1ko?/ O mo2j si2ne. / Po ka47zo  m / je3nu ~o ko la74du  i ma1lo bom bo4na5, / 

ja po le3tl a, / mi1sla / da u3sre} la se ja27. / Jo oj, dra2go mo3je di je4te . /
A: Ka ko je to bi lo?
I: <smeh> Ka1ko e bi4lo?/ Mi1sla sam si2ne da }u `i4vt ko / цар. / A 

ja do3{la / o3no... / jo oj si2ne mo2j,u ku1}, / pu3na ku1}a, ne2ma5 se {ta1 ni3 jest. / 
<smeh>Po1d, / ru1pe ne1ke5; / dok ni4smo use3l: u svoj3u ku1}u. /Na3pa tla se. / 
I#ma la sve3kra i sve1kr vu da bo2g sa3~u5va5, bo1̀ e me opro3st. /Sa1m se sva1|al 
ii / gra47ja u1vi je5k, / bi4lo m je do3di ja lo. / Al e3t, / vo3l:a ga i o3sta la s wi2m. 
/ Ma bo1qe5 da sam <smeh> vra2t skr3{la. <smeh>

A: Ka kav je bio za jed ni~ ki `i vot?
I: Ka1ko e bi1o?/ O@n je ra74dio, ja2 ka1o, / na se3lu to2 dr3̀ a5la / ma1lo sto1ke5... 

/ /  /la1ko ni4je5, al / `i3vot i1de 5 da1qe5. / / Sa1 smo {to ka27̀ e5, dok je se mla4d, 
mo3gl smo, / a sa1d su ve1} go1dne, i / dru3k~i je / raz mi4{qa 57we5. / Ugla3vno5, 
vo1li5mo se. / \e1d, / ako po3sta ne5mo |e1d i ba1ba, jo1{ }e mo se vi1{e5 vo3lt i 
ci je4nt . / yi3vot je, si2ne, ta3ka5v ka3ka5v je. / Go1dne s, / ~i3ni5 svoj3e. /

A: Je l ima te u se lu ne ka de {a va wa?
I: Pa je1st bi4lo, sa1d o1vi5 da74na5 bi4le po1pla ve, vo1de5. / To2 e bi4lo na2jve1}

e5, u4zrok / sve3mu. / I#ma5 tu2 od ko3m{i je, / bi4la vo3da, / i od ko3m{in ce. / To2 
e u1`a5s bi1o je3dan, / to2 je3di5no {to to... / Ka ta stro4fa . /

A: Jel ima te ne ke igre?
I: Je3sam, / igr~la72n sam... / ~la2n sam je3dno5g klu2ba, / So1kol ski5 iga74ra75. 

/ Ja2 sam... /i1de5m,i1gra5m za ta2j ti2m, / ba3ca5m bo2mbu. /
A: Gde se to odr ̀ a va?
I: Odr3`a5va5 se to2 u / Kla1ka5ru. / Je3dno na1do mak se3lo na1{e. To2, ni4je 

da1le ko. / / I tu2 se sa3sta je mo, / dru3k~i je se ne3 b ni sa3sta liz svi1 klu1bo5va5. 
/ I#ma5 nas / na1{i5 / dva47ne5 s:e4la5. / Vi2nska, / Li je2{} e, Kla1ka5r Do2wi5, Kla1ka5r 
Go2rwi5, Збориште, U@nka, / Bro3sko Po1qe, / Ko3li be, / Si je2ko vac, / Zbo1 ri5
{te, / De3rve5nta... I#ma5 do1sta, / do1sta; i tu2 se sa3sta je mo /i tu2 je ta3kmi ~e5we, 
/ u vu3~e5wu / vu {tri3ka, / ba3ca5we5 bo2mbe5, / ba3ca5 se ka1me5n s ra1me na; / 
i3gre. Sa3sta je mo se tu4de40, / ma1lo se pro ve3se li mo, / ako po3bi je di5mo  / tu2 
je fe1{ta, / mu3ska, / tu2 nam je sve1. / Ta3ko5 da bu1de5 ve1se lo. /

A: Ko tu u~e stvu je sve?
I: Pa u3~e stvu je / do1sta,/ na72s, / re3}e mo. / Ko po3bi je di5, / o2n i1de da1qe5. 

/ Ko je pr3va5k. A mi2 smo za1uzel pr3vo5 mje1sto, / Vi2nska. /
A: Ka da se to odr ̀ a va?
I: To2 se odr3̀ a5va5 / je da3ne 5st o5g ma1ja. / / Je da3ne 5st o5g ma1ja, to2 se odr3̀ a5va5, 

i mi2 / i1de5mo; / re3}e mo, / ne1kad se odr3̀ a5va5, / re }e mo, У̑нка, / pa je3dne5 go1dne5 
40 Че сти су об ли ци ту де, туд, туј, ту де кар.
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/ Ви̑нска, / pa je3dne5 go1dne5 Грк, / i ta3ko5 da1qe5, na ti2m se3lma u ko1jim sam 
sa1d spo me4nla  t. / Ko1 sve1 u3~e stvu je, o1nda57 i1de5mo je3dn dru1gi5ma, / u pre4laz 
pe1ha5ra... / ovi, da e to2... /

A: Je l ima jo{ ne kih?
I: Po Mi2 smo po3bjed nic, / ve1} ima4de ka1ko je to2, / i3ma5 to du1go 

go1di5na5, pa ja mi1sli5m da o1sam go1di5na5, / mi2 smo pr va4c, Vi2nska. / To2 e je3dno 
dru4̀ e5we. / / I#ma5 tu2j омладне, i3ma5 tu2j i dje3vo ja5ka 5, i3ma5 tu2ji / sta3ri ji5 qu4di5 
i ba72ba75, i3ma5 nas sva1ka kvi5. / To2 je sa1m je1dno stav no je3dno ma72lo dru4`e5we. /

A: Je l ima jo{ ne kih zbo ro va?
I: Pa ne2ma5 vi2{e to2, je3di no va3ko, re3}e mo, / nnne1ko5 dru4`e5we / 

tih sa1... / / Pa i3ma5. / O#sno vals mo pri1je pa72r da47na5, / o1sno val smo, ovii, 
/ i3ma5mo tu2 je3dno udru ̀ e4we `e4na57. / I to2 smo, ovii, / i3{l smo u Bro2d, 
no3sl smo / / / sta ri3nska5 tra1di ci o nal na je1la. / Re3}e mo. /

A: [ta ste pra vi li sve?
I: Sve1 / po sta ri3n. / Pi1te, / na sta ri3nski5 na74~i5n, / ne1ko u3{tip ke, / 

ne1ko kro3fnce, sve1, / sve1 {to se ti2~e5 na sta ri3nski5 na4~i5n. /I tu2
A: Je ste vi ne {to pra vi li?
I: Je3sam, / ja2 sam pra1vla, / na sta ri3nski5 na47~i5n, / {tru4dlu. /
A: Ka ko se pra vi ta {tru dla?
I: [tru4dla se pra1vi5, / to2 se u1zme5 ti je2st o, / na3pra vi5{, / i na3ma ̀ e5 se 

pe3kme zom, / i / me1tne5{ ma1lo ma3ka, / i za mo3ta 57{, / i to2 se is pe3~e 5, / i to2 t 
je bi4lo / sta ri3nsko5 / ta1di ci o nal na je1la. / [to se ti2~e5 sve,1 / na sta ri3nski5 
na4~i5n je to2 / i3zlo ̀ ba bi4la. /

A: [ta je jo{ tu bi lo?
I: Tu2 su; / tu2 je bi4le / пите sa / si1ro5m, / pi1te gu3`va re, /
A: Ka kve su pi te gu ̀ va re?
I: Pi1te gu3`va re?/ To2 j se, si2ne, ne1kad pra1vlo; / ra1zvi je5 se ti je2st o, 

/ i to2 se pe3klo, ko1re su se pe3kle na pla1t/ od {po1re ta, / sta ri3nsko5ga. / 
I tu2 se, / ka se просуше, o3ne se mo3ta ju kao ru4`ce, /i sla27`e5 u te3vsi je. / 
I me1tne5{ da se pe3~e5. / I o1nda u1zm e5{ / vo1du / il mli je4ka, ako ne2ma5 mli
je4ka, mo1`e vo3da, / i / za1li je5{. / I o1nda ma1lo ja47je ko1je5 ra3zmu5ti5{; / e то e 
sta  ri3nsko5 pra27vo5, / i to e, i to e zdra3vo / di je2te  bi4lo. / A o1vo5 da3nas, / ovi 
{la47gov, i ove то̑рте, ne2ma5 o3d to5g to2 ni1{ta. /

A: [ta jo{ pra vi te u udru ̀ e wu `e na?
I: <smeh> Pra1vi5 se / <{a pu }e> ki4flce, / sla72ne5 ki4flce, / si2ne. / 

<smeh, {a pu }e>
A: Od ~e ga?
I: Od ~e3ga, si2ne?/ Pa sa1m bra1{na po3so li5{ ii / u1zme5{, isje4~e{ u 

ko1ckce ii / za mo3ta 75{. / I ma1lo po so3l i e1o ga. / Ni4je to, si2ne, pri1je, / 
ko2 sa3da5, / ve1} je1de5{ / {ta... / Na3pra vi5{, bu1de5 pra72vo5. / Sva1{ta, ka2̀ e5m t, 
sve1 od sta ri4na75. / <{a pu }e> Ne1ko do ne3se 5 gra1 gni je2~e ni5. / Sve1 / ni1{ta 
ne3ma75... / Sve1 do3ma57}e5. / A#j ba di je2te  pu1s me kra1ju. /
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A: Ka kav je pri je na mje {taj bio?
I: Jo oj / ka3ki5 e bi1o na1mje {ta5j... / Na1mje {ta5j bi1o; / ka3ki5 je bi1o; / jo2oj, 

si2ne, ka3ki5 e... / Na3pra vi5 se, / na3pra vi5 se po3lca od da sa47ka 57. / To2 je bi1o 
na1mje {ta5j. O#sta vqa lo se su3|e. / I o1nda / nane1ka za2vje sca se me1tne5 / 
ka1o, i to2 e bi4la vi3se5}a5. / Po3sla57`e5 se unu4tra va1k ta3vce, / pa one... / A 
ta wi4r, / ni4je bi4lo ko2 sa3da75. / Ovipra27vi5 ta wi4r, / por cu3lan ski5, / ve} 
bi4lлимени, /pa o3bi jen] ne3|e. / I tu2 se po3sla75`e5. / To mi li3na  za po3gle
dat. A da3nas u vi3se5}o5j, / pa ka72`e5 ne1 va qa5 ni3 to5. /

A: Gde ste je li? Je ste ima li sto lo ve i sto li ce?
I: Ni4je smo i3mal sto2 i sto3lce. / Je1lo se sa ze3mqe5 kak ko1 sti1gne5, 

na po3du , / me1tne5 se na3 pod. / Ka ko stoka3ki5 sto2 i sto3l]ce. / Mo2j o3tac je 
bi1o ra4dio, / na3pra vio ne1{t ko si3ni ju / o3kru5glu5. /I ma27le ma27le ske3mlij ce 
za na2s pe1te ro. /

A: [ta su ske mli je?
I: Ske3mli je. / To2 ske3mli je na3pra ve5 se o da3ske5, / ka1o sa1d, / si2ne, 

mo1der ne sto3lce, re3}e mo sto3lce mo1de5rne da sje1dne5. To2 s bi4le ma27le 
ske3mli ji ce. / To2 se da1ske, / o da sa47ka 5 mo2j o3tac to2 na3pra vio. / Na3pra vi se; 
/ o3dre ̀ e se, / re3}e mo, /tri2 ko ma74da  po da3ske5, /po ko ma47de . / I po3sla75`e5, / 
u3da ri5 e3kser, /e3t sto3l~ce, sa1m ta3ke5, za mi3nu5t. /A sa1d tre1ba lo/da da  
sje3di5 / u fo te3q. / / Pa ma27jka me1tne5 pre3snac; / i jo oj, / ma kaka3{ka ma, 
рукама gra3bqa5{ da se na3je de5{. Ako ne na3je de5{ se, o3sta de gla74dan. //

A: Vi ste ima li svo je so be?
I: Jo oj. / Ja1, / ni4smo i3mal. / Ni4smo i3mal. / Bra1t je spa74vo5, / se4ka spa72va5 

do1le, / u3 slam/ je3dno... / U, `i1vo te mo2j / <smeh, {a pu }e>. Ni4je, ni4je si2ne. 
/ Ka3ki5 so1be. / O so ba ne2ma5 ni1{ta. / Ne2ma5 se ni te le vi2zo r, ne2ma5, ni4smo 
zna3l... / Jo oj. / A mo2j o3tac ku4pio te le vi2zo r, ka smo mi2 vi1dl, / ~o1eka na 
te le vi2zo ru mi2 ka ni4smo... / <smeh>Ma72jka vi2~e5... / jo oj ka s sje1ti5m, bo1̀ e. 
/ <smeh> Ka27`e5, / „Yo1ek”, ka72`e,5 „o1}e5 da i3za57|e5 iz ove ku3ti je5.”/ Bo1`e po
mo3z dra72gi5. A kad je do1bio ra72dio, / ta1ta do1nio, / i bi4la ne1ka mu3ska, / a 
mo3ja ma27jka uga47sla, / mi3sla da ka do2|e5 ~o1ek, ve3li5, / da pu1sti5, kad je pu1sla, 
o3no sa3sim dru1go5, o3na mi1sla da sa3~u5va75, / mi1sla da se to2 si2ne <smeh> ~u2va5. 
/ <{a pu }e> Ka od je3dno5m ka1e,„Ja te1b” ka27`e5, „~o1e~e o3sta vla da ~u1je5{”, 
ka3̀ e41, „{ta1 o1vi5 pri4~a ju, a sa1d ne3ka mu3ska.”/ / Joj ja1... I#ma la sam ja2 ba1bu . 
/ / Mo3ja ba1ba i3ma la osam de3se5t pe2t go1di5na75. / Bi4la je to2 u za3dwe5 vri je4me, 
/ {ko1lo va na i паметна `e3na. / I o3na j me3ne u1vi je5k u3~la. / O#na je zna1la 
do1sta, / ko2 no1rmal no. / U#~la me kao di je4te . / O#n su bi4l bo ga3t; / u o1no 
vri je4me. / To2 e bi4lo se dam de3se 5te 5 go1dne5. / Ja2 sam ta1d / i3ma la de1vet go1di5na5. 
/ O#n s i3mal sve1 / u3 ku}. / I#ma la j i ma {i4nu  za {i4va5we. / Mo3ja ba1ba. 
/ I bi4la i1mu5}na. / To2 {to sam t pri4~a la, / ta1d su i3mal ne1po kret nu пе
цану. / O3na je i3ma la / a1mba75re, / ki3qe re, / ko3{e ve. /I#ma la je a1mba5re za / 

41 Ова кав об лик са крат ко у зла зним ак цен том мо же да се ја ви при ли ком на во ђе ња 
ди рект ног го во ра, а на то мо же да ути че и ре че нич на ин то на ци ја. 
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~i1{}e5we / pa1ta75ka5. / Ta3da5 pa ta ka i3ma la do1sta, / i ta3da5 se pa1tke / чиале. 
/ Òna e to2 pra1vla / jo3rga ne i ja3stu ke. / I ja2 kao di je4te  ne1sta {no, / tu2 se 
`e3ne sa3sta ju, ~a1k i mo3ja ma2jka u3 to5m. / Ja2 sam zna1la... / a od we2ne5 – te2 mo3je 
ba1be5 – si2n / me1ne na1go vo ri sa3da75, da ja u3le ti5m unu4tra... / Ka sam ja2 ule3tla 
unu4tra, / ona e pe2rje si je4va lo sa svi1 stra47na75, / bu3gi ja se u3va tla; / ba1ba ka 
me ni4je u3bla. / Ja2 sam to све mo4ra la ku1pt, / bu1d42to ne3 me{ po3kupt, 
/ to2to se, / o3ne se bi je4l:e od ... / To e ona, ta1d je ta mo3ja ba1ba, bi4la bo3ga
ta, / dok mi2 ni4smo / bi4l. / I#ma la e sto2 pa1ta57ka57, / i to2 j se ~i1ja lo, si ne,i 
pra1vlo, / za spa47va5we.A we4zni su si1nov bi4l na47stav nic i pro3fe sor./I 
o3n su spa47val u to2me5. Ko3lko j pu4ta5 me1n ba47ka go vo4rl a, „Aj de sre4d 
mo3je”/ i ja2 o1de5m sre4t: so1be / wi3ma57. / I mo2ram di1gnt, / mo2ra5m di1gnt 
to pe2rje. /O#n su spa47val u fi4no5me. / A mo3ji smo spa4val kao dje3ca, / uu 
/ sla1m. / Na3pu ni mo to2, / pri4~a la sam t. / A o3n su bi4l imo3}ni ji5. / I#ma
l su; / o3n su sje3dl za sto3lov ma / fi2ni5m, / we2na dje3ca, / dok mi2 ni4smo. 
/ Mi2 do2|e5mo ku1} pa, / sje1dne5{ / na ze3mq, / pre1stre5 se / de1kca i / do1le 
je1de5mo / na ze3mq. / Sve1 je dru3k~i je / `i3vot bi1o. I ta1d je si2ne, u o1na5 do4ba 
bi4lo bo3ga ti i si ro3ma {ni. /

2.3.

Да тум: 25. 12. 2013.
Тра ја ње сним ка: 59ʹ 40ʺ.
Го вор ник: ин фор ма тор ка И3, Ани ца Ми шкић, пред став ни ца је нај мла ђе 

ге не ра ци је. Ро ђе на је 1996. го ди не у До бо ју, од ро ђе ња жи ви у Вин ској. У 
вре ме ка да је сни ма на гра ђа, би ла је уче ни ца че твр тог раз ре да сред ње ту ри-
стич ке шко ле у Бро ду. Основ ну и сред њу шко лу по ха ђа ла је у Бро ду. Ин фор-
ма тор ка И1 јој је ба ка, са ко јом жи ви у до ма ћин ству за јед но са оцем и мај ком. 
Ко му ни ци ра нај че шће са сред њом и ста ри јом ге не ра ци јом, бу ду ћи да је је-
ди но де те у по ро ди ци и да у се лу има ма ло осо ба ње них го ди на. Ве о ма до бро 
по зна је ау тор ку, ко ја јој је ро ђа ка и са ко јом се че сто дру жи ла, што је ути ца ло 
на то да го во ри сло бод но и без ус те за ња. При ли ком сни ма ња у про сто ри ји 
је јед но вре ме бо ра вио ау тор кин брат.

 
A: De cem bar dve hi qa de tri na e ste go di ne, Ani ca Mi {ki}, se lo Vin ska. 
Ko ji su obi ~a ji za Bo ̀ i}?

I: Pa, /za Bo3̀ } o1bi~ no, /eo kre4n}e mo {ta mo3ja ma1ma, /pa o3na o1bi~
no spre2ma5 ta3ko, / сарму, / spre2ma5 супу, /spre2ma5 пилетну, /ku1va5 su2vo ме̑со, 
/ko3je se pro3su5{i5, /od svi wo3ko qe5, / o1ndaa, / pra1vi5, / салạ́те, ra1zno ra27zne 5, 
/ si1r. / Pa, / u1zme5 u zdje1lu sta1vi5, / ona3ko меда, / i u1zme5mo je3dnu јавЋку, / 
da bu1de5 na3ko, kru4pna li je4pa  cr ve3na , / pa je ta1ta na sje4~e  na ko ma74de , / i 

42 Овај об лик се ре ла тив но че сто мо же чу ти код ста ри јих ге не ра ци ја у зна че њу куд.
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o1nda ona3ko u3mo ~i u ta72j me2d, / pa sva1kom u3ku }a nu po3dje li5. / Al pri1je neg 
{to po3dje li ta3ko to2 / s me1dom ja1vke, / o~i3ta5mo mo3li tvu, / u3pa57li5mo svi je4}
u; / / ma1ma / u1zme5 / ka dio4nc u, / ka1no1no5, / ka3ndi lo, / ii na3pra vi5 / s ta3mja
nom i `e4ro5m, – o1no5 ka1o di1m ii sva1kog od na2s o3ka di5, / i3ko nu, / o3bi5|e5 oko 
ku1}e5, / tri2 pu4ta,o3bi5|e5 oko штале, / i o1nda mi2 je1de5mo to2, / ta2j me2d i te2 
ja1vke. / Pa u1zme5mo сир, / sva1ko poj3ede5 po ko3ma5d si1ra; sva1kom se na1spe5 
ne1{7t ma1lo 7̀e1{}e5, / ne1ko5 pi4}e, / al e3t, ko ne3 mo ̀ e, o1no5, u1zme5mo со̑к se1b 
na1spe5mo; / i o1nda svi1 kao na3zdra vi5mo, / za, / za здрạ̑вље, / zaa, / da do3~e
ka5mo  i sle3de }i5 Bo3{}; / zaa, / za ta1k ne1{t u3 ku}, / da bu1de do3bro, sve1. 
/O!nda sje1dne mo / pa je1de mo. / I / pr3vo si1pa75 домаћн ku1}e5, / na27jsta3ri ji. 
//U!vi je5k si1pa5 ta1ta – i1ak je ba1ba na27jsta3ri ja, al ta1ta e / vo1|a ku1}e5, i3 o5n, / 
u3pra vqa to2m ku1}om. /O!nda svi1 o3sta li za3 wi5m / si1pa75mo. / Pa o1nda je1de5mo, 
ne1 zna5m, / sa3rmu /i sve1 o3sta5lo {to1 i1de5. / Uo~43Bo3̀ }a, / ta1ta pe3~e5 pra27se. 
/ I to2 pra72se se ne3 smi je5 / ni сјећ, ni di4rat, / ni1{t, /do u3jtru, / dok se ne3 
bu de5 je1lo. / O!bi~ no za do3ru ~ak se ne3 je de5 / pra3set na,ve}  se je1du / sa1me3t, 
/ ne1ki5 ne1 zna5m, / ko2 ne1ki5 ma1wi5 do3ru ~ak, / / u1zme5 se, / {to1 e ma1ma u1ve~7e5 
na3pra vla, / o1vu5, / ~e4sncu, / i u ~e4sncu sta1vi5 пару, / a oko lo ~e4snce na3 
pra vi jo1{ je3dan di1o kru1va, / to je1st, / ko vr3ta 5w <smeh>. / I o1nda mi2 u1zme
mo tu2 ~e4sncu, i mi2 wu2 sa3lo mi5mo , / i o1nda, / o1va5j, ko na27|e5 pa3ru, / o2n }e 
kao bi1t/ sre3}an, we1ga }e / tje1t pa3re ~i1tav годну. / Ii, / a o3sta57li5 di1o o3d 
to5g hqe1ba, /  / pra1vi5mo, /se na kon pa27r da47na5 sta1vi5 na ro2g kra1v. /A // 
osta47tak hqe1ba {to o3sta ne5 to2g, / pra1vi5 se, po1sl’e44 U#skr sa, / po1sle Bo3
`}a, / bo1`e, / pra1vi5 se попара. / I u3 tu5 po1pa ru se sta1vqa ka3jmak, / to 
je1st sa sje4~e  se ta27j hqe1b, sta27ri5, / s vo3dom se to2 i3sku va5, / is pe3~e 5, / ii o1nda 
se to2 покајмачи / i mi2 to sve1 je1de5mo. / Ii, / , / <{a pu }e>aa  za3 Bad wcu, 
/ paa u1ve~7e5, / ne1gdje oko поноћ, / ja72 i ta1ta / i1de5mo u Бадњạ̄к, / / , / i o1nda 
/ ja72 i o2n po ne3se 5mo  сикиру, / i o2n – sa истока, ~i3ni5 m se sje4~e Ba1dwa75k ta27j, 
/ obi3qe ̀ i5 ga, /pre3kr sti se, / sa sje4~7e ga, / i o1nda ja72 i o2n / no1si mo. A 
Ba1dwa5k je, / ,/ dr1vo, hra47sto vo, / mla72do dr1vo od hra47sta. / I o1nda mi2 do2|e5mo 
/ кућ, /pre3t ku }o5m sta1vi mo, u3s ku }u/ Ba1dwa5k. / O#tvo ri5mo врạ́та, / vi2~e5mo, 
„Do ma3}cee, / do ma3}cee.”/ O!nda ma1ma i3za5|e5 s ku3ru zom. / I o3na ta3ko5 
ba3ca5 to zr2we po na3ma57. / Ii / ta1ta, / i3ma ne1{to /  ka1o, / Ba1dwa5k u3s ku }u, 
do ma3}c a u3 ku }u. / / i pri1je ne1go {to u2|e5mo u3 ku }u, / ta1ta o3tki ne5 tri2~e3tr 
gra3n~ce / od to2g hra74sta. / I /te2 / / se gra3n~ce ~u4va ju ~i1tav годну. Aa 
/ od pro1{le go1dne se za3pa57le5 u va1tru . / I o1nda te2 / / mo1`e mo sta1vt te2 
no1ve5, / kraj i3ko ne, / za i3ko nu, / ne1kuu, / po1su du il ne1{to. / I kad pro2|e5 / 
Bo3̀ }, / ta72j Ba1dwa5k se il sa sje4~e 5 u dr3va, il... / o1bi~ no se sa sje4~e  u dr3va, 
/ po {to su4vo dr1vo /pa mo1̀ e, / ii o1nda... / /A u3 cr5kv/ za Ba1dwcu, /  / o1de5, 
/ slu3`ba bu1de5 u1ve ~e5, / oko {e2 sa47ti5. / I o1nda i1de5mo ta1mo; / ~i1tav дạ̑н se / 

43 Чу ју се и об ли ци учу, уо чи. Уоч и учу се нај че шће из го ва ра ју де зак цен то ва но чи не-
ћи са реч ју уз ко ју сто је фо но ло шку реч.

44 Умек шан из го вор л. У го во ру Вин ске пре о вла да ва об лик по сле.
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pri3pre5ma to2 / pre3 cr5kvom. / Pr3vo /  / obi3la ze, / u o3ko5lnim se3lma sa tra1k
to rom, / i i3ma je3dan ve2lki5 Бадњạ̄к, / i i1du o3d ku }e5 do3 ku }e5, / ii sva1ki5, / 
i sva1ko i3s ku }e i3za5|e / i da1dne ne1{to ka1o na ta72j Бадњạ̄к, / sta1vi ne1ki5 
пешкир, / il вино, cr3ve no, / il ne1{to... / I o1nda se ta72j Ba1dwa5k, / pre{pred 
/ / cr2kvu do ne3se 5, / ski1ne5 se sve1 to2 sa3 we ga, / aa dru1gi5 Ba1dwa5k se une3se u3 
cr kvu / i na3 we ga se sta1vqa75 / to2 {to1 je, / su se qa4c da4l. /Ii / sku4pqa ju 
se ve2lka dr3va, / bu1du5 hra sto3vna , / ve2lki5 o1ni5 ra4stov, / sa sje4ku  se na ve2lki5, 
/ na3ko5 / ve1}a75 dr3va. / Na3pra vi5 se ko2 lo2gor ska va1tra, ona3ko, / ii za3pa57li5 se 
/ to2, / dok, / / dok slu3̀ ba tra1je5, / ii / ka slu3̀ ba tra1je5 / bu1de5 o1bi~ no pu3no 
/ u3 cr5kv. / Za3dwa75 o3sta ju5 дјеца. / Po1p dje2li545~o ko la74de , / slat ki4{e ne1ke5, 
/ dje1c; / a na1po qu, / ]/ o3dra sli ma, bu1de5 ku1va na5 ra3ki ja, / ku1va5no вино, mo3gu 
se ta3ko5 po slu4`t . / Ii / za, / o1nda, / ne1ko ko1 e, / ne1 zna5m, / u1zm e5 ta27j/ Бад
ња̄к/ ta2j {to1 se no3sio kro se3lo – / i u1zme5, i ona3ko ga / od/ tu ватру, / 
ona3ko ga spu2{ta5, fi2no / i vi2~e5 / Ko3lko `i1gi ca5, to3lko5 dje3ce5; ko3lko 
`i1gi ca5, to3lko5 sto1ke5; ko3lko `i1gi ca5, to3lko5 pa74ra5./ I sve1 ta3ko5 / dok / ne 
i3zbro ji5 ta3ko ne1ki5h / ti2h pa72r, /ne1 zna5m ni3 ja5... / A, / , / za Ba1dwcu je посно. 
/ Bu1de5 sve1 po3sno; / jer ta72j da27n se mo2ra5 po3stt, / ta27j da27n se o1bi~ no, /сви 
po3ste5, / ni1ko se ne3 smi je5 omr4st, / mi1sim, / ni4je da se ne3 smi je, / al / li je2po  
j da se po3sti5 / i da se po1{tu je5 to2. / Bu1de5 ri1bqa75 ~o4rba, / pe3~e5 se риба, / 
pe3~e5 se гра, / sa lu1kom se u3pr ̀ i5. / / Bu1de5 / куруза. / Do3br/ sad i3ma ju5 pa 
pra1ve5 ona3ko ma72le ku ru4sc e, al ma1ma pra1vi5 po3 sta5rom o1bi ~a ju, / pra1ti5 ka1o 
sta ri3nu. / A u1ve ~e5 /une3se5mo sla1mu, / баба une3se5 sla1mu, / pu3n vre1}u sla1me5. 
/ I!spod sto3la mi2; / ba1ba to2 pro1stre5 sla1mu, / i o1ndaa / ma1ma / da1dne5 wo2j 
bom bo4ni5ca5 ne1ki5, / ~o ko la47di 5ca 5, / pa47ra5 joj da1dne5; / i o1nda o3na ta3ko5 vi2~e5 / 
Ko, ko, ko, ka1o bu1de5 ko4ka sta2ra5, / ba3ca5 te2 ta3ko5, nov~... / to je1s pa3re ba3ca5, 
/ ba3ca5 bom bo4nce . / I ja72 i ta1ta i ma1ma, pi3ju ~e5mo ; / i u1zme5mo te2 bom bo4n
ce ... / I o1nda o3pe5t, / na4kon to2g / ve3~e ra5mo . / A u3jtru / za Bo3`} / se i1de5 
ra1no /u cr kvu?, / oko пе̑ sa4ti5 bu1de5 slu3̀ ba. / I / i3ma75 / o1bi ~a5j / da3 se / po3sl’e 
/ do3ru~ ka, ru4~ka i ve3~e re za Bo3`}, / ga72si5 svje4}a ku ku3ru zomku 3ru zom. / 
I ona3ko5, / sta1vi5 se odo3zgo5 {a1ka daa ne3 pro spe5 se све, / i o1nda pu1sti{ 
ku3ruz kroz {a1ku, / i u3ga57si5{ svi je4}u. / I kao / na ko1ju stra72nu svje3}e5 o1de5 
ta2j ku3ruz, / na3 to5j wi1v se tre1ba5 si1jat, nata27 wi1va }e bi1t ro3dna5, a i3ma }
e to3lko5 ki4bli5 ku3ru za, / i3ma }e to3lko5 to2ga5, / i sve1 ta3ko5 / ne1{to. /

A: Ka kvi su obi ~a ji za Us krs?
I: Aa za U#skrs... / Pa, / i1de se u3jtru u3 cr5kvu, / al o1bi~ no, e1o. / Pri1je 

neg {to po1~nu5 bi4lo ka3kvi5 oo3bred, / po1p {a1qe5 ne1kog i3s cr5kve5 / ko 
ot pje3va 57va 57, na pri4mer, / dje ~a4ke ne1ke, il ne1 zna5m, ne1kog / ko s wi2m bu1de5, 
/ po3{a qe5 ga ta3ko5 da i1de5 o3d ku }e5 do3 ku }e5, ii da / sku2pqa5 ja74ja,/ a o2n, za ta72 
ja74ja da1dne5 / / na1fo ru. / I / do2|e5 / sa1d, / u1zme5, / ne1 zna5m, dva2 ja4je ta i sa1d od 
sva1ke ku1}e5 u1zme5, / a po pa3di ja i ne1ko joj po3mog ne ne1ka 7̀e3na – da o3fa57rba ju5 

45 Код нај мла ђе ге не ра ци је че шћи су јед но сло жни ре флек си ду гог ја та, а у при лог 
то ме го во ри и јо то ва ње ти па љеп, ље пи ло, сњег.
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ta2 ja74ja. / Сва ja47ja bu1du5 cr3ve na u3 cr5kv. / A mo1{ sa1d, / sa1d, / sa1d je no1vo5 
do2ba pa se mo3gu5 sva1ka kva mo3gu5 bi1t / i pla74va /i qu bi ~a3st a i ze le3na , al 
o1bi5~no s cr3ve na, / i ta2 s i na4jqep {a5. / I ka2`e5 /se? da su cr3ve na ja47ja 
~u va3rku }e, / i da pr3vo ja4je cr3ve no, / pr3va75 bo4ja i1de5 cr3ve na, / i pr3vo ja74je 
ko je i3zva di5{ o3no t je ~i1tav go1dnu ~u va3rku }a. / / o1nda / ko3t ku }e5, / e1t, / 
ja72 i ma1ma fa2rba5mo ja4ja. / /sta1vi5mo, / sku1va5mo, ne1 zna5m, / ne1ki5h dva4de se5t 
do tri4de se5t ja74ja. / Ba1ba ka72`e5 da je o3na pri1je ku1va la oko pe de3se 5 do sto2, / 
jer pri1je bi4lo dje3ce5, do3la zlo se na tu ci ja47du , tu1cal se ta27j da2n. / A sa1d, to 
ne2ma dje3ce5, / ne2ma ko1 ni da se tu1ca5. / Pa1 da se ne3 kva75re5, / sa1m e3t rad re2da 
i ra di o1bi ~a5ja 5. / I to2 pr3vo5 ja47je se sku1va57; o3no5 bu1de5 ~u va3rku }a, a / od прије 
go1dnu da4na55, i1sto, / zna72~i5 ~i1ta vu go1dnu da47na5 sto3ji5 je3dno ja4je, / i to2 ja4je / 
{to j sto1ja5lo ~i1tav go1dnu da74na5, / pre ba3cu je se pre ko ku1}e5. / I o1nda j 
o3no5 ka1o ~u va3rku }a ii / ako pre3ba5ci5{ pre ko ku1}e5, / do3bro e. / I o1nda to2 
no1vo5 cr3ve no ja47je sto3ji5 ~i1tav go1dnu, i1sto5 ko2 i o1vo5 pro1{lo5, i sle3de }e5 
go1dne5 i o3no5 se ba3ca5. / [to se ti2~e5 ta3ko5, / ru4~ka do3ru~ ka i to2g, / pa e1t, / 
bu1de5 i1sto5 ko2 i za Bo3`7}, u3jtru, / i1sto bu1de5, / ta1ko5 ne1{to, / su2vo5 me2so, / 
bu1de5 сира, bu1de5 кајмака, bu1de5 луковача, to2 e, /il si ri3lu k, / bu1de5 si1ra i 
lu1ka. / Bu1de5 ta3ko5 na3pra vi5 se /sje3dan ve2lki5 qe1b, / o1bi ~an, / / pa se je1de5 
u3jtru, / pa se tu1ca5mo svi1, / pa ~i1je5 ja4je na72j:a1~e, ta2j e na72j:a1~i5, na72jzdra3vi ji... 
/ Na3zdra vqa75 se u3jtru za zdra2vqe, / / i e3t. //

A: Ka kvu su obi ~a ji za sla vu?
I: Paa, za sla1u, / u1o~  sla1ve5 ta1ta is pe3~e 5 pra72se, / i o1bi~ no se to2 pra27se 

i3spro5ba, / to je1s, / je1de5 se/pri1je neg {to1 / do2|e5 sla1va, / da se vi1di5 / da1 l je 
/ do3bro печено, / da1 l ваља, / da1 l... / Ma1da to2 sa1d i ni4je / po1tre5bno jer / 
pra72se ka ce is pe3~e 5, zna47mo svi1 da je pe ~e3no , al / mo2ra5 se pro4bat. / Za3 slau 
se u3jtru i1de5 u3 cr5kvu, / a u1ve ~e5 se ku1va5 ko1qi5vo, / to je1s / {e3nca. / Od ne3se 5mo  
u3 cr5kvu. / Ne1ki5 no1se5 ii hqe1b / i vi4no, / pa vi4no da1dnu5 po3pu; / i o1nda o2n, 
/ pre sje4~e ta2j hqe1b, / po1li je5 ga vi4nom, / i,i1sto ta3ko5 i ko1qi5vo, / po3qe va5 
vi4nom... / Do2|e mo ku1}. / U#jtru se / u3no se5 sto3lov u3 ku} ve2lki5, / sta1vqa75 
se sto2wa5k, / me1}u5 se ta wi4r, / lo3̀ i5 se ватра da bu1de5 топло. / A!ko e, / a1ko 
e sla1va / u zi4m, / o1nda se lo3̀ i5 va1tra da go1st se ne3 smr znu5, a1ko j љет, / 
to2 se {a2tor o1bi~ no ne1ki5, al / o1bi~ no mi2 / u3 ku} to2 sla1vi5mo. / I uzmsta1
vi5mo ve2lku svi je4}u na3sred sto3la, / to je1st kr3sna5 ta2 svi je4}a, / sta1vi mo ko1
qi5vo, sta1vi5mo ~a1{u вина o3svje5}e no5g i sta1vi5mo хљеб. / O!nda ku2m do3la zi5. 
/ Yi3ta75 se mo3li tva. / Go1st i1sto do3la ze5, / ta3ko5. / Чим ku2m do2|e,5 o1dma5 se 
~i3ta5 mo3li tva. / Ta1ta / i ku2m / lo3me5 / hqe1b. / Vrto je1st o3kre }u ga, / i o1nda 
svi1 ko1ji mo3gu5, ona3ko5 u3va te hqe1b pa / svi1 o3kre }u. / Yi3ta75 se mo3li tva, / do1k 
se... / , o1nda se ku1mov po3qu5be5, / i lo3me5 hqe1b, / pa ko1ji bu1de5 ja1~i5 o2n ve1}
i5 ko3ma57d iz vu4~e . / Iz li je2ve  ru4ke5 od ~o1vje ka, / i1de5 домаћц, /  kru1va; / i 
o3na to2 o3sta vqa5 zaa / sle3de }i5 da27n, / to je1st za dru1gi5 da72n sla1ve5. / , ku2mu 
i1de5 / u ta3wi5r, / svi3wska5 gla47va, / i o2n to2, / to j ka1o / ku2m, pa se we1m i1de5 to1 
na72j bo1qe5. / U gla2u se st1avqa57, / i1sto i za Bo3`}, / al i za3 sla vu , / ja1bka, / 



u kr1me to va u4sta. / , bu1de5 za3 slau / ta3ko5 i sa3rme5, / i su1pe5 / i sve3ga po3ne
{7to, / sa la47ti 5 ra27zni5, / si3re5va5, / ko la74~a 5, / sva1~7eg ne1~7eg. / Sla1ve se o1bi~ no 
sla1ve5 dva47 da na, a bu1du5 i po1slu ge ko1je se sla1ve5 je3dan da27n. /  ii... / / [ta1 
sam jo1{... / / Zaa... / Mo3gu5 bi1ti mr2sni5 i po1sne5 sla1ve, / a po1sne5 sla1ve s 
o1bi~ no ri1ba... / Al исти su o1bi ~aj5i, / sve1 i1sto5 / ko3d sva kog, / сам штоетǝ/ 
ri1ba, / i {to se ta72 dva72 da27na5 / po3sti5, i e3t. /

A: A ka kvi su obi ~a ji za svad bu?
I: Pa za sva3dbu, / o1bi ~aj su... / Pa to2 s ne1ka ko i na72jqe1p{i5 o1bi ~aj, / 

{to j po4sto ji. / Li je4p su svi1 o3sta li o1bi ~aj, al za sva3dbu su ne1ka ko нạ̑ј
љепши. / Pa, / mla27da se, / /spre2ma5, / tu2 ~i1ta vu no2}. O#na / ne3 smi je svo3ju 
vjen  ~a3ncu po ka74za t svo2m bu3du }em ~o1vje ku. / A o2n / je1dva ~e1ka5 / da je vi1di5. 
/ O!nda se o3na o3bla57~i5, spre2ma57 ~i1ta vo ju1tro. / Do3la ze5 kod mla do3`e we / 
go1st, / ro1dbna, / i o3n i1du5 da / ku2pe5 mla27du, / i1du5 po3 mla75du. / O!nda o3n 
do2|u5 ko3d mla5de, / sje1dnu5 is po {a2to ra ne1ki5 di1o go3sti ju, / do1k i1de5 bra1t, / 
il se3stra o3d mla75de i1du5, / bra1t il se3stra od/ mla do3̀ e we, / i1du5 ku4pt mla27du. 
/ I ta3ko5, / ku1ca ju, / pa ka1o /o3}e5 mla27du. / O!nda i3za5|e5 la72̀ na5 mla72da, / u ne1kim 
ha3qna ma, dru1gi5m. / Pa ni4je ta72 mla2da. / Pa i3za5|e5 jo1{ ne1ka la27`na5, i o1nda 
mo4ra ju, / o1nda se tu2 ce1nka ju, / паре, / mje4wa ju se. / I / za pa3re ku2pe5 mla72du. 
/ Mla72du iz ve3de 5 / bra1t od, / od mu2`a bu3du }e5g. / I o1nda se, / sje1dne5 ma1lo po3 
{a5tor, / pa se i1de5 / u3 cr5kvu. / Obi3la zi5 se sa1d, ne1ki5 di1o gra27da, ne1ki di1o 
se3la. / U# cr5kv se, / , / / o3bred]/ ti2 o3dra5de5. / Tu2 se za3ku nu5 na vje1~nu qu4bav 
do smr3t. / O!nda se i1de5 kod ma3ti ~a ra, / da se po3tpi {u5. / I po1sle to2g / 
vo1di se mla72da / kod mla do3̀ e we. / E o1nda, kad o3na do2|e5, / / i3ma5 o1bi ~a57j, / da 
slo1mi je5 / no3ga ma / ske3mli ju, / da ba1ci5 re {e3to  pre ko kro3va, / i ja1bku pu3nu 
pa47ra5 / iza se1be, / iza gla47ve. / A o1nda mla do3̀ e wa mo2ra75 mla72du pre3 we5t46pre ko 
pra3ga. / Ii / u1ve ~e5, / o1nda, / o1nda svi1 go1st do2|u5, i o3n sje3de5 / ta3ko5, / ve se3le 5 
se. / I mla72da do po4no} no1si5 bje2lu vjen ~a3ncu, / po sle po4no} se mo1̀ e pre3svu}. 
/ Aa / u po4no} se do3no si5 ta2 to2rta, / i ta1k... / [am pa47wac , / il ne1{to... /

A: Opi {i svo je dvo ri {te i ku }u.
I:  dvo1ri5{te ko2 dvo1ri5{te na se3l, sva1ko5 dvo1ri5{te j i1sto5. / Al 

na72jqe1p{e5 j, / kad je u pro3qe }e, / pa kad pro3qe }e ona3ko5 si2ne5, pa kad / is
cje3 ta ju, / ne1ki5, / ne1ko5 cje2}e, / pa kad is cje3ta ju шљиве, / pa kad is cje ta ju, 
/ ta3ko5 ne1ke5 / mla27de5 bi2qke. / Ta1d je na27jqep {e5. / Tra47va kad na ra47st e. / / 
dvo1 ri5{te j / ve3lko, / po {to `i4vi5m na se3lu. / I3ma75m, / ta3ko5, / i3ma5mo , / 
штале, / tu2 s:vi2we, / i3ma5mo / ko ko3{w a5k, / kotu2 s ko1ko{. / I#ma57mo 
ku1}ce od }u4ki5, / <smeh>}u ko4va . / Tu2 o3n spa47va ju. I#ma75mo pu1{ncu gdje 
{usu2{i5mo me2so. / Pa i3ma57mo vi3wa ge, / to2 cr2no gro2̀ |e, / i o3 to5g gro2̀ |a 
u1 je sen kad o3no sa3zri je5, / mi2 pra1vi5mo vi4no, / cr2no5 vi4no, / i to2 o1bi~ no 
~u2va5mo za3 sla ve, / il kad ne1ko do2|e5, / ne1ki5 go2st, / pa o1nda ta3ko5 / po3slu5̀ i5mo 
/ to2 vi4no. / O#no o1bi~ no bu1de5 li je4po , / sla3tko, / do3ma57}e vi4no. / O!nda i3ma75mo 

46 Оства ре но јо то ва ње на ме сту где се у истом го во ру ја вља об лик прени јет.
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par ce3lu, / to je1st, / di1o wi1ve5, / na ko1ju ma1ma si1je5 ta3ko5 ne1ke5, / ne1 zna5m, / 
si1je5 / po3vr }e. / O!bi~ no se si1je5 кромпир, / bi je4li 5 lu1k, / cr2ni5 lu1k, / cr3ve ni5 
lu1k. / Сију se... / I#ma75, / i3ma75 lu1k zi4mac, / si1je5 ga ne1kad, / si1je5 i zi2m i qe1t 
i pro3qe }e, sva1ki5, / zna27~i5 sta47lno se si1je5, / ~i1ta vo go3di {we5... o1si5m zi2m 
kad je sni je2g, / ta1 ce ne3 si je5. / Si1je5 pa ra da3jz ,/ si1je5 ma3une, / gra1, / gra47{a5k, 
/ bi je2li 5 gra1, / to je1s te1to vac. / Si1je5, / ta3ko5, патлиџạ́не. / O!nda i3ma5 pla
ste3ni5k. / U# wem si1je5 ne1ke5 pla ste3ni5~ke 5 bi2qke. / I ta1ta i3ma75 ri2bwa5k. / Tu2 
i3ma5mo ri1bi5ca5 ne1ki5. / Ta3ko5 i1de5mo, / pe1ca75mo ma1lo, / pa uba3cu je mo tu2 ша-
ране, pa et, / ka1d je, / ka1d/ je Ba1dwe5 ve1~e5, / mo1̀ 7emo i u3pe cat ne1ku5 ri1bcu; 
/ pa mo1̀ e mo i osu4{t je u pu1{n6c. / A i3ma5mo i vo1}wa57ke, / {qi1ve, / kru1{ke, 
/ tre1{we vi1{we, / i3ma5mo mu3{mu qe, / i3ma5mo / sva1~eg. / A ku1}a?/ Ku1}a 
je ve3lka / s na74stre{ncom, / dvo3ka ca. / Pa i3ma5mo, / ne1 zna5m, / ne2vni5 bo3ra
vak, / ku1hwu, / ho1dni5k, / so1bu/ je1nu, / i3ma5mo купатло, / sve1 ona3ko5... //

A: Ka kav je `i vot na se lu?
I: Paa / bo1qi5 je neg u gra74du. / Na se3lu/ i3ma75{ / svo3e. / Mo1̀ 7e{ da po3si je5{7, 

/ mo1`e{ da / ra27di5{ {ta o1}e{, / dok u gra74d ne3 mo{ ni1{t. / Mo2ra5{ / da 
bu2de5{ ti2, / jo1{ ak `7i4vi5{ u sta74n, o1nda ba1{ ne2ma5{ ni1{t. / Mo2ra5{ sve1 
da ku3pu je5{. / Al dok na se3l mo1{ {ta po3si je{ se1b, / da i3ma5{ svo3e. / I#ma75{ 
kra1ve, /i3ma57{ svi2we, / i3ma75{ o t:i2 kra72va5 mli je4ko, / i3ma5{ sve1 pro1iz vo de / 
ko1je }e je3dan gra1|a ni5n mo4rat ku4pt, / a ti2 tu2 i3ma5{ sve1 i mo1{ se1b kad o1}e{, 
/ ii ne3 mo5ra{ i3mat pa47ra za3 to5, / a dok o1vaj mo2ra i za3 to5 se bri1nt i za3 
sve. / I, na se3l0u je / ne1ka ko qe1p{e5, ~i3sti: je va3zduh. / Ako e, ako e ne1ko5 
na3se qe no5na se qe no5 / se3lo ba1{, / ak i3ma75 dje3ce5 to2 e li je2po , / ak i3ma5 i3gra
li5{te , / li je2po  je da se ~u1je5 da se dje3ca i1gra ju. / Do1k / to2 u gra74du, / sa1m / 
~u1ju5 se аута, ni1{ dru1go5.

A: Ka ko se {qi ve ku pe i pe ~e ra ki ja?
I: Pa, / {qi1ve sa zri je4va ju / ta1m ne1gdje, oko / se2dmo5g mje1se5ca. / Oko / 

ју̑ла. / Bu1du5... / o1ve5 go1dne5 s bi4le5 ro3dle ba1{ o1no /do3bro. / Pr3vo5 o3pa nu5 o1ne5 
потркуше, / i o1nda mi2 wi2 po3tku5pqa5mo. / I / онда/ odo1de5 ne1ki5 mla27d 
mo3mak, / il sta3ri ji ne1ki5, / ~o1vje5k, / ko ji ja2k, / ko ji sna74`an; / po1pne5 se na3 
sva ku {qi1vu, stre4se je, / i is po sva1ke5 {qi1ve5 ku1pi5mo. / Al / ne3 mo ̀ e sve1 
sa3tre5st, / jer ne sa3zri je5 sve1. / Pa o1nd a i po3ste pe no, i ku1pi5 se ne1ki5h de1set 
da74na5, / i sa3~e ka5, i o1nda se u кацу je1nu ve2l0ku, dr3ve nu, / il u ka1cu / ne1ku pla3
sti~ nu, / sta1ve5 te {qi1ve, / ii / sta1vi5 se {e3}e ra, / pa ka1o {e }e3ru {7a bu1de5... 
/ / i o1nda / se, / kad bu1de5, / ka se stvo1ri5 okro3vna, / mo2ra5 se sta47lno mi je4{a t, 
/ te {qi1ve, / da ne3 b pro3pa lo, / da ne3 b pro3po5 ko1m, / da ne3 b] pro3pa la 
i ra3ki ja, pa o1nda ne2ma5{7 ni1{7t o3 t:o5g. / I o1nda se / ski2da5 ta2 okro3vna, / ka 
}e se pe3} ra3ki ja, / daa,/ dab bi4la bo1qa5 ra3ki ja. / Ii ka ce / ski1ne5 to2, o1nda 
se i s:e3la do ve3ze 5 / ne1~i5j ka3zan, ako i3ma75{ svo2j ka3zan, o1nda57 / svo3ji5m pe3~e5{, 
ako ne2ma5{ o1nda, / mo2ra75{ tu3|i5m. / A ra3ki ja se pe3~e5 u1 je se5n. / Ko2 i3 sve 
o3sta5le5, {to se zi4mce, pri3pre5ma se za zi2m; ta3ko5 i ra3ki ja, i1sto. / I o1nda, 
/ pri pre4ma ju se i дрва. / Za tu ra3ki ju. / / I o3dlo ̀ i5 se va1tra, / u taj ka3zan, 
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/ si1pa75 se vo3da, / u dru1gi di1o ka3za na, / i o1nda se ta2j ko1m si1pa5 u ka3zan, / i 
o1nda mo2ra5{ okre4}at da ne3 b iz go3rl a, iz go3ri o ком, / da ne3 b pro3pa la 
ra3ki ja. / A i3z dru gog dje4la ka3za na i1de5 ra3ki ja cu4ri5 u ne1ko5 dru1go5 буре. / I 
o1nda / ta27j ko1m se ba3ca5, to2 / vi1{e5 ne3 tre ba5. / A / pr3va57 ra3ki ja {to j bu1de
патока. / O#na j do3bra za pra47we s, / pra74we pro4zo5ra75, / ta3ko / bri1sa5we / 
pra3{ne5, / ta3ko5 ne1~eg. / I po1sle ka ce ra3ki ja is pe3~e 5, sta1vi 5se u ne1ki5, / u 
ne1ka5 bu1ra75d, / bu1de5 na ta3van ma.../ Po slu3̀ u je5 setago3stma ne1ki5m, / za3 sla
ve, / za Bo3̀ }, / za U#skrs, / za pra2zni5ke. /

A: Ka ko se spre ma te za zi mu, za zim ni cu?
I: Pa, / za zi2mu, / mu1{ki5 di1o, / o3n to2 sve1 na1po qu sre3|u ju, / to je1st, / 

po dvo1ri5{tu, / sa ku4pqa ju5 to sve1, / da ne3 b/ i3ski slo, / da ne3 b/ sni je2g na3pa
 do5. / O!nda se, / mu1{ki5 i1du5 u3 {um, / sje4ku5 dr3va, / pa ku1} ci je4pa ju, / pa sla72̀ u5 
dr3va. / Dok `e3ne, o3ne / po3be ru5 sve1, / po3vr }e, / po3be ru5 pa3pr ke, / po3be ru5 
pa ra da3jz , / pa pra1ve5 ne1ke5 ke3~ap, / pa / pra1ve5 a1jva75re. / Pa шљиве se ku1pe5. 
/ I#ma ju o1ve5, / ve2lke5 {qi1ve, / o3ne se ku1pe5, / to je1st, be3ru5 se o3ne ni1kad ne 
o3pa da ju. / Mi1sim, o3pa nu / ako s pre ro3dle . / Al o1bi~ no se na be3re 5 i ta1k ti2:, 
/ zre3li ji5 {qi2va5, / va1de5 se ko3{pce, / pra1vi5 se po3 ~i tav no2}, / o1va75j, / пекмез. 
/ Pra1vi5 se i od {i4pka. / O!nda, / ku1pi5 se {i4pak da se pra1ve5 ~a3jev. / Kad je 
zi4ma, / da bu1de5 li je2p. / Pa se ne1ko5 po3vr }e, ta1k, / ma3une se sa3lo me5, sa be3ru 5 
se pa se i3zlo me5, pa u fla1{e se sta1vqa ju5, pa u za mr zi3va 57~. / Pa se gra47{ak 
o3qu {tri5. / Pa se sta1vqa75 u za mr zi3va 57~. / Pa gra1 se ga1zi5. / Sta1vqa75 se u vre1}
e, / o1ne5 pla3tne ne5 ne1ke5, / pa se o2n su2{i5, / pa se i3zga zi5, / pa ga no1si mo na 
ta3van, / i ta1k... / Bu1du5 месаре. / Mu {ka47rc  i3ma ju5 me3sa ru. / To je1 s:vi2we 
ve2lke5 ko1qu5. / Pra1ve5 ko ba1sc e. / Su2{e5, / su2{e no me2so. Pe4ke. / Sje4ku5 me2so. /

A: [ta su pe ke?
I: Pe4ke su, / va1k mama72li ko3ma5d me2sa, / i o3ne se sta1vqa ju5 / na ne1ki5, 

pa o1bi~ no, / ube3ru5 ne1ku5, / ne1ko5 ja1~e5 ma1lo dr1vo, / ne1ku5 jo3{ku, il ne1{ ta3ko5, 
/ o3gu5le ko1ru, i o1nda na3pra ve5 do1l ko2 {pi1c, / i ta3ko5, na3tak nu pa27r / ko ma47da 5 
me2sa, / i po3so le il po ve3ge te5 / i pe3ku5 ta1k na va1tr. /

A: Ko ra ̀ wi}?
I: Ra ̀ wi4}. /
A: [ta jo{ ima od zim skih po slo va?
I: Pa, / pe3kmez, / {ta1 sam jo1{... / Pa e3t ta3ko, / u za mr zi3va 57~ se sta1vqa5 

ne1ko5 po3vr }e ko1je ne3 mo ̀ e op sta3t/ vi1{e5 na va3zduh, / a ko1je b se mo3glo 
ka3sni je5 / upo tri je4bt. / Pa {pi1ce iz bu1nda5va5, / se va1de5, / sta1vqa ju se i1sto 
u za mr zi3va 5~. / A bu3nda ve se i1sto is ko3ri 5st e5, / na3re5nda5mo ih, / pa i/h? 
sta1vqa5mo u ke1se, / pa u fri`u za mr zi3va 57~, / pa pra1vi5mo pi1te sla3tke5 od 
bu1nda57va75, / paa, / mo3gu5 i3 sla75ne / ko vo1l0i5. / Kro1mpi5r se i1de5 va1t: . / A, / i o1nda 
se sta1vqa5 u3 vre }e, / i o2n ~i1tav zi2m mo1`e bi1t. / Aa / o3dvo ji se / ma1wi5 
kro1mpi5r, sta1vi5 se u3 ne ku dru1gu vre1}u, i kli1ce o2n pu2{ta57. / I o1nda se 
sta1vqa57 u3 trap, / ta1m u zi2mu... / I... /

A: [ta je trap?
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I: Tra1p. Pa tra1p,/ se ma1lo is ko3pa 5, / ona3ko5 ne1ki5h, / ni1 po5 me3tra, / 
ze3mqe5, / i tu2 se sta1vi5 / te vre1}e kro1mpi5ra. / I o1nda se, /o1va5j, / pr3vo5 se 
sta1vi5 / сије̑но ne1ko5, / odo3zdo5 pri1je neg {to sta1vi5{ kro1mpi5r, / pa sta1vi5{ 
kro1mpi5r, pa odo3zgo5 si je2no , / pa деке, pa o1pe5t si je2no , pa de1ke i sve1 ta3ko5 
da ga u3to pli{, da o2n / pro kli3ca75, / da o2n, / da ga mo1{ p3osi jat. / To2 j tra1p. /

A: Ko je su zim ske ra do sti?[t a ra di te kad pad ne sni jeg?[ta  ste 
ra di li kad ste bil ma li?

I: Pa / sni je2 kad... / Snje2g je1s li je2p, / al, / i3ma57 i po3sqe di5ca5 od snje2ga. 
/ Pa, kad snje2g pa1ne5, / o1bi~ no smo se kli4zal. / Tra4`l smo u1vjek ne1ke5 
барце {to z:a3mr zle, / pa se kli2`e5mo. / Pa u1zme5mo vre1}e od gwo1ji va, / pa 
na3pu ni5mo  sje2no5m. / Pa o1de mo брда tra27̀ i5mo, / uu3 {u mu o1de5mo, / pa se kli2
`e mo po3 ~i tav da27n; / mo3kr bu1de5mo, / al ni1{ na3ma ne3 sme5ta5. / Pa do2|e5mo 
ku1}, pa u1zme5mo sa27nke, / pa se sa27nka5mo. / Al ni4je bi4lo, / ni1ka ko, / sni je2ga 
ta1k ne1kog do3brog, / sa1d, / da se, / u za3dwe5 vri je4me / da se mo3glo i sa27nkat, 
/i skli4zat... / Pa smo se pri1je5 gru1dval po3 ~i tav da27n, / pa pra1vl swe1{ka, 
pa чи̑ј }e сњешко bi1t ve1}i5, pa ~i2j }e bi1t qe1p{i5.../ Pa smo zna1l, svo2j {a1l 
ski1ne5mo, pa sta1vi5mo na3 swe {ka; /pa {e4rpe sta27re tra72`i5mo.../ Pa / 
pra1vi5mo ta1k] de ta47qe  na3 swe {ku, / pa ne1 zna5m ni3 ja75, / sva1{7 ne1{7t... / Pa 
smo i1gral se ra1ta. / Stavna3pra vi5mo zi2d od snje2ga i ku4gle. / Pa iza to1g 
zi4da5 je3dno sto3ji, pa na3pra vi5 ne1ko dru1gi5 z dru1ge stra47ne5 zi2d, pa se ga72|a5mo. //

A: Opi {i je dan svoj dan.
I: Pa o1bi~ no u3sta jem ra1no uj3tru, / oko ne1kih pe2 sa47ti5. / Spre2mim se, 

i1de5m u3 {ko lu. / To2 e sa1mo ra27dnim da74nma, / dok se i1de5 u3 {ko lu, / i / o3dla
zim na sto1de5m na sta3ncu, ~e1ka57m au to4bu s, / o1de5m u3 {ko5lu, / bu1de5m ti2 {e2{ 
~a3so va, / vra27tim se au to4bu som i1sto ku1}, ne1kad o3sta jem do ~e3tr. / Do2|e5m 
ku1}, / ru2~a5m s ma1mom i ta1to5m, / i ba4ko5m. / O!ndaa ma1lo ne1kad o3spa5va5m, / 
pa bu1de5m na fe4zbu ku, / pa i1gra5m i3gr ce. / I o1nda u1ve~7e, / ne1kad u3~i5m, ne1kad 
ne u3~i5m, / za47vi si ka ko ka1d. / Le1gne5m spa74vat. / I to e o1bi~ no od po ne3diq ka 
do pe4tka, / tu2 s mo3j da72n. / A su3bo tom i ne3dqom o3spa75va5m do de1set sa47ti5, / 
ni1{t ni4je pre3tje ra5no vi1{e5 ne1g od o1no5g kad u3sta jem / ra3ni je5, / al na3spa5va5m 
se. Pa po3ma57`e5m ta3ko5, / ma1m, / po3 ku} da sre2di5 ne1{t, / i... / A kad je 
ra4spust o1nda se / o3dma57ra5m, / i1de5m ta3ko5 / van ze3mqe5, il i1de5m u ne1ki5 dru1gi5 
gra27d i... /

A: Jes i{la ne gdje na eks kur zi ju?
I: Pa i3{la sam na eks ku3rzi ju, uu de3ve5to5m ra47zre du. / I#{la sam pri1je 

tri2 da27na na, / je1dno dnev ni5 i3zlet. /
A: Ajd is pri ~aj ne {to sa eks kur zi je. Ka ko e bi lo?
I: Sa o1ve5 iz o3snov ne5 {ko2le5?/ Pa / bi4lo e... /  po1da5vno, / pa sa1, {ta 

se sje1ti5m. / Paa, / / bi4la sam de3ve5ti5 ra4zred, ii / i3{lo se na eksk3rzi ju. 
I#{lo se na3 mo5re. I#{lo se u3 Cr5nu Go1ru, / Bu1dvu. / Bi4l smo se1dam da47na5 
ta1mo. / I#{l, / i3{la sam sa svo3ji55m ra74zre dom, / i s jo1{ pa27r ra74zre5da5, / ko1ji 
s i1sto bi4l ma tu ra1nt  ta1d. / Bi4l smo ti se1dam da74na5. Bi4l smo pr3vo5 u 
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Tre3bi5wu, / tu2 smo spa74val u ho te4lu  Le1ota5r. / O#bi{ smo / tre3bi5wsku5 Gra
 ~a3ncu , / bi4l smo u jo1{ je3dno5m ma1na sti ru. / Bi4lo nam je li je2po . / Vi1dl 
smo ~i1ta vo Tre3bi5we, / je3dan od qe1p{i5 gra1do5va5, i to3pli ji5: gra1do5va5 uu 
Bo1sn. / O!nda57 smo sle3de }i5 da72n i3{l u Cr2nu Go1ru. / Pa o3bi{ smo i Ko1tor, 
/ i I!ga lo, / i He3rceg No1vi5 i sta27re5 gra1do ve. / U# Budv smo na72jvi1{e5 pro
vo3dl vre1me na. / Tu2 sam bi4la sa svo3jim dru4{tvo5m, bi4lo nam je ba1{ li je2po , 
ba1{ sam se li je2po  pro3ve la, ma1da ni4sam mi1sla da }e ta1k bi1t li je2po . / / 
Ku4pal smo se u1 mo5ru, / svi ti2 ~e3tr] da2na, / ko3lko smo ta1m bi4l. / Sva1ki5 
da27n smo se ku4pal. / I#mal smoo / ru4~ak. / I#mal smoo / do3ru ~ak. / I#mal 
smoo,/ ko2 ne1ke5 ka3rt ce pa, / kad i1de5{ na ru4~ak, o3na t] ta1mo i3ksi5} na3pra
vi5 da s o3ba vio ru4~ak, do3ru ~ak. / O!ndaa i3mal smo ka3rt ce za vra74ta, ni4smo 
i3mal kqu4~e ve, / ne go ka3rt cu sta1vi5{ svoj od vra74ta, pa t se vra47ta 
o3tvo re5. / I sve1 ta3ko5, / nene1{to no3vi je5. / Spa47va la sam sa svo3jom dru
ga1rcom u3 sob, / i e3t. /

A: A ka ko j bi lo na ovoj eks kur zi ji pre ne ko li ko da na?
I: Bi4lo j o1dli~ no, / jo1{ je svje3̀ e... / O!vaj... / ba1{ i3ma57m li je2p u1ti5sak, 

/ i ba1{ b vo3l:a da o1de mo jo1{ ne1gdje. / Po {to j o1vo5 mo2j no1vi5 ra4zred, i 
po3{to, / po3{to to2 no1vo5 dru4{tvo ii / pr3vi pu2t je da ne1gdje ja72... Ni4je pr3vi5 
pu2t, al / pr3vi5 pu2t da smo sa47m], i da smo ne1gdje o3{l i da smo slo3`n. / 
I svi1 smo bi4l, na3 tom, osim je3dne5, dru ga1rce , o3na ni4je / mo3gla i3}. / I / 
bi4l smo ~i1tav da27n. / Pr3vo5 smo, / o3ti {li u Ta2vlu, / ma1na sti5r. / Ta1m smo 
o3bi{l ma1na sti5r, bi4la je3na mo na1hw a, / o3na nam je sve1 is pri4~a la o ma1na
sti5ru . / Ku4pl smo se1b ta1k ne1ke5 su ve ni4re , ne1ke5 kr stekr 3sto ve, ne1ke5e / 
la3n~}e, ne1kee бројанце. / Za1dr ̀ al smo se ne1ki5 sa27t vre1me na tu2. O!nda 
smo o3{l uu / Bi je2qn u. / Po3sjetl e1tno se3lo Sta3ni{}. / Tu2 se mo3glo 
sva1{7 vi1t: . Od oni5 sta27ri5 ku1}i5ca757, / mo3sto5va5a, /je1ze ro, / la1bu5dov cr2ni5, 
la1bu5dov bi je2li 5. / Pa i3ma75 kao ma1wi5 zo3lo {ki vr1t. / Bi4le s dvi1je sr2ne, / 
bi1o je3dan }u4ko, / bi4l s ma1~},al ma1~} s od ne {e3n u ho3te5l. / Tri2 ho
te4la . / Sje1}a57m se, / Kar di3ja5l / i Mo1skva, / i / tre1}i5 ne mo3g se sje1tt ka1k 
se zo3ve5. / / I#ma ju ta3ko5 imi ta74ci ja mo1sta, / ko u Tre3bi5wu. / Al ma1wi5 mo2st. 
Pa i3ma ju ne1ki5 / ku1}ce ta3ko5, paa, / i3ma75 re sto3ra 75n, / i3ma ju, / {ta1 sam re3kla, 
ho te4l. / I#ma75 za dje1cu. / Pa i3ma5 fon ta74na5. / I#ma57 sva1~eg ne1~eg li je2po . 
I#ma ju vo de3nc e. / I#ma5 ko2, / ne1{to ko2 ~e4ka, / pa se po1pne5{ na3 to5 i vi3di5{ 
~i1ta vo e1tno se3lo. /

A: [ta je ~e ka?
I: E!, / ~e4ka, / , to2, / to2 o1bi~ no se upo tre3bqa 5va5 za / ловце. / Ko1ji i1du5 

va1tat, / kad je vri je4me, se zo4na  lo1va, / pa i1du5 va1tat sr2ne, di3vq5e kr4mke, 
/ ze1ce ve, / ze1~e ve, / fa za47ne ... / Pa o1nda se po1pnu5 na tu2 ~e4ku, / u1zmu5 dvo1gle5d, 
i gle1da ju sa1, da1 l }e ne1ka `i vo3tw a na3i}. / I!sto ta3ko ko2 ne1ka5 ~e4ka, 
ko2 ne1ka извиднца, ne1{to ta3ko, / pa mo1` da vi3di5{ ~i1ta vo e1tno se3lo. / 
Se3lo j jo1{ u iz gra4dw ], / ma1da j pre1li je2po  i3 sad, / i1ako j bi4la zi4ma, i1ako 
j sni je2g, / ba1{ je li je2po  bi4lo. /
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A: , is pri ~aj ne ki za ni mqiv do ga |aj ko ji ti se ne dav no de sio. 
I: Pa, / <smeh> i3ma5 / do1s / do1ga |a5ja 5 u3 mo5m `i vo3tu . / Ja2 sam / <smeh> 

di je2te  sa do1ga5|a5ji5ma, i do1`i5vqa5ji5ma. / Pa, je3dan do1ga |a5j s mo3jom dru
ga1rcom. / / Po sle {ko2le po1{to sam o3sta la do ~e3tr – nui4sam du1go o3sta
 ja la s wo2m, / i ni4smo se ba1{ / du1go, / to1lko, / drumi1si5m dru2̀ i5mo se mi2, 
al / sve1 na o3dmor ma, i o3sta la sam do ~e3tr sa27ta. / I o3t{le smo / na ka3u. 
/ Pa smo s ka3ve o3{le na ke1j, / da pro3{e5ta5mo. Ii na Сạ́ву, da vi1di5mo ka1ko 
j Sa47va, / ka1ko te3~e5e... / Bi4lo j su2nce, / bi4lo j ba1{ li je2po  vri je4me. / I / 
<smeh>, o3t{le smo / do, / ba1{ do Sa47ve, / do ri je4ke . / Spu1sle smo se ni 
ste1pen ce. / I / ka1ko j pa1da la ki1{a bi4lo j bla to vibla 1to, / bi4lo je / o3na
ko5 / sve1... / I ja72 sam htje1la da se sli1ka75m, da sko1~im na bro3dcu, bro3dca 
j bi4la tu2 kraj / to2g / o1strko2, mi1si5m... / I ja72 da sko1~i5m, u3pa ne5m u to блато. 
/ I o1nda j me1ne dru ga1rca  tu2 iz vla4~l a, i ту̑ s bi4le сцене, tu2 smo se 
smi1ja75l. / I o1nda / <smeh> sam po1de ra la hla1~e. / I <smeh> u3{la / u a3uto, 
i ta1ta kad je vi1dio / <smeh>, re1ko j / „Si2ne, |e1 s t po1la la72~a5, ju1tro5s: 
o3{la ~i1ta va”/.<smeh>

A: Je l ima{ jo{ ne ki ta ko za ni mqiv?
I: Pa, i3ma75m / do1sta do1`i5vqa5ja5, / al mi1sim da j o1va j / do1vo5qan. /
A: Ima{ ne ki omi qe ni film da is pri ~a{?
I: Pa i3ma5 do1st fi3lmo5va5 sam gle1da la. / I sva1ki5 mi je o3mi5qen na3 svo5j 

na74~in. Sve1 {to sam gle1da la fi3lmo ve, gle1da la sam po3 svo5m i3zbo ru. / Ni
je3da n fi1lm ni4sam o3dgle da la da m se ni4je svi4dio, il da ni4sam, da m ni4je 
bi1o pre po3ru5~en . / Svi1 su fi3lmov na3 svo5j na47~in. / Sva1ki i3ma75 / svo2j ne1ki5 
do1`i5vqa5j, / sva1ki5 e... / Pa e3t, ne1 zna5m, / ko1ji b/ mo3gla... / Ne1 zna5m {ta1 
b mo3gla... / / Mo1`7e се̑рија ne1ka75?/ Pa na pri4mer / <smeh>na27jvi1{e5 je 
i3ndi5jski5 ti se2ri5ja, / na te2 ve3u. / To2 se na27jvi1{e5 gle1da57. / O#sta5lo se i gle1da
ju jo1{ i tu3rske5 se2ri je, al na27jvi1{e5 ti2h i3ma75, pa Ma72la ne3vje sta, Ban di2ni, 
/ pa o1va5j pa o1na5j... / I ta3ko5 / je3dna se2ri ja {to mo2j ta1ta gle1da75, / i3 ja5 u3zwe ga 
ta3ko5 ne1kad po3gle da57m. / O#dba75~7ena. / I tu2 se sva1{7t ne1{to de3{7a57va5. /

A: [ta?
I: Tu2 su, /pa eo, tu2 e je3dna ma72la И̋ћa, / koa e, o3na e si ro3ma {na. / Je3dna 

Тапа̑сја koa e bo3ga ta. / I o3ne s:e dru4̀ le od ma le3na . / I$}na ma1ma e bi4la 
slu4̀ a5vka, / i slu4̀ la e ma1mu i ta1tu od / Ta pa2sj e. Yu4va la j Ta pa2sj u, i ta3ko 
s:e o1ve5 dvi1je ma72le i1gra le. /Me |u3ti m, / od Ta pa2sj e ta1ta e vo3lio tu ma72lu 
И̋ћу, / pa e, / o3 wo5j se bri1no5. / I tu2 je ba1ba od te2 / Ta pa2sj e stvo3rla mr4̀ wu 
pre ma I̋}, / i Ta pa2sj a je od ma72li5 no1gu5 za mr4zl a I4}u, / ii / ni ka3sni je je 
ni4je vo3l:a... I sa1d su o3ne / `e3ne, / i i3ma ju svo3ju dje1cu, / ii, / sva1{ta se 
ne1{to iz de {a4va lo... / I#ma5 ne1ki5h i ne po3ve 5za ni5 stva47ri5. /I ta3ko5... //

A: [ta ste se sve igra li kad ste bi li ma li?
I: Uh, {ta1 ni4smo. / Pa i1gral smo se `mi4rke5, i1gral smo see /ve3ze

ni5 pe {ki4ra 5, / i1grals mo see.../ ka1k se o1no5 je3dna i3gr a zva47la... / , ka oo... 
/ ma bi4lo j sva1ka ki5 i3gri5... / Paa... / / Sva1{ta ne1{to. / I!gral smo se... / 
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i1gra5mo se sa1d po3ne kad i o3dbo5jke5, / i1gr a5mo  se ii... / / Sva1~eg ne1~eg se 
i1gra5mo... /

A: Opi {i te igre ka ko idu.
I: Zna27m, i3ma5 i tr1ule5 ko3ble5 smo se i1gral. / Pa, e1v... / Ve3ze ni5 pe {ki4

ra 75. / Pa sta1ne5mo u1 kru5g, / ii... / <po ka zu je ra {i re ne ru ke> i3ma75 ono ne1{t 
va3ko5 s ru3ka ma. / Sta1ne5mo u1 kru5g, / i, / o1nda kao pje1va5mo [i4ri {i4ri, ve3ze-
 ni5 pe {ki4ri , bo3sa ja2, bo3sa ti2, okre4ni5 se Ja3dra57nka ти̑./ I o1nda se o3kre5ne5 
ne1ko / na tra3~k e5, u1na za57d,/ i o1nda svi1 dok se ne o3kre5nu5, ta koo, /~i1ta va i3gra 
ta3ko5 i1de5. / To2 s o1bi~ no cu1re / igrцурце i1gra le. I#ma5 i3gra / abe re2~ke 5-
aber tu2de/ a3bre ko3ga ho1}e te. / Sta1nu5 / dvij1e, / na dvi1je stra27ne5, / ta3ko5 
dje3ce5, / u3va te se za11 ru5ke, / i o1nda na pri4mer je3dan iz je3dne5 gru3pe5 ka27`e5 
„Mi2 / ho1}e mo De3ja na” , / i o1nda /ta2j, o1nda se / ta2j ne1ko za3tr5~e5, / i, / i1de5 kao 
da / ta72j / la47nac slo1mi je5, / da pro2|e5 kro3s ta57j la4nac, / ako o2n pro2|e5 o1nda o2n 
iz a be3re 5 ne1kog / o3d to5g {to j pro3{o5, / ako ne3 pro5|e5, o1nda o2n mo2ra5 o3stat me |u 
wi3ma5. / I to2 se i1gra5 sve1 dok je3dan ne o3sta ne5, / , u, / sa72m. / A i3 o5n / kad 
o3sta ne5 sa2m, ako ne3 pro bi je, o1nda j ta2 dru1ga ne1ka gru3pa po bi je4dl a. / , / La47ste 
pro3la ze. / I to2 e je3dna i3gra... / Paa, o1bi~ no, / ]/smo / sta1ja5l, ona3ko kao 
dvo1j se u3va te za ra me3na , / a svi1 obi3la ze5 o1ko lo / wi2h, / i pje1va5 se pje1smca, 
/ kao La47ste pro3la ze5 u go1ste nam do3la ze5. / I o1nda u3va te je3dno5g, / i / ta72j, 
/ ta27j bu1de5 / la47sta. / O!nda smo se i1gral/ Ca1re, /ca1re, /go1spo da re. / Je3dan 
bu1de5 ca1r, a o3sta57li su svi1 kao, / стану / u3 isti5 re2d, / bu1du5 svi1, / je3dno do1 
dru go5g. / I o1nda svi1 is pi3tu ju5 Ca1re ca1re , /ko3lko i3ma57 sa47ti5?/ Pa se re1kne5 
na pri4mer je da3ne 5 s:a47ti5 je ki1{o bra5n, / pa se o3kre5ne,5 / ona3ko,5 / u1 kru5g, / pa 
re1kne5 / tri2 sa72ta u1 bu na5r, / pa ta72j ~u1~ne5. / Pa cr2na ka3fa unapa bi je2la  
ka3fa u1na pr je5d, cr2na ka3fa u1na za75d. / Pa o1nda e bi4lo, /  / kao / ze~ ji sko1k, 
/ pa sko1~i5{ ne1kol ko pu4ta5, / ii... / <{a pu }e> O!ndaa, / ne1 zna5m... /

A: Ko je jo{ igre?
I: ymi4rke5. / To2 o1bi~ no se bi2ra5mo ko1 }e i1grat `miko1 }e `mi4rt, 

/ a ko1 }e tra74̀ t. / I o1nda je3dam `mi4ri5 i tra72̀ i5 sve1. / I o1nda se kao ne1ko 
u3pi ka5, / ka1o, / oslo3bo di se to2g. / I!gral smo se i Le3de nog ~i1~e5./ Pa kao, 
/ ga72wa5mo se, / i o1nda5 / bu1de5 je3dan / ta2j ko ji va1ta5, / ko ji ga27wa5, / i3 on kad u3va  ti5, 
/ o2n za3le di to2g ne1kog, / i та̑ј други na3sta vqa5 va1tat. /A mo1̀ e i da ta72j je3dan 
va1ta5, / dok sve1 ne za3le di5, / a o1vi5 da ga od le3|u ju sta4lno. /

A: Ka kav je od nos sa ro di te qi ma da nas? Iz me |u de ce i ro di te qa?
I: Paa / za74vi si, ni1ko ni4je i1sti5. / Me |u3ti m, da3na s:e ro3t:eq to3lko i 

ne3 po {tu ju. // sva3|e s:a ro3t:eq ma sve1 ~e1{}e5, / ko3nflikt. / Dje3ca se 
po na4{a ju ko2 da s o3dra57sla5. / Ko2 da im ni4s/ ni ma1ma ni ta1ta. / Za4vi si, ne1kad 
i3ma75 ii, / i do ro3di te5qa 5. / Ne1kad ni4je sa1m do dje3ce5 / stva72r. / Al o1bi~ no, 
dje3ca se po na74{a ju pre ma ro3t:eq ma / be zo3bra zno, ba3ha to... /

A: Ka ko se da nas iz la zi i dru ̀ i, a ka ko e pri je je l zna{?
I: Pa pri1je zna72m da su bi4la ne1ka / po si je4la ; / da su cu1re i3{le / uu 

ne1ku5, /ne1 zna5m, / u ne1~i ju5 кућу, / no3sle su преслце, / i плетива, i ple3le su, 
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i pje1va le su, / pa su im mo3mc pod pro4zo re do3lazl. / A sa1d, / sa1d se, / 
obu4~e{ / <smeh> {to naj2qep {e mo1̀ e{7, / da bu1de5{7 na2jqe1p{a5, / da bu1de5{ 
na2ju pe ~a tqi3vi ja, / da te svi1 vi3de5, / da te svi1 is ko men ta1r{ u. / I!de5{ у 
грạ̄д, / na1pi je5{ se... / ta1k... /

A: Omi qe no je lo ko je vo li{ da pra vi{? Re cept. 
I: Ko1je vo1li5m da pra1vi5m?/ Pa i3ma5 do1st o3mi5qe5ni5h jemoj3i5 je2la5 ko je 

vo1li5m da pra1vi5m, / al / e3t ne1ka ko, / na27jvi1{e5 vo1li5m da na3pra vi5m ne1ko5 
ku1va75no je1lo, / pa na pri4mer, / kro1mpi5r ~o4rba, / il ka1k, / ka1k se jo1{, / na74rod 
zo3ve5 pa1pri ka75{ <smeh>. / Pa o1bi~ no u1zme5m gla3vcu cr3ve no5g lu1ka, / i 
i3zdi5wstam, / i bi je2lo 5g lu1ka ma1lo /jed no dva74 tri ~e3{wa, / i to2 se i3zdi5wsta5 
naa, na u2qu, / na ma1slu. / Ko `i4vi5 na se3lu, o2n na ma1slu, / a ko `i4vi5, / ko 
`i4vi5 u gra47du / o2n na3 u5qu. / Dok se to2 di2nsta75, / o1nda ovaj, / u1zme5m / kro1mpi5r, 
/ o3gu5li5m, / na sje4~e m na /na ~e1tvr ta ste ko ma47de , / i to2 o3vaj, / ~e1ka5m da se 
ta1m i3zdi5wsta5. / O!nda sta1vi5m kro1mpi5r, / pa u1zme5m cr3ve ne5 pa3pr ke, / pa 
ma1lo to2 pro3mje5{am jo1{, / i ka se to2 ono ve1} po1~ne5 kr1~kat o1nda do1spe5m 
vo3de5. / I to2 se ku1va5 dok se, / ] ovaj, / kro1mpi5r ne3 sku va5, pa mo1{ se u kro
mi pir sta1vt, / i ne1ke5, / ne1 zna5m, / ne1ke5 / ma ka ro4na 5, mo1`e se sta1vt ii / 
i bro1ku5la5, / i mr1kve5, / i ta3ko5 ne1ko5g jo1{ po3vr }a, / a mo1̀ e se i z gra74{kom 
i1sto sku1vat. / I o1nda se ka3sni je pra1vi5 za74pr {ka. / Sta1vi5 se ma1sla, pa se 
брашно u3 to5, pa dok bra1{no ma1lo ne po ̀ u4ti 5, / o1nda se sta1vi5 cr3ve na57 
pa3pr ka, i sve1 se to2 za1li je5. / I o1nda se sa3~e ka5 jo1{ pe2t mi nu4ta 5 daa / to2 
bu1de5 li je4po , / mo1`e se o1nda je1st. /

A: Ka kav je po sao oko sto ke?
I: Te4`ak il:...? /
A: Uop {te. Ob ja sni. 
I: Paa, / ova1k <smeh>. / Pa ni4je to2 to1lko5 te4{ko ako se ti2 ve2`e5{ za 

te `i vo1tw e. / [ta1 da o3bja5sni5m za...? / Ka1ko se [хрạ̑не]?
A: Ra di{, {ta sve...?
I: Pa, e1vo  na pri4mer, / kod kra27va5. / Kra1u mo2ra5{ / da na3hra5ni5{ / da 

b do1bio mli je4ko, / da b do1bio o3d we5 ne1ke5 si ro1vn e, / da b mo1go5 ti to2... 
/ Da, da po3stig ne5{ ne1ka kve re zul ta47te . / Mo2ra{ da je hra72ni5{. / Hra2ni5{ 
je tra4vom u3 qet, / tra2vi5{ je sje2nom, / trahra27ni5{ je, / ne1 zna5m, / брашном 
ne1ki5m, / pa ko1ra ma / od/ bu1nda57va5... / Pa sva1{ ne1{to da2je{47 joj. / Da2je{ 
joj vo3de5. / O!nda mo2ra{ je ~e3{qat; i3ma75 ona3ko5 ~e1{aq `e3qe zni5, / pa se 
kra1va ~e1{e5 po ~i1ta vo5m... / ona3ko5, ski2da5{ joj dla1ke sta27re5. /

A: Kak se to zo ve?
I: Pa, / чешаљ, / za / kra1ve, / {ta1 ja zna2m. / Za sto1ku ta3ko ko ja i3ma5

dla1 ku / du1gu. / Pa se o1nda od kravkra1vu se mu4ze5. / Kra1va se mu4ze sva1ko5 
ve1~e5 i sva1ko5 ju1tro. / Da2je5 mli je4ko. / O!nda5 / i3ma75{ / dvi1je vr4ste kra27va5, / 
i3ma5{ ju3nce, / i3ma75{ sta27re5 kra1ve, to je1st / ko je s ve1} мạ̑јке, / ko je s bi4le 
/ se тeл:е. / Kra1ve se te1le5. / O#ne / do1bi ju ta3ko5 mla3du5n~e. Mla3du5n~e o1bi~ no 

47 Че шћи је об лик са крат ко си ла зним ак цен том на пр вом сло гу код гла го ла да ва ти.



161

se pro3da75, / ni1kad / ne o3sta je uz ma27jku. / Te2 ju3nce, to2 su... / pr3vi5 pu2t se te1le5, 
pr3vi5 pu2t do bi4ja ju svo3je mla3du5n~e. / O#ne, / o3ne pri1je to2g... / o3ne se je3di5no 
o3sta vqa ju o3d maj ke, / a mu3{ki5 o1bi~ no se pro3da ju. / A eo, / i o1nda se, / u1ve
 ~e5 kad po mu4ze  se kra1va, / o3~i sti5 se / od we2, / to2 , / бале te2, / to2 {to je 
osta74c o3d we5, / i3zmet. / I o1nda se une3se5 no1ve5no1vo5 sje2no, / no1vo5, / da joj 
bu1de5 to1plo, / dae, / da se ne3 smr zne5. /Une3se5 se u1ve ~e5 sla1me5 da pre3`7i5va5. / 
Do u3jtru. /

A: [ta ima jo{ od sto ke?
I: Pa i3ma ju kr4mc. / O#n] se hra2ne5 ku3ru zom, / ra27ne5 se / ne1ki5m брашном, 

ra2ne5 se... / i {o3ti5ra5 se za3 wi5 bra1{no / od ku3ru za se i{o3ti5ra5... / Da1je im se 
me4lo. / Me4lo se ku1va5 od bu1nda57va5, / od kro1mpi5ra, od o3gu qi5na 5. / U# to5 me4lo 
mo1{ se sta1vt i1sto5 bra1{no, bu1de5 im qe1p{e5. / Pa o1nda mo1̀ e se kr4mcma 
i1sto i sta2ri5 qe1b / da74vat. / I!sto ona1k u to3plo5j vo3d s ma1slom. / Pa, / o3va aj... 
/ O!nda kad se/<smeh> kr4mcna3ra57ne5, / o1nda / o3d wi5h, / o1nda se ~i1ste5, / mi1sim 
i1sto mo2ra{7  da ih o3~i sti5{ / da im / sta1vi5{ no1vo5 sje2no, da / mo3gu5 tu2 da bu1du5. 
/ Крмаче o1bi~ no se pra72se5. / O#ne i3ma ju ta3ko5, / ne1ki5 / de1set pra si4}a5. / / 
Mi1sim da je dva47pu5t go3di {we, / sad ne1 zna5m, / ni4sam si1gu5rna. / O#n bu1du5 
kraj kr3ma ~e mje1se5c da74na5. / Do3e je. / Paa, / ne1 zna5m {ta1 jo1{. / I#ma5 i1sto 
pr vo3 pra ske, ko2 i1sto i kod / kod kra27va5 {to i3ma ju, / o1vee, / <smeh> pr3ve5 {to 
se te1le5, / to je1st ju3nce. / Pr vo3pra ska i1sto pr3vi5 pu2t, /i1de5 / <smeh>, i1de5, 
/ o3vaj / pra2si5 se, / i e3t ta3ko5. /

A: [ta jo{ ima?
I: Pa i3ma juкокош, / to je1s `i1va5d. /I ko koko 1ko { se i1sto ra2ne5 

ku3ru zom. / I#ma57 je3dan sve4tac ko ko3{i ji, / e to2 da na po3me 5ne 5m. / I o1nda se 
sta1vi5 ona3ko5 / kru2g ka1o, u1zme5 se {pa47ga, / i u3 ta5j kru2g se ku1va5na5 {e3nca, 
ku1va75no, / ku1va75ni5 ku3ruz sta1vi5, / i tu2 pje4to5 do ve3de 5 svo3je ko4kce / i o2n wi2h 
ra2ni5 tu2. / To22 e, / to2 e ko ko3{i ji sve4tac. /

A: A ko ji to sve tac?
I: Ne1 zna5m, / al zna72m da se ta3ko zo3ve5, ko ko3{i ji sve4tac. /Al ne1 zna5m 

ba1{ / na47zi5v. / I zna2m da, / / ko1ko{/ sta27re5 su do3bre za3 su pe5, / od wi2h i3ma75 
me2so / za su1pe5. / I!sto ko2 {to sam za bo3ra vla re3}, od / kra27va5, / to je1st / 
od go3ve da, i3ma55{ / go3ved nu, / a od svi4we i3ma5{ svi3wet nu. / Svi3wsko5 me2so 
je i1sto / je zdra3vo ko2 i go3ve |e5, go3ve |e5 ma1lo zdra3vi je5. / O!nda ko ko3{i je me2so 
se i1sto mo1`e ko ri4st :. Ko1ko{/ da2ju5 ja74ja. / / Mo1`e se пе̑рје is ko ri4st :, / 
al to2 gu1{~i je, / za ja3stu ke. / To je1st pa3pe5rje. /

A: Ka ko se ob ra |u je ze mqa? [ta se sve ra di na...?
I: Paa, / ova3ko5. / Mu3{ki5, / mu3{ka5 po pu la74ci ja o1bi~ no / ob ra3|u je o1no5 

/ {to1 e / po1treb no, / to je1st, o1ru5, / ta wi3ra ju5, / pru4ja ju5, / i sve1 o3sta5lo. Pri1je 
se pru4ja lo s ko3wma, / to2 i s vo3lov ma, / bi4le s pri1je o1ne5 / ko2o ne1 zna5m /
ni3 ja5, / ka1k se to zo3ve5... / / O!no5, pa se pru2ja5, / pa se za3 krom pi5ra... / Pri1je 
ni4je bi4lo tra1kto ra, pa se mo4ra lo ta1k s vo3lom, paa / bu1du5 du ga3~k e wi1ve. 
/ Pri1je se ni4je ni si1ja lo i1sto /sa trak to rom?. /Sve1 ru1~no se mo4ra lo. / 
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Dok sa1d i3ma57{ sve1 ma {i4ne , pa / kad o1}e{ po3si je{, ak o1}e{, ako ne2}e{, 
ne3 mo5ra{. / Sa1m tvo3je j sa1m da ku2pi5{, a pri1je s mo4ro5 da se mu1~i5{ / da b 
i3mo5 ne1{to. / / a `e3ne, / o3ne ko3pa ju, / oko pa4ju5. / Kad po3si ju, pa kad ura4ste 
u tra47vu, / o3ne i1du5oko3pa ju ta1k tu / tra4vu oko po3vr }a. /

A: Ko ji jo{ po slo va ima?
I: U vez ~e ga? U vez wi1ve5? / Pa e3t] si1ja5we, / {ta zna2m... /
A: [ta se sve si je?
I: Pa ko2 {to sam na1bro ja la za zi4mncu, si1je5 se / gra1, gra47{ak, / kro1m

pi5r, / lu1k cr3ve ni5, lu1k bi je2li , / pa tli xa74n, / ma3une... // Si1je5 se, / na wi1va ma 
se si1je kuku3ruz, / si1je se {e3nca, si1je se / трикитạ̄л, / sij1e se ta1k... /

A: [ta je tri hi tal?
I: Tri hi3ta75l t je ko2 vr4sta {e3nce, / / zo1b ta3ko5, / vr4sta ne1ka5, / sa1mo 

spo2j... /
A: Ko ji su obi ~a ji za kr {te we kad se dje te kr sti?
I: Pa sa2d i ni4sam ne1{to u3pu 5}e 5na , ni4sam bi4la na mo3̀ da dva72 tri2 kr {te4

wa ; / al zna2m da o1bi~ no mo2ra bi1t je3dan ku2m / ko ji dr3̀ i5 di je4te  na kr {te4wu . 
/ I o1nda po1p / mu sje4~e5 ko3scu, mi sim / ma1lo ne1{to ko3se5, / ii / ma1lo ga 
vo3do5m / o1no5m / sve2to5m, /i e3t. To2 j {to zna2m. /

A: A ka kvi su po smrt ni obi ~a ji?
I: Po3smrt ni5?/ Paa, / kad, / kad u1mre5 ne1ko, je3 l? / Pa / ako j sta3ri ji5, 

/ kad u1mre o1nda o2n, / o1nda o2n o1bi~ no bu1de5 u3 ku}, / bu1de5 dva72 da27na, ta3ko5. / 
Il bu1de5 u smr tota1m / uu o1no5j, ka1k se zo3ve5, / , / mr tva3~n c. / Bu1de5, ne1 
zna5m, / ne1kol ko da74na5, / ako ne1ko i3ma5 u3 stra5no5j ze3mq/ dje1cu, / pa se o1nda 
bu1de5 i tri2 da27na. / I on1da / po1p / ~i3ta5, / / za to2g mr2tvo5g, / za sa1ra nu, / ~i3ta5 
mo3li tvu, / i o1nda se / no1si5 / ko3v~eg, il /ne1 zna5m ni3 ja75... / Is ko3pa 5 se ra1ka, 
/ i o1nda se / sta1vi5 na ne1ke5, / ko2 / кладе, / ko3v~eg, / i o1nda se / iz vuka d 
o~i3ta57 se, / a pri1je neg {to se sa3ra ni5 i pri1je neg {to se od ve3de 5 / naa, / 
ta1mo naa / gro2bqe, / o1nda se <uz dah> svi1 po3zdra ve / s ti2m / po3koj ni5ko5m, 
/ po3qu5be5 ga, il ne1 zna5m ni3 ja75, / po3ma5ze5, / ko3v~eg. / I o1nda ka se o~i3ta57, / 
iz vu4~e 5 se, / o3vo5, / ti2 dr3va, / i spu1sti se u ra1ku sa / ko3nopcma, / spu1sti se 
u3 ra ku o1vaj, / ko3v~eg s mr tva3ce m, / i o1nda sva1ko ko pro3la zi u1zme5 po / бусу/ 
ma1wu, /i ba3ca75 ona3ko na ko3v~e gi o1nda ga / za ko3pa ju. I / sta1vi5 se крст/ 
izai1znad gla47ve5. / Sta1vi5 se cvi je2}e ko e do1nio. / U#pa5le5 se svje4}e. / I / 
o1nda / ~i3ni5 se se3dmca, / ~i3ni5 se ~e3te re5snca, / po1la go1dne5, / go1dna. / I 
o1nda, ne1 zna5m, / mo1̀ e{ ti2 sva1ke5 годне o3ti5}, / to2 za3 svo5g, al то̑ su gla3vni5 
{to se ~i3ne5, sed mca, /~e3te resnca, / po1la go1dne5... / / po1p do3la zi5 / sa1m 
ako e pri4rod na smr1t, / ako e se ne1ko / u3bio, / il ne1ko po3gi no o1nda po1p 
tu2 ne do3la zi5, sa1m se o~i3ta5 / mo3li tva i e3t.//

A: Ka ko iz gle da tvo je se lo?
I: <smeh> Pa mo3je se3lo, / i3ma5, / i3ma5 ga, / po1faw48, / ve3lko e; / pa i 

ni4je... / ve3lko e. / Sa1m to2 }u re3}. Pa u se3l, / dje4lu gdje ja72 `i4vi5m / su 
48 Ана ли тич ки об лик ком па ра ти ва од при де ва фањ у зна че њу мно го. Ко ри сти га 

пре те жно ста ри је ге не ра ци је. 
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{u1me. / I#ma5 do1st {u2ma5, / i3ma5 ma1lo ku2}a5 i ma1lo qu4di5. / I / sve1 {to j 
o3sta lo qu4di5 su sta3ri ji qu2d. / U je3dno5m dje4lu, / o3d me ne mo3`da / ne1ki5h 
pe2t mi nu4ta 5, su sve1 sta3ri ji / i1znad pe de3se 5t go1di5na5. / I tu2 ne2ma mla4de`, 
i to2 }e izu3mri je5t, ii... / A o4vde gdje sam ja2 i3ma5 ne1{to ma1lo mla1|i5. / Al 
ugla3vno5m, u mo2m se3lu, ta1m gdje sam ja2, / sve1 je stasve1 je za3sta ri lo, / svi1 
su sta72ri / i tu2 se ne2}e vje ro va1tno  ni1ko ni vra4t:. / A u o3sta5lom dje4lu, u3 
mo5m se3lu, i3ma5 cr2kva, / i3ma ju dvi1je tr go1vn e, / i3ma5 i3gra li {te za dje1c, / 
i3ma 5 do2m. / I#ma57 so1kol ska чета, i3ma5 udru ̀ e4we жéнạ̄. / So1kol ska ~e1ta, / pa 
to2, / odr3`a5va5 se so1kol ske i3gre sva1ke5 go1dne5. /

A: [ta su to so kol ske igre?
I: Pa so1kol ske i3gre, / na wi3ma5 se odr ̀ a4va ju ta3ko, / ne1ke5 / tra ditra1

di ci o nal ne i3gre; / to2 su ve1} pe3tne5s go1di5na5, / te2 se i3gre odr ̀ a4va ju. Ma1da 
i3ma75 ne1gdje gdje se vi1{e5, al / po1{to je bi4lo ra1ta pa se to2 pre ki4da lo, il 
{ta1 ve}... / I / tu2 se o1bi~ no, pr3vo5 bu1du5 tr1ke, tr3~e5 / cu1re i mo3mc, / pa / 
bu1de5 na gre4d, pa se vu4~e5 {tri1k, pa se ba3ca57 / ka1me na с рамена, pa se ba3ca ju 
бо̑мбе, pa / se pe1we5 u3 {trik, / paa, / i3ma 5 sva1ka ki5 iga47ra75. Pu1ca5 se is pu1{ke5... 
/ I / u se3lu i3ma75 / udru ̀ e4we `e4na. / Tu2 su, / tu2 s:e `e3ne udru4`i le, / pri1je 
pa27r da74na5. / I o3ne ta1k dr3̀ e5 svo3je sa3sta75nke,/ odr ̀ a74va ju i/h? tu2... / O!bi~ no... 
/ Tu2 }e se do go vo4rt  {ta1 }e za Бадњцу, {ta1 }e za / Bo3`}, {ta1 }e... / 
[ta1 }e ra4t: u se3lu, ta3ko. / I#ma5mo / ii / pre sjeni4j4e... / , ka1k da ka27̀ e5m... 
/ Ni4je pre4sjed ni5k ne3go... / Pa ko2 pre4sjed nik, al / sa1m se3la to1g. / Mje3sni5 
za3jen ce5. / I#ma75mo i3 to5. / / Se3lo j li je4po . / I#ma57mo ~a1k i / ba ze4ne . / To je1st, 
/ je3dan ~o1vjek ko ji / ̀ i4vi5 / u ino stra1nstvu, / o2n / i3ma75 tu2 ku1}u, / pa i3mo5 ne1ki5h
pa47ra5, / pa e tu2 na3pra vio / ba3ze5n, / ри̑бњак, / pa / сауну, / dr1`o5 j ср̑не. / Tu2 
je3dan mo3mak odr3`a5va5 to2. / / I ta1k... Do3la ze5 tu2 Ru1s. Po {to i3ma5 / ra fi
ne3ri ja ko3d na5s, / pa su Ru1s tu2 ra fi ne3ri ju ku4pl, i o1nda o1n ta3ko do2|u5 
od ma47ra ju tu2. 

3. Реч ник

3.1.

aзна – из вор из зе мље
aмпер – ме тал на кан та у ко јој је до но ше на во да са по то ка, или из ко је је на па ја на сто ка
бан ка – ди нар, но вац, нов чић
без – бе ло плат но
бу са (или бу сен) – ве ћи твр ди ко мад зе мље на њи ви (у ба шти) ко ји се „ту ца” мо ти ком 

ка да се ко па
ва ри ца – ку ва на пше ни ца, ко љи во
ви ња га – ви но ва ло за ис под ко је се ле ти од ма ра 
гас – за фе њер
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жит ни ца – по га ча ко ја се пра ви за Бо жић уз ко вр тањ и че сни цу
зу бун – „чо ва”, ко жух
из род – из ла зак сун ца
ја глук – ка па са ре са ма ко је па да ју иза гла ве
ка ма ра – го ми ла
ки љер (или ки јер) – одво је на др ве на ку ћи ца у дво ри шту, оста ва, шу па
ко вр тањ – пра ви се на Бо жић, уз че сни цу и жит ни цу, под се ћа на ђе врек
ку ру за – ку ку ру зно бра шно; хлеб од ку ку ру за ко ји се пра ви та ко што се по ме ша ју 

ку ку ру зно бра шно од бе лог ку ку ру за, во да и со, па се та сме са ис пе че
луг, лук ши ја – пе пео ко ји је упо тре бља ван као сред ство за чи шће ње
лу ко ва ча (или си ри лук) – са ла та ко ја се пра ви та ко што се у сир и кај мак до да на ре-

за ни мла ди „цр ве ни” лук
мар ва – сто ка
ма ше – ме тал ни пред мет ко ји се ко ри сти ка да се узи ма жар из шпо ре та
ни те – тан ки шта по ви кроз ко је про ла зи нит 
па пе, при глав ке – пле те не ву не не ча ра пе до гле жња
пе ру ша ти – чи сти ти зрео ку ку руз од за штит ног де ла („пе ру шке”)
по па ра – је ло ко је се пра ви од ста рог хле ба ко ји се „умр ви” у во ду и до да се сир ка да 

во да про ври
пот кић – ша ре не ре се на кра је ви ма ке це ље или пре га че
пре од – за ла зак сун ца
пре снац – је ло слич но про ји, пра ви се та ко што се по ме ша ју бе ло ку ку ру зно бра шно 

(и пше нич но), ја ја, ки се ло мле ко и ис пе че се у рер ни
пре сли ца – део ко ји се ко ри сти при ли ком пре де ња ву не
ру би на – де во јач ка ко шу ља, ха љи на
си је ло – дру же ња мла дих
ске мли ја – ма ла сто ли ца са две но ге
сно ва че – ле стви це ко је се ста ве на зе мљу при ли ком пре де ња ву не или тка ња
ср ма – сјај 
те ке – ма ло
те ку ни ца – чу ка, оно што оста не ка да се „из ру ни” ку ку руз
те љиг – део опре ме за ора ње ко ји се ста вља во ло ви ма на гла ву, као ја рам
те сти ја – зе мља ни бо кал, ћуп за во ду
тка ни ца – по јас за ко ји се ста ви пре сли ца
утвај – ли ва да
фри шко – све же
це кин – ду кат
шу фе ри це – вр ста обу ће

Ин фор ма тор ко ри сти ре чи: екс тра у зна че њу по себ но, до лар у зна че њу ди нар, едел 
у зна че њу јел де ( јел а), де ла у зна че њу ка мо ли, за рад у зна че њу због, пра шак у 
зна че њу бра шно.
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3.2.

ви се ћа – еле мен ти у ку хи њи
гу жва ра – пи та ко ја се пра ви та ко што се ко ре су ше на шпо ре ту и он да се пре ли ју 

кај ма ком
кош – ам бар, др ве на или ме тал на кон струк ци ја, ме сто где се чу ва нај че шће ку ку руз
љу пи не (ољу пи не, слич но гу ља пе) – оста ци од гу ље ња, чи шће ња по вр ћа и се мен ки
оку ми ти – зе мља у ку ћи пре ма за на сме сом са гли ном да се ис по ли ра и бу де као под
пе ру ши на – ли сна ти оста ци од кли па ку ку ру за 
пре пи ња ти – пре ме шта ти сто ку ко ја се на па са, при пи ња ти на дру го ме сто
при пи ња ти – ве за ти сто ку да се на па са
стро жа ри це – вре ће са пе ру ши ном од ку ку ру за или сла мом ко је су не ка да слу жи ле 

као ле жај уме сто кре ве та
тан ке ри ца – ла га на јак на
три на – тру ње, не чи сто ћа
фу ри ти (или пу ри ти) – на та па ти у вре лој во ди

3.3.

де ка – ће бе
ка ца – ве ли ко др ве но бу ре
ком – теч на сме са од во ћа ко ја се чу ва у бу ра ди ма и од ње се пра ви ра ки ја
ма у не – бо ра ни ја
ме ло (или спи ри не) – по ми је за сви ње
окро ви на – не чист са др жај ко ји се ства ра на по вр ши ни ко ма и ко ји се ба ца
пе ке – ра жњи ћи
по слу ге – по слу же ња све ци ма, пре сла ве
по тр ку ше – шљи ве ко је се при ли ком ку пље ња нај ви ше уда ље ка да се отре су
пр во пра ске – сви ње ко је се пр ви пут пра се
трап – по лу лоп та сти об ли ци од зе мље на њи ва ма у ко ји ма се чу ва кром пир; ис ко па ју 

се ру пе и у те ру пе се ста ве вре ће кром пи ра, по кри је се се ном и нај ло ном и на 
кра ју зе мљом

шпи це – бе ле бун де ви не се мен ке

4. Зна ци за тран скрип ци ју

, озна ча ва крај ма ње ин то на ци о не це ли не ко ја не мо ра би ти про пра ће на па у зом
. озна ча ва крај ин то на ци о не це ли не
/ кра ћа па у за
// ду жа па у за
<> не вер бал на ко му ни ка ци ја, об ја шње ње екс тра лин гви стич ког кон тек ста
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<?> не ја сна реч
<акц> не ја сан ак це нат
<обл> не ја сан об лик 
a & за тво рен во кал
a * отво рен во кал
~ & ` & { & твр ђи из го вор су гла сни ка
l ) твр до л
n умек шан глас
 пре кла па ње у го во ру
реч ин фор ма ци о ни фо кус, ем фа за
i ре ду ко ва ни глас у екс по нен ту
/ ? по ја шње ње лин гви стич ког кон тек ста, ре кон струк ци ја ре чи
... не до вр ше на ми сао, ис каз се не мо же по ве за ти са прет ход ним у 

сми са о ну це ли ну
ʺ ʺ ди рек тан го вор
; сла би ја по ве за ност ре че ни ца
re ~e ni ca умет ну та, из дво је на ин то на ци о но или па у за ма, ко мен тар
 шва
aa про ду же но тра ја ње гла са
obovisan da le ау то ко рек ци ја
t: ге ми на та
[…] вул га ри зам
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UDC 811.163.41’28(497.11 Kozjak)

Ма ја Спа со је вић

ГО ВОР СЕ ЛА КО ЗЈАК 
(тран скрипт)

1. Увод

Ја дар за јед но са Ра ђе ви ном чи ни про стра ну ко тли ну ко ја је на се ве ро и сто-
ку огра ни че на пла ни на ма Цер и Вла шић, на ју го за па ду вен цем ко ји чи не 
Гу че во, Бо ра ња, Ја год ња и Со кол ска пла ни на, на се ве ро за па ду ре ком Дри ном, 
а на ју го и сто ку ни ском пре се дли ном ко ја пред ста вља раз во ђе из ме ђу Ја дра 
и Ко лу ба ре (Ми ло је вић 1913: 637). Пре ма из ло же ној гра ни ци, ја дар ска област 
за хва та до њи слив исто и ме не ре ке (Ми ло је вић 1913: 638). На го во ре ко ји 
при па да ју ја дар ској обла сти ни је би ло зна чај ни јих освр та у на шој ли те ра-
ту ри. У ра ду Сте пен ис пи та но сти шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та 
(Бо шња ко вић, Ра до ва но вић 2009: 229) ау то ри ука зу ју на не до вољ ну ис пи-
та ност шу ма диј ско-вој во ђан ских го во ра ко ји се про сти ру ју жно од Са ве. 
Де таљ на мо но граф ска сту ди ја из ја дар ске обла сти по све ће на је са мо го во ру 
Тр ши ћа (Ни ко лић 1968). У ли те ра ту ри се на во ди да би би ло ин те ре сант но 
да се ис тра жи ва ња про ши ре на цео Ја дар, да се утвр де прав ци је зич ких про-
ме на и њи хов од нос пре ма су сед ним го во ри ма као и од нос ека ви це и ије ка-
ви це (Бо шња ко вић, Ра до ва но вић 2009: 241). 

Има ју ћи у ви ду не ис тра же ност го то во це ле по ме ну те обла сти, у окви ру 
за вр шног ди плом ског ра да при ку пље на је гра ђа из ја дар ског се ла Ко зјак. На 
при ку пље ном кор пу су ура ђе на је фо нет ско-фо но ло шка ана ли за (про зо ди ја, 
во ка ли зам и кон со нан ти зам). Циљ је да се го во ри из ја дар ске обла сти ја сни је 
осве тле, а у на ди да ће при ку пље на гра ђа по слу жи ти за ис тра жи ва ња и на 
оста лим је зич ким ни во и ма. Гра ђа је при ку пље на де лом из спон та ног раз го-
во ра са ин фор ма то ри ма, а де лом су ин фор ма то ри би ли под сти ца ни да од го ва-
ра ју на по ста вље на пи та ња. При ку пљен кор пус об у хва та 3 са та и 30 ми ну та 
сни мље ног раз го во ра. Би ра ни су ин фор ма то ри1 ко ји су што ма ње из ло же ни 

1 По да ци о ин фор ма то ри ма: И1, пол – му шки, го ди на ро ђе ња – 1939, ме сто ро ђе ња 
и ста но ва ња – Ко зјак, школ ска спре ма – че ти ри раз ре да; И2, пол – жен ски, го ди на ро ђе ња 
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ути ца ју књи жев ног је зи ка, а ка ко сам и са ма при пад ник овог го во ра и ка ко 
све ин фор ма то ре лич но по зна јем, они су го во ри ли спон та но и без мно го 
улеп ша ва ња.

2. Тран скрипт

2.1.

A: Do bro. Mo ̀ e te li mi re }i ko sve `i vi sa va ma u ku }i?
I1: U ku1}i?
A: Da.
I1: Pa `i4vi,5 si1ne5, su3pru ga, sna2, si2n i u3nu ka.
A: I unu ka. Do bro. Ima te li vi jo{ unu ~a di?
I1: Unu ~a4di5? 
A: Da. 
I1: Pa i3ma5m oood }e4rke5 dve2 u3nu ke. 
A: Do bro.
I1: I od si2na dve2.
A: Do bro. Ka ko se zo vu one?
I1:O#ne se zo3u5,Ja3na,sa3de5n, to2 je, o3na je u3da5ta.
A: Do bro.
I1: I pre3zi5va se ovi,ka1k se zo3vu5...<Ne mo ̀ e da se se ti.> Za bo ra3io  sam i ja2.
A: Do bro.
I1: IMa4{a ni1je u1da5la<Pret po sta vqa se da je hteo re }i ni je uda ta.>, 

de3vo5jka.
A: Do bro. 
I1:<Из о ста вљен део тран скрип та ра ди очу ва ња ано ним но сти го вор ни ка.>
A: Do bro. 
I1: O#ne su cu1re, ni4su u1da5te. E!t.
A: Do bro. A ka ko su se zva li va {i ro di te qi?
I1: <Из о ста вљен део тран скрип та ра ди очу ва ња ано ним но сти го вор ни ка.>
A: Do bro. A, ho }e te li mi re }i ne {to o wi ma?
I1: O wi1ma?
A: Da.
I1: Pa aa, }a4le je po3gi no u ra1tu, u dva4de set ~e3tvr5toj go1di ni. O!{o5. Za ro3

bi l ga i o1{o5 u ra1to i ta1mo i po3gi no, ovaj ~e1tres iii va3qad ~e3tvr5te go1di ne. 
Po3gi no ta1m u Sre4mu. Ma2jka je o3sta la dva4de set ~e3tri go1dne udo3vi ca. Na2s i3ma la 
tro2je de3ce5. E!to. 

A: Pa, je li va {oj maj ci bi lo te {ko da ga ji [sa ma de cu bez mu ̀ a?]

– 1943, ме сто ро ђе ња и ста но ва ња – Ко зјак, школ ска спре ма – че ти ри раз ре да; И3, пол – жен-
ски, го ди на ро ђе ња – 1939, ме сто ро ђе ња и ста но ва ња – Ко зјак, школ ска спре ма – че ти ри 
раз ре да.
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I1:[Pa, ma2jka je,]pa ja3{ta5je ka1ko ni1je bi4lo te4{ko. Te4{ko ja3{ta5 je.Кадje 
nas ra4nla i ga4ji la nas na vre1te3ne tu i pre1slci pre1la, i3{la na na1dni cu. Ra4di
la,ko 3pa la. Pre se ko3pa lo sve,1 ru1~no se ra4di lo i ta3ko nas od ga4ji la. I ka sam 
ja2 sti1go i ja2 i3mo5 dva4nez go1di5na,i3{o5 { wo2m sve1 u` wu2. Se3stre zbi4le mla1|e5. I 
o1nda ta3ko5 da nas je ta3ko5 o3na od ga4ji la i ta3ko5ra-dok dok ni4smo na3pun li pu no
le4stvo. Ka smo na3pun li pu no le4stvo,ja2 sam po1slen o1{o u a3rmi ju. Se3stra so1va 
u1da5la. O!va mla1|a, o3na je o3sta la. Do1k sam ja bi1o u a3rmi ji. E!t.

A: Do bro. Zna ~i vi ima te dve se stre?
I1: Dve2 se3stre.
A:Dve. Ka ko se zo vu one?
I1: <Из о ста вљен део тран скрип та ра ди очу ва ња ано ним но сти го вор ни ка.>
A: Aha, aha, do bro. A ho }e te li mi re }i ko je su se igre igra le kad ste vi 

bi li mla di?
I1: Mla4di?
A: Da.
I1: Pa, si2ne, bi4le su i3gra5nke pre2, sve1ovaj,od no sno ja2 mo3ji5 go1di5na, bi4le 

ovaj, sve1, po ovaj u1`i vo mu3zi ka bi4la pred do1mom su bi4le i3gra5nke. Po1~ne se 
pre1dve~’ oko o1sam sa4ti5 do de1vet de1se tu3 vr gla4ve5dol-<Pret po sta vqa se da je 
hteo re }i do la zi{.>mo 2ra { da do2|e{ ku1}i. Da bi1dne{ ku1}i u to2 do2ba,ni1je 
bi4lo ko sa3de5n da da mo1` da bi1dne{ ce4lu no2} i to2. Po3~i wu sve1~e ra i3gra5nke. 
Oko o1samde1ve sa4ti 5 do dva2tri sa2ta i... Pred do1mom bi4lo sv1e i3gra5nke mu zi
ka1nt i bi4li, u1`i vo svi4ra li svi ra4~i, i ta3ko5do... Za3vr5{i se i3gra5nka i po1slen 
i1de mo svi1 ku1}i. Sva1ko svo3jo5j ku1}i. To2 ni1je bi4lo da da da, kao sa3de5n, da da i1de{ 
pa da u ka fi4}i ma i da lu2ta{ i da i1de{ do zo3re5 i to2. Zna1lo se vre4me . Mo2ra{ 
da do2{ ro3di teq ka ti ka2`u, u to2 do2ba mo2ra{ da do2|e{ ku1}i. Ne2ma to2. De1ve
de1se sa4ti5u3 vr gla4ve5. Do de1set sa4ti5 mo2ra{ da bi1dne{ kod ku1}e. I ta3ko5 je to2 
bi4lo. I#gra5nke to1ve i ta3ko5 je se i bi4lo pre2do do mo3ji5 go1di5na, pram mo3ji5 go1di5na 
dok sam ja2 bi1o mo3mak i to2.

A: Do bro. A ko li ko su se ~e sto or ga ni zo va le te igran ke?
I1: Pa or ga ni1zo a le se, bi4le su i1sto ne3de qom. Ne3de qom i su3bo tom u1ve~’5. 

I bi4le su i1sto,ka su pre1sla ve, bi4le su i3gra5nke i1sto ovaj pred do1mom. U sva1kom 
se1lu ko3je5 se3lo pre3sla vqa,to2po po4dn e sve1~e ra se sku1pi tu2 do3la ze se na i3gra5nke 
sa svi1 se4la5 ko3ja5 su o1kru ̀ na bli1`a se3la. Do3la ze tu4de na. I to2 je pred do1mom 
sva1kom ku1ltu5rnom bi1dne ova i3gra5nka. I tu2 je ma1lo bi1dne vi1{e mu3zi ke. Sku1pe 
se do2|u i Ci1ga ni pre iz Yo1ke {i ne. I#mal su Ci1ga ni to1vi  svi4ra li. Ko1la se 
i3gra lo dve2 stra2ne se tri2 mu3zi ka i ta3ko5je to2.

A: A u kom je se lu bi la naj bo qa igran ka?
I1: Pa, si2ne, bi4la je na2jbo1qa i3gra5nka... U sva1kom se1lu svo3je se3le, a u1 na5s 

je bi4lo u1ve5k do3bra i3gr a5nk a ovaj, Ni ko la3je , ka1d je tu4de na. Ta3da5n je bi4lo se1}
a5m se bi4le su, to bi4lo na4ro da mno1go. Do2|e sa svi1kra3je5va, bli1`ni kra3je vi tu2 
do2|u i ta3ko5 je to2 bi4lo. E!to.

A: Do bro. A sa ko li ko go di na ste se vi o`e ni li?
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I1: Sa ko3li ko?
A: Da.
I1: Pa, si2ne, o`e3nio sam se se da3mn e5z go1di5na, osa3mne5stu2i3mo5.
A: Se dam na est go di na?
I1:Ja2.
A: Aha, do bro. A gde ste vi upo zna li va {u `e nu?
I1: Pa u1po zna5l smo u Ko1zja5ku. U Ko1zja5ku. Mi smo tu2 bi4li ~o ba1nsa li pre2, 

~u4va li sto1ku, to2 ~u4va la se sto1ka pr2e po1 po qu, i o1nda ta3ko5smo se mi2 u1po zna5l, 
po lu4go i ma. Bi4li3spu sti i ta3ko5 smo se u1po zna5li . Na i3gra5nka ma, ka su i3gra5nke 
bi4le u do1mu ku1tu-<Pret po sta vqa se da je in for ma tor hteo re }i kul tur
nom.>ovaj na1{em do3mu. To2 su bi4le pre i3gra5nke n3ede qom i su3bo tom u1ve ~e bi4le 
i3gra5nke i t3ada5n smo s to2ta3ko5 u1po zna5li . I ta3ko5 sam ja2 wu2 do3veo. I e1to.

A: A ko li ko je ona ima la go di na?
I1: Pa i o3na je mla4da i o3na je i3ma la ta3ko5... O#na je mla1|a o1d me ne go1dnu 

da4na5. E sa1d ja2 ne1 znam da1 l je i o3na i3ma la tu2ta3ko5 {es-<Pret po sta vqa se da je 
pr vo hteo da ka ̀ e {e sna est.> se da3mnez go1di5na.<Pod ri gu je. > Se da3mn e5zg o1di 5na , 
osa3mne5sta3ko5 i o3na.

A: Do bro, a {ta ste ~u va li od sto ke?
I1: Pa ~u4val smo, si2ne, go3ve da, o2vce... Pre se ~u4va le go3ve da, o2vce na 

i3spust ma te1ra5na i svi2we ka su bi4l lu4goi, pa se pu1sta ju za \u2r|ev dan, ta1m 
te1ra la se st- <Pret po sta vqa se da je in for ma tor hteo re }i sto ka.>i svi2we 
se ~4uva le. O@vce,go3ve da se ~u4va la ce4lo  le1to. Svi2we, o2vce,pa do3bro svi2we ma1l 
ka su vru }i3ne,o3ne ni4su mo3gle da o3ne ku1}i  su bi4le. Al ~u4va le se o2vce. Ce4le5 
go1di ne i mr2tve zi4me5 dok ne3 pad ne sne2gsu je se ~u4va le po po1qi ma, ovaj...Yu4va lo 
se go3ve da do mr2tve je1se ni2do k sne2g ne3 pad ne5. Go3ve da se ~u4va la.

A: Pa je ste se vi dru ̀ i li me |u sob no dok ste ~u va li?
I1:Pa, pa ~u4val smo ta3ko5, bi4li smo, i3gral se ta3ko5.
A: A {ta ste se igra li?
I1: Pa, i3gra liY o3va5 ka1k se zo3ve5...<Ne mo ̀ e da se se ti.>Pr e pra1vli smo 

od go-kr a-<Pret po sta vqa se da je hteo re }i go ve da, pa kra ve i na kra ju se od
lu ~io za re~ go ve da.> od go1ve5da na dla1ku

A: Da.
I1: o3pra vi mo lo1ptu<Pоказ.>, ste2gne mo i ovaj iva3ko5Yi o1ndak kao do ba

ci4va li je3dno dru1go5me i ta3ko5 smo se ga4wa li. Tu2kli se sa tom lo1pti com. E!t 
ta3ko5 je to2 bi4lo.

A: Pa je su se i de voj ke igra le sa va ma?
I1: Pa i de3vo5jke i de3vo5jke i3gral se.I#gral se vi1ri zi pa3lic bi4lo, ovaj...O#pra

vi se je3dno dr1vo pa3li ca va3ko5je3dno pa4~e i o1ndak fi1kne5mo u o1no dr1vo i ta1mo. 
I o1ndak o3pra vi mo ra-ra1kqa ne1ka bi4la, o3pra vi se Hu bo3de 5 se i o1ndak tu4~e5{ 
o1ni zi5m. U o1no da po3go di{. Ka1d po3go di{, o1ndak ti2 u1zme{ o1no i ti2po1slen 
tr3~i5{ i ta3ko5da je3dno dru1go5me se to2 do da4va lo i...

2 У зна че њу ‘до ка сне је се ни’.
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A:Aha. 
I1: I ra4di lo.
A: Je li se de {a va lo ne kad da vam po beg nu ov ce ili go ve da dok se vi igra te?
I1: Jo2j, pa ja3{ta5 je, pa po3beg nu, pa u3va te va2m bi4la iz Do1bri }a ne1ka `e3na, 

o1vi zi5...<ак ц. ?>Yu4va le se o2vce pa u3va te pa po1sle ro3di te qi i1du mo1le da pu1sta
ju. O!du u ku3ru ze i... Mi2 o3sta ne mo i1gra5mo se to1ve fu1dba la i lo1pte i ga4wal se...
Io2vce o1du  ta1m u {e3ni cu jel ku3ru ze i o1n po3va ta ju. Po1slen mo4ra ju ro3di te qid 
i1du, da mo1le5, da pla2te.

A: Pa je su vas po sle ka ̀ wa va li ro di te qi?
I1: <Sme je se. >Pa tu2kli su nas i tu4kli,ali do3bro ni4s tu2kli bi4lsmo {to 

ka2e pu no le3sv i ve1} i... Al gr2de. Ka1zne. Ne3 da ju po1sle di1de{ na i3gra5nke.<Sme je 
se. >Na i3gra5nke. Ka1zne5 te sa je3dnu i3gra5nku ne3 mo ̀ e{ di1de5{. Ni4z za slu4`i o. 
<Sme je se. > Ja2.

A: Do bro. A re ci te mi je su va ma pra vi li svad bu kad ste se vi [o ̀ e ni li?]
I1: [O vaj o`e3ni li.] Je1ste, si2ne, pra1vqe na sva1dba. Pra1vqe na sva1dba, ta3da5n 

su sva1dbe bi4le, ni1je bi4lo... Bi4le su fi ja4ke ri, sa fi ja4ke ri ma.
A: Pa da, ho }e te li mi opi sa ti ka kvi su bi li ta da {wi svad be ni obi ~a ji?
I1: Pa o1bi ~a ji sva3dbe ni bi4li, {to ka2`e, ni1je bi4lo ko2la, ni1je bi4lo... 

Pra1vlo se ku1}i sve1, pod {a2tor. Ni1je bi4lo da pra1ve u ka fa3na ma jel uu u uo1vi
zim do3mo vi ma, neg sve1 se ku1}i pra1vi lo. Mno1go ma1we je zva2to i bi4lo ma1we. 
Ni1je to2 zva2to ko sa3de5n se pra1vi i zo3ve5{, {to ka2`e. Ma1lo po3bi5ra{ svo3ju 
pre ~i3nu i to2 ta3ko5 je to2 bi4lo, i o1ndak. A i1sto je se na sta3ra 5{,i1st o kla1lo se 
i1sto kao i sa3de5n go3ve ~e i svi4wa5,i ta3ko5 ve3n~a5{ se i... Bi1dne5{... I ku1}i po1sle 
bi1dne{, dva2tri da2na se pra1vla sva1dba su3bo tom, ne1dqom. Pri1ja teq do3la zli 
dru1gi da2n. Ta3ko5 je to o1bi ~a ji bi4li. Ja2.

A: A je su li i ta da sva to vi i{li po mla du?
I1: Pa,bi4li su.
A: Kao i da nas.
I1: Ka1d za4vi si... Ako si ti2 za go vo4ri o sa mla2dom da do2|u po wu2 kao, ako 

ni4si, o1ndak o3`e ni pre do ve3de 5{ Ysva1dbe i ta3ko5 da to2. A za4vi si sve1 ka1ko ko1. 
Sa wo2m se do go3vo 5ri { isa so-<Pret po sta vqa se da je in for ma tor hteo re }i 
svo jim.>ro3di te qi ma. Ovaj ja2 ka sam i1sto sa mo3jo5m ka sam do3veo o3na je ovaj... 
Ja sam i3{o5 sa ko3~i ja ma. \e1d vo1zi. Ja2 i |e1d i ma2jka iko3wi, ke3wi ko3we i3ma li 
i ko3~i je i o1nda5k smo i3{li ku1}. I do ve3li  je u ko3~i ja ma.

A: U ko ~i ja ma. 
I1: Et ta3ko5 za go vo4ri li... Ta3da5.
A: Pa, do bro. A {ta se pri pre ma lo od hra ne za svad bu?
I1: Pa, pa {ta1}, si2ne, pa pri spre4ma lo se. I!sto ku va4we , pe ~e4we ... Su3pa, 

sa3rma ko i sa3de5 {to se go3to vi to pra1vi. Ta3ko5 je to2.
A: Do bro. E, a ka kvo je bi lo dru ̀ e we u va {e vre me?
I1: Pa bi4lo je. Bi4lo je dru4`e we, al bi4lo je dru4`e we ovaj,si2ne, al vi1{e 

je se ra4di lo. Ni1je se sa1d kao sa3de5 {to se dru2`e po ka fi4}i ma i ka fa3na ma i 
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ne1ra5d {to ka2e. Pre se ra4di lo. Yu4va la se sto1ka. Ra4di lo se, ko3pa lo se, sve1 
ru1~no se ra4di lo. Se2no se ku1pi lo. Ko3pa lo se. [e1nca se ra4dla, ru1~no sve1. Ko3si
lo se. Vr1{a5j bi4li. Bi4le ma {i3ne . Vr2{li na1 ru5ke sve1.Ma {i3ne  ra4di le i sve1 to2 
mo2ra{ da ba3ca 5{ sno2pqe, da vu4~e5{ sla1mu, da |e1ne{ sto3go ve, da {e3ni cu do3
vla5~i{, s ko1wi ma s vo3lo vi ma. Ko2 je i3mo5 ko3we, vo3lo ve to do vla4~l o se ku1}i 
pa se |e1lo u sto3go ve.

A: A {ta su to sto go vi?
I1: Pa sto3go vi, sa3|e ne{ sto2g. Me1te{ ovaj, |e1ne{ {e3ni cu. 
A: Da.
I1: Isa1d po1sle ka sa3|e ne{ na je3dan sto2g oko sto1`i ne i do2|e ma {i3na  

tu4de na i vr4{e5. Za4vi si ko1lko i3ma5{. Vr4{e5 po dva2tri sa2ta. Ko1 i3ma5 vi1{e, o2n 
vr4{e5 mo1̀ da po ce1o da2n na pri3mer.Za4vi si sve1 ko1lko ~o1ek i3ma5{ e1ktar, pe de1st  
a4ri5, dva2 e1kta ra... Ko1lko sko1 po3si jo. I o1nda to2 se vr4{i lo, sve1 ru1~no ra4di lo 
se. Sa1d ma1l {e3ni cu {to na2|e{ me1}e{ u a1mba5r. Po pe2t, de1set me1ta5ra. A ne sa 
ko sa1d va go4nm a na2|e pe de1st  me1ta5ra,{e4stse dam de1st i te1ra5 se u mli1n i pre3da5je. 
Pre bi4lo sva1ko ku1}i o3sta vi {e3ni cu u a1mba5re svo3je. I o2n ta3da tu2 si tro3{io 
i te1ro u va de1nc e. Pre bi4le va de1nc e. Ni1je bi4lo mli3no vi. Neg va de1nc e bi4le 
na Ja4dru. Dve2tri va de1nc e bi4lo i... Po to3~a re bi4le. I ko2 je ta1mo na pri4mer u 
br3dni5m kra3jev ma i3mal to1ve po3to ke, to2 je se ta1mo mqe1lo, a u1 naz bi4lo na Ja4dru 
va de1nc a sa ~e3tri ka me3na . Tu2 smo te1ra5li se3dni~ no i3ma li re2d. I tu2 smo mqe1li 
pre i1sto i {e3ni cu i ku3ruz i ta3ko5je to2 bi4lo.

A: I od p{e ni ce ste do bi ja li bra {no?
I1: Ja od {e1nce bra1{no, si2ne, do bi4ja lo se. I to2 se tro3{i lo. I za sla1vu 

smo pe3kli hle1b. Pro3si je5 se u tek na4di ma, u1ve ~e. Za3ku va5 se. I u1ju tru, u po4dne5 
|e1d za3gri je fu1rnu i pe3kli u fu1rni. Se3qa5~ke fu1rne ne3smal3sva 1ka ku1}a i3ma la 
fu1rnu. Ta3da5n je to2 bi4lo to2 do2ba i pe3kle se svi2we, pe ~e1nc e, ku1}i se pe3klo na 
ra4`we vi ma. Me1te{ u ka3~a re.

A: A {ta je to ka ~a ra?
I1:Pa, ka3~ra da, zva4la se ka3~a ra. Tu2 me1te5mo sa3sta vi mo po dve2tri pe ~e1nc e 

i na ra4`wu o3kre }e mo, sje di4mo. Ko1 ne2ma fu1rnu, ko1 i3mo 5 fu1rnu, o2n je pe1ko u 
fu1rna ma. Ta3ko5da...U! ko ga z bi4le ve1}e i ko2 je sla1vio Ste1paw da no1npe 3kli  su 
ve1}e5 i ta3ko5 su na1po qu pe3kli. I u zgra1da ma. Ko2 je i3mo5zgra1de ve3li ke i to2. E 
ta3ko5je to2 bil4o.

A: Do bro. A ka ko se pre ko pa lo?
I1: Pa ko3pa lo se, si2ne, ru1~no. Ko3pa lo se ru1~no. Ko1pa se po ce1o da2n. O!de{ 

u1ju tru u se1dam sa4ti5, o1sam i do u1ve ~e ko1pa5se do, do mo1̀ da, do ta3ko5 do, do ~e1tri
pe2t sa4ti,5 dok se vi1di5. Pe va3ni ja bi4la. Ni1je s bi4lo u3mo ra. Ko1pa5{ ce1o da2n. [ta1 
}e ni1je bi4lo... U po4dne5 i3ma5{ dva2 sa2ta o3dmo ri5{ se. I#ma5{ pre1dve ~e u pe2 sa4ti5
po1la sa2ta i oko de1sje da3ne 5s sa4ti5. Po1pi je mo ka1fu. Do ma3}i ca do ne3se 5 ka1fu i ak 
ne1ko pa4~e ne1ko {tru4dle5 is pe3~e 5 i po3je de5mo  i... Ru4~ak se do no si4va lo u1 po qu.

A: [ta se naj ~e {}e do no si lo za ru ~ak?
3 У зна че њу ‘ско ро’.
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I1:Pa H se pa3su5q i ju3ka. Ju3ka i pa3su5q se pra1vlo ta3da5n. Ku1va lo se za 
ko3pa5we pa3su5q i ju3ka u po4dne. A u1ju tru si1r, sla3ni nai ta3ko5ja4ja i ko2 je i3mo5... 
Ta3ko5 je se to2 ra4di lo i do no si4va lo u1ve ~e. Pi1ta i i1sto smo2k, su3pa, jel i1sto 
pa3su5q i ta3ko5 to2.

A: A je l` se to ko pa we pla }a lo?
I1: Pa, ko2 je i3mo5 vi1{e pla ta pla4}al  su, ko2 je i3mo5 po e1ktar, dva2tri2 e1kta

ra, pla4}a lo se. I!de{ na na1dni cu i1sto. Ko1 ne2ma ra2dne sna4ge5,i1de5{ ko1pa5{ ce1o 
da2n. Ta3da5n su bi4le ni4z bi4le nie2vre ni ni ma3rke ra4dlo se, bi4l o1ni cr ven da4}
i . Ne1 znam, ni4s ti2 u3pa5mti la, cr ve3nd a5} sa ko3wom bi1o. I ko1pa{ za je3dno5g cr
ven da4}a  ce1o da2n. Ra4di lo se. Ku1pi{ {e3ni cu, ve2`e{... Mu {ka4rci ve2`e, qu2di 
ko1se5. De3vo5jke ku1pe, ma2jke ku1pe i... Sno3po ve i... Ko1 i3ma5dvo3ji ca,ma 1lo  vi1{e 
dvo3ji ca ve2̀ u ako wi2 tri2~e3tri ku1pe, o1ndak ve2̀ u dvo3ji ca. Ako ku1pe dve2, o1ndak 
je3dan ve2`e za dvi4ma. Sno3po ve i ta3ko5. Po1sle se |e1ne u kr3sti ne. 

A: Aha. 
I1: Ka se po3ko si,o3no  se sa3|e nu kr3sti ne po...Me1}e{ po de1set sno4pa5 u 

kr3sti nu.
A: A {ta je to kr sti na?
I1: Pa, kr3sti na {e3ni ca to2je se zvá- kr3sti na pa se pa1ko va lo. Po je3dno na1 

dru go, po tri2 sno3pa tri2 re2da. O!nda pa1ku je{ ovaj po tri2 sno3pa i de3se5ti me1te{ 
o3do zgor na vro1. I to2 {e3ni ca tu2 pre3vri5. Bi1dne5 mo1`da je3dno, de1spet ne4s da4na5. 
I o1ndak po1sle do3vla5~i{ ku1}i, sa ko1wma vo3lo vi ma. Ko2 je i3mo5. O!nda do vu4~e 5{ 
ku1}i, sa |e3ne { u sto3goe i o1ndak tu2 jo{ pre3vri5 bi1dne mo1`da pe3tne5s, me1sec 
da4na5. Za4vi si ka1d za go3vo 5ri { vr3{al cu ma {i3nu  da do2|e. I o1ndak ta3ko5u sto3go i ma 
i1sto pre3vri5 o1ndak to vr4{e5 se i... O#sta vqa5 seu a1mba5r. I ta3ko5 je to2 bi4lo.

A: A je li pre sva ka ku }a ima la vo lo ve?
I1: Pa, re4tko. Pa i3mal su ne1ko ko3we, ne1ko vo3lo ve ta3ko5 su... Ovaj bi4lo je 

sto1ke vi1{e do1sta. Ni1je bi4lo ku1}e ne3smal da ni1je bi4lo go1ve5da, kra2va5... Po 
dve2tri kra1ve, vo3lo ve, ko3we. Ra4di lo se ru1~no. Za to su i3mal qu2di. Dr1`a5li 
vo3lo ve, ko3we. Re4tko ku1}a ko3ja5ni1je i3ma la.

A: A ima li da nas u se lu...?
I1: Pa ne2m da3na5s ne2ma.
A: Go ve da?
I1: Go1ve5da. Pa re4tko ne2ma. Ne2ma re4tko sa1d ni de3se5ta ku1}a ne2ma da i3ma5. 

Ne1ko je3dnu kra1vu jel dv2e i o1dvi {e. E!to ce4lo se3lo i3ma ju o1i Fi li4po i }o1va j , 
Da4ndi5n. Osam de3se5t kra2va5 ka2̀ e i ta3ko 5sa 1d pri4~a ju. Pre3da5ju mle4ko. I#ma5 go1r o1vaj 
ma2l/i? ]e3ka nov i Vla4do u se3lu wi2 tro3ji ca {to i3ma ju po je3dno pe de3se 5t go-
<Pret po sta vqa se da je hteo re }i go ve da.>kr a2va 5. Go1ve5da da1 l su kra1ve sve1da1 
l su... E ta3ko5. A pre2 se dr1`a 5lo  po dve2 kra1ve i vo3lo vi. Ko2 je i3mo5 tri2 kra1ve 
~e3tri5 u3 vr gla4ve5. Dr1`a5l se vo3lo vi, ko3wi, za2pre ga bi4la. Sa to1vim se ra4di lo, 
o1ra5lo se.

A: Aka ko se pre ora lo?
I1: Pa o1re5 se, si2ne. Plu1goi bi4li.
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A: A ka ko je iz gle dao taj plug?
I1: Pa gvo3zde ni plu1g bi1o ko li4ca . Zva4la se sa dva2 to3~ka ko li4ca  i je3dan 

plu1g sa bra4zdo5m i o1ndak se me1te plu1g na o1na ko li4ca  i va2m za3ka ~i5{, o1vaj la4nac. 
I o1nda vo3lo vi tu2 vu4~u5. Ti2 dr3`i5{ plu1g i o1re5{ ta3ko5. I o1nda ka s u3zo re po1sle 
u1zme{ bi4le ta-<Pret po sta vqa se da je hteo da ka ̀ e ta wi ra ~e. >ovaj dr3qa ~e. 
Dr3qa ~e bi4lo. Dr3qa ~e su bi4le dr ve3ne 5 i gvo3zde ni kli1ni. Sa mo1`da je3dno pe
de3se 5t kli2na5. I dr3qa ~e bi4le se zva4le dr ve3ne 5 ne1ke. O#pra ve se i gvo3zde ni kli1ni 
i o1ndak me1te{ o3do zgor ka1me5n, na dr3qa ~u i i1sto vo3lo ve za3ka ~i{ jel ko3we na 
la4nac. Za3ka ~i{ i me1te5{... Va2m dr3`i5{ po za4di  ovaj, la4nac i o1ndak, na u1vrat
na ma za ne3se 5{ ma1lo da se mo1` da vra2ti . I ta3ko5 je se to2 dok ne po3dr5qa{ i ne 
u3zo re{. I o1nda ka se to2 sre2di, ti2,na to3va ri{. U!va ti gr1~. <[ap.>Na to3va ri{ 
u ko1la, bi4la {i2nska ko1la, re4tko ko1 je i3mo5 {pe {pe di3te5r.<Pod ri gu je. >

A: Do bro. A zna ~i i vi ste dr ̀ a li kra ve?
I1: Pa dr1`a5l smo i kra1ve dok smo bi4l u za2dru zi, bi4la za2dru ga.
A: A {ta je to bi la za dru ga?
I1: Pa svi1 za1jed no bi4li |e1d, ba1ba, ~i1~a, stri2na. Ni1je bi4lo,si1ne,bi4la sve1 

za2dru ga i o1ndak smo i3ma li vo3loe pr2vo i vo3loe i ko3we smo i3ma li. I dr1`a5l 
smo po tri2~e3tri kra1ve. Bi4lo na2s po {e3sne5sto ro-se da3mn e5sto ro u za2dru zi. 
Ra4di lo se i ta3ko5 je to2 se ra4di lo pre2. Ako je ve1lka za2dru ga i3ma5 ovaj... Jel ko2 
je bo1qi do ma3}i n o2n je i3mo5 i ko3we i vo3loe. Ja2 sam u3pa5mtio, mi2 smo i3mal ovaj... 
Ka sam ja2 bi1o de3~a5k,i3mal smo vo3lo ve. Apre2 dok su bi1o |e1d i }a2le, dok je bi1o 
`i2v i ~i1~a, o1nsu i3ma li ko3we pr2e, za we1ve vre1me na i to2.

A: Pa, do bro, a ka ko ste se sla ga li s ob zi rom da vas je do sta za jed no 
`i ve lo?

I1: Pa, si2ne, sla4gal smo se,za to je zna1lo se ko2 je ga1zda. I do ma3}i n. \e1d 
je bi1o gla3vni5. We3ga5smo mo4ral svi1 da sl1u{a ju. I u3nu ci i sna3je i si1n. Si2n }
a2le po3gi no bi1jo o1{o u ra1to. Yi1~a bi1o, u3nu ci svi1we- ovaj we3ga5 su mo4ral da 
slu1{a ju. Ma2jke mo4ra la da slu1{a5ju sve3kra. Go3to vle se stri2na. Je4tro ve dve2 
bi4le. Po se1dam da4na5 go3to vle. Je3dna se1dam da4na5, dru1ga se1dam da4na5. Ta3ko5 na 
pro2|e se1dam da4na5o1de o1va dru1gai1de u1 po qe ra2di, a o1va o3sta ne i o1nda go1r spre2ma 
je1la, ru4~ak, ve3~e ru. Mi2 do3la zi5mo  i1s po qa. Na mi3ru je se. Zna2 sva1ko svo3jeo1de 
svi1we je3dni na mi3ru ju svi2we, je3dni o2vce, je3dni go3ve da. Ta3ko5 je se to2 pre2 ra4di lo 
i... Po1{to va lo se i ga1zda se zna1o. Ko2je, ko2 je ga1zda u ku1}i i ko1, ko1za po3ve 5da  ii 
od re3|u je ra2d da se ra2di.

A: A je li taj va{ de da bio strog?
I1: Bi1o stro1g de1da, bi1o so lu4na c. Bi1o so lu4na c, bi1o uuu na So lu4nu  u Gr-

<Pret po sta vqa se da je in for ma tor hteo iz go vo ri ti Gr~ koj.>ovaj ka je se 
za ra3tl o ga o3te ra li. So lu4na c bi1o. Bi1o do1bar i do ma3}i n. Dva4ne5s e1kta5ra i3mo5 
ze3mqe5, dr1̀ o5 i vo3lo ve i ko3we pa2r i bi4lo je tri2~e3tri kra1ve. Ta3da5n i pe2t kra2va5 
dr1̀ a5lo se. Bi4lo dva4ne5s e1kta5ra ze3mqe5. Si1jo5 se ku3ruz i {e3ni ca to2 sve1 se ra4di lo, 
{to ka2`e ru1~no i ta3ko5 je t2o bi4lo.

A: A opi {i te mi ka ko se te li kra va?
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I1: Kra1va?
A: Da.
I1: Pa, si2ne, kra1va se te1li, ne1ka s o3te li i sa4ma a ne1kad ovaj...Sa1 s o1dvi{ 

ose me wa4alo  a sa1pre2 se bi4li dr1`a lo se bi3ko vi i ovaj... Ne1ko ko1 i3ma5 vi1{e 
sto1ke o2n dr3`i5 to1ve bi3ko ve i pu2sta se na kra1ve i ta3ko5. Ko2 je bi1o... Po1sle to2 
i1za {lo, to 2 se ose me wi4va le kra1ve i svi2we i1sto. Ta3ko5 su to2 i3ma li po dr1`a5li 
po ve3pra i kr3ma ~e ko2 je i3mo5. Ta3ko5 se kr3ma ~e pra4si le. Ja2. Pre2sto1ka bi4la po1 
po qu, svi2we nam bi4le ka sam ja2 bi1o de3~ki5} u Je la4u u {u1mi. Ta1m o1de mo i o3bi5
|e  mo. O#ne je1le `i2r. Bi4le gr4mo vi i u3pa da lo `i2r i tu4de na o1de5mo o3bi5|e mo ja2i 
Ra4jo na1{ o1vaj, Mi2lov. Ra2jo bi1o ma1l sta3rii5. Od ne se4mo  ku1ru5za, |e1d na1s po3{a qe. 
U xa2k od ne se4mo  ko1lko svi4wa5 i da po bro3ji 5mo  i do2|e mo i od ne se4mo  po je3dan 
ku3ruz. I sa1mo o3ne se za1ri5le u3 {u mu usre1d {u1me5. Tu2 su i no }i4va le. Uple3ten 
je3dan na4slan. Bi1o na sla3n~i} po kri3en o sa ko4ro om. I o3ne su tu2 no }i4va le. I 
mi2o3ne se za1ri ju do1q i je1du5 `i2r o1naj od gr4ma o3pa do `i2r i o3ne se tu2... Imi je 
po3bro ji mo, ba1ci5mo po ku3ruz i do2|e mo. \e1d pi2ta je3ste li i1zbro ja5l ko1lko i3ma5, 
je3su na bro1ju. O!pet ta3ko5, o1pet u1ju tru, o1pet sva1ki smo da2n i3{li za vre4me zi4me5. 
Pre ko le1ta su bi4le ku1}i. Go3ve da, kra1ve, bi4le. I#ma li na4slan. Dva2 na4sla na u1 
po qu tu2 u Gra3di ni. Tu2 se i1sto o1de5mo kra1va se ote1lla, te3le ska2~e. Bi4li na4sla
ni u1 po qu. O#te li se zi4ma sne2g do4vde. Ni1je ko sa3de5n. Da2j le4ko ve,da 2jn e3kci je, 
da2j le4~i ga. Pre ni1je to2 bi4lo ni ne3kci je ni le4ka. Bi4lo zdra3vi je i nau3~i lo se 
sve1 to2. XX{ta1le bi4le po1 po qu, na4sla ni bi4li po1 po qu i dr1̀ a5la se sto1ka o1dvi
{e po1 po qu i to2.

A: Pa je li se de si lo da ne kad ne sta ne?
I1:Pa ni2je.
A: [Ne ka kra va ili te le?]
I1:[Ni2je, ni2je bi4lo ] to1ga slu ~a je4va5. Ni1je bi4va lo da da na pri4mer ukra4de5 

ne1ko il da do2|e. Ni1je to2 bi4lo.
A: Do bro. A je su bi le pre ja ke zi me?
I1: Pa bi4le su. Uh! Bi4le zi2me ka3ki. Pre2 bi4le zi2me dok sne2g da do1 po ja5sa . 

Mra3ze vi bi4li dr3ve5}e pu1ca5, ja4ke zi4me bi4le. O#bu }a se na te1b za3le5di. Ne3 mo{ 
da, da ski1ne{ od, od hlad-lad no3}e5 ve3li ke i to2. Za3le di se, al mo2ra{ da 
i1de{,ne2ma. Sje1kla se dr3va pre2 po {u1ma ma, do3vla ~i{ s vo3lo vi ma, sa2nke ovaj 
so4nce na to3va ri5{, upra4eg ne{ vo3lo ve. Ko2 je i3mo5 vo3loe, ko2 je i3mo5 ko3we i ... 
Sje1kla se po {u1ma ma dr3va, do vla4~l o se ku1}i. Ta3ko5 se to2, `i4vi lo.

A: Do bro. I {ta je va ma bi lo naj te ̀ e od tih po slo va?
I1: Pa bi4lo je, si2ne, pa ka1d le1ti, pa bi4lo je ka je te4`ak po3so55sve1 je bi4lo 

te4{ko. Alo3pe5t bi4lo se mla4do ni1je so3se }a lo, {to ka2e,da,da ti je te4{ko. Al 
~o1ek ka1d ni4si zdra2vqa svo2ga i ka1d o3ma to ri{, o1ndak je sve1 te4{ko. Do1k je 
mla4dosti ni1je ni1{ta te4{ko bi4lo. Ni4si o3se }o te3re ta ni1{ta i1ako je se ra4di
lo sve1 ru1~no iii... Jo{ da je bi4la i1shra na va3ko5 ko sa3de5n. Je1la se pro4ja.

A: To sam hte la da pi tam [{ta se pre naj ~e {}e spre ma lo.]
I1:[Je1la se pro4ja.] Pro4ja je1la se, si2ne. Pro4ja, si1r. I za3dro bi{ bi4la ovaj 

su1rka, za3dro bi{ su1rke.
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A: [ta je to?
I1: Su1rka {to cje2di se od si1ra. [to se si1ri pa se o3sta ne. Io1ndak je1la se 

~o4rba, i si1r i tu1cal smo... Se1}am se da smo xa1ran ke bra4li, pa u3tu ca mo vaj, pa 
o1ndak me1te{ be2lo ga lu1ka tu2.

A: Da.
I1: I o1ndak me1te{ i to2 je1de{. Za3ki se li{ i ra4so la i ku3pus. I#zva di{ 

gla1vcu ku3pu sa dve2 i to2 je1de mo. Pro4ja bi4la se pe3kla i so3mu5n je te4{k-<Pret
po sta vqa se da je hteo iz go vo ri ti te {ko.>ko 2 je bi1o ga1zda, o2n je i3mo 5 to2ga hle1ba 
{e3ni5~no ga.

A: A {ta je so mun ?
I1: Pa hle1b o1va j {to sa1d mi2 zo ve4mo .
A: Od p{e ni ce. 
I1: Od p{e3ni ce. Ja2ko2 je bi1o ga1zda, o2n je i3mo, 5a ko1 ni1je, pro4ja sve1 se je1la. 

Je1lo se sa1mo ka su pra2zni ci i ka1d je sla1va, o1ndak je1de{. Ko2 je i3mo5 {e ni-ovaj 
{e3ni5~nog to2g hle1ba i to2. Sve1pro4ja nas od ga4ji la. Ja 2.

A: Pa, do bro. A ~i me se vi da nas za ni ma te?
I1: Pa {ta1 }e, si2ne, za3ni5ma mo se da3na5s, {ta1 }e. De1da je sa3de5n u pe4nzi ji. 

Dr ̀ i4mo  dve2 kr3ma ~e. Oko svi4wa5 za3ni5ma mo se ma1lo. Ra2di mo ma1lo, {to ka2`e5, 
o3ba vqa mo to1ve po3slo ve. [ta1 i3ma 5, po po1tre bi. Sje4~e5{ dr4va5. Une3se5{ dr4va5. 
Na sje4~e 5{. I ma1lo sa1d oko to1ve sto1ke, sa1d ne2ma{ ra2da pre ko zi4me5. Ka1d do2e 
le1to, o1pet ma1lo ko1pa{ le1ti ne5 i pri3spre5ma{. Po3si je{ ku3ru ze i {e3ni cu, a 
do1bro sa se to2 sve1 ra2di ma3{i5nski iii... Ja sa1d ne2ma{. Pla2ti{ sa1m da se do3te
ra, tra1ktor da do vu4~e 5 ku1}i i to2. Ko1mba ji vr4{u5 sa3de5n. Be3ru5 sve1. Ne2ma sa3de5 da 
ti2 ra2di{ ru1~no ni1{ta.

A: Do bro. A {ta se je te vi u va {oj wi vi?
I1: Pa si1je5mo, si2ne,ku3ru za i {e3ni cu. To2 se si1je na2jvi1{e. Po3si je5 se. Ku3ruz 

i {e1nca ko1i3ma5sto1ke, si1je i de1tel nu. Na pri4mer i de1tel na se si1je. Ko1 ne2ma, 
o1ndak si1je ku3ruz, {e3ni cu, so4ju. Ku3ruz se na2jvi1{e si1je. A {e1nce5 se ma1we po3si
je. I so4je5 ma1we. Ko1 i3ma5 ze3mqe,5o2n si1je ma1lo,al o1pe se ma1we i ko1 i3ma5 pe4{es i 
de1s e1kta ra,o1pet na2jvi1{e se si1je ku3ruz. Na2jve }a5 hra4na se tro3{i5 ku3ruz.

A: Do bro. A mo ̀ e te li da mi opi {e te ka ko je pre iz gle dao taj vr {aj 
p{e ni ce?

I1: Vr1{a5j?
A: Da. To ni je bi lo kao da nas.
I1: Pa ni1je, si2ne, pa bi4le. Pa pri2~am ti ja... Sku1pi se to2, do3te ra5 se, sa3|e

ne se na sto3go ve. Ma {i3na  do2|e. Vr3{al ca, vu2kla ovaj bi1o tra1ktor i vr3{al ca 
bi4la... I o1nda go1re na sto2g se po1pne je3dan. Ba3ca5o1ne sno3po ve na tre1{. Go1r 
bi1dne je3dan ovaj {to za3la5̀ e. I je3dno bi1dne sje4~e5o1no sno2pqe i o1naj me1}e do1qe 
u o1naj do2b se zva1o. I o1ndak to2i1de {e3ni ca do1qe. Ova2mbi4le tri2~e3tri lu3le 
i3zla zlo po3tu ri{ xa4ko ve. I i3zla zi {e3ni ca u xa4ko ve. Ion da ka se xa2k na3pu ni 
za de1setdvaj1es mi nu4ta 5 ti2 i3zva di{ we3ga5, dru1gi po3tu ri5{. I o1ndak ta3ko5 do3te
ra5{ to2. Sve1va2mo me1}e5{, dru1gi no1se, dvo3ji catr o3ji ca me1}u na va4gu, me1ri5 se. 
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I to3va ri{, na pri4mer, ako je da le3ko  ti od ku1}e,ti2to3va ri{ nao3va5j, {e1ncu na 
ko1la. Bi4la pre ko1la. Te1ra5{ u a1mba5r.Ta1m dvo3ji catr o3ji ca ski4da ju i no1si5{ 
go1re u o3kno i si1pa5{, u ~a1rda5k jel ma ga1zu . I o1nda ta3ko5 je to2. ye3ne bi4le dve2tri2
~e3tri `e3ne pe2t za4vi si,o1ne  do1q no1se sla1mu. I ta1mo dva2dvo3ji ca qu4di u1zmu 
ba3ca ju sla1mu, o1aj |e1ne5 je3dan a dvo3ji ca ba3ca ju sa ro3gu qa ma,o1na j oko sto1`i ne 
|e1ne5, sla1mu. Ka sa3|e ne, o2n o1pet po1~ne dru1gu ta3ko ka za3vr5{i, o1pet dvo3ji ca 
dru1gi ba3ca ju ka s u3mo re. \e3ca ma1lo ko3ji5 su mla1|i o1nno1se pqe1va bi4la se od
va4ja la pqe1va. Pqe1va se ku1pi la do1qe u ko4rpe i va2m i1sto po4seb no se me1te5{ i 
o3gra5di{. Ople3te5{ pru4}om i o11nda si1pa{ tu pqe1vu. I o1nda je to2 si1tno. To2 se 
i1sto tro3{i lo pre ko zi4me5, da4alo se sto1ci . I sla1ma to2 se |e1la. I e1t ta3ko5 je 
to2. Ta2 {e3ni ca se...

A: Do bro. A je li vam u tim po slo vi ma po ma gao i ne ko iz ko mi {i lu ka 
[i li ste sa mo vi iz te za dru ge ra di li?]

I1:[Pa i3{li smo], i3{li smo, si2ne, ta3ko5 je i3{lo je3dno dru1go me. Na 
pri4mer,o1de5mo sa1d me1nda3na5s vr4{e5ko1d me ne ma {i3na , o1ndak tu2 kom {i3luk  do2|u5. 
Na pri4mer u za4jam. I o1nda ka1d o1de ma {i3na  kod to2g ko3m{i je, mi2 ne2ma mo ka1d 
da je1de5mo. Po3sta vqa lo se ku1}i. Bi1dne po dva1estri1esto ro na2s tu2 i o3no se po3sta
vi5. Ma {i3na  po3~i we kod to2g dru1gog ga1zde. Ti2 mo2ra{ da na3pu sti{ ni4s ni je1o 
d i1de{ o1dma dru- kod da da vra2ti{ to2 {to je o2n te1b do3la zio. I ta3ko5je3dni 
dru1gom po za3jma li se. I i3{li je3dni dru1gim ta3ko5. To2 je se ra4di lo. Sve1i mo4be 
bi4le i1sto, ra4di lo se.

A: Aha, {ta je to mo ba?
I1: Pa mo4be, si2ne, sku1pi5 se na pri4mer, zo1vne{. Ja2 sam ga1zda do1bar. Izo1vne 

se ne3de qom. Pa to2 se zo1vne je3dno pe de3se 5to ro bi1dne ra2dni ka. 
A: Da. 
I1:[to se sku1pe je1dni ko1se5, je1dni ku1pe5{e3ni cu, je1dni |e1nu5. Ka sre2di mo, 

do2|e mo u1ve ~e. Ne1ko na3ba vi mu zi ka1nt a svi ra4~a svi2ra. Yo1ek pe3~e5 svi4n~e. Za3ko
qe je3dno pe de1sse dam de1st  ki2la, o3pra vi ve3~e ru. Har mo3ni ka svi2ra. Mi2 i1gra5mo 
ko1lo i ne o3se }a mo da smo u1mo5rni ii ii... To2 se i1gra, pe1va se, ku1va se ra3ki ja. 
Bi4la va re3ni ka. Ko2 je i3mo5ovaj, vi4na,iz ne3se 5 vi4na. Ni1je bi4lo pi2va. Do1bi je{ po 
~a1{u vi4na. Bi4la ku1va na va2re na ra3ki ja. I ta3ko5 to2 se zva4le mo4be. Bi4lo po1mo5} 
pre i1sto ko2 je i3mo5na pri4mer vi1{e ra2da o1ndak po3zo vu s ko3wi ma, vo3lo vi ma, 
pre vla4~i lo se. Ku1}i se ra4di le. Vu2ko se ka1men iz Ma4jda na, s vo3lo i ma, s ko3wi
ma. Zi2dan te3meq u ku1}i sve1 s ka1me5nom. Ma4jda na qu2di ko3pa ju i pro3da5ju ka1me5n, 
i ta3ko5 je se ni1je bi4lo be to4na  i... Bi1o ka3me ni zi2d od ka1me5na se pra1vi lo.

A: Do bro.A je su li pre svi zna li da igra ju ko lo?
I1: Pa, si2ne, ni1je zna1lo se, ni1je ko2 je ko2 je ma1lo bi1o Xi ma1lo je bi1o ko2 je 

}e1o da da se za3la5̀ e. Ko1 ni1je tu1tu mar bi4lo<Sme je se. >ce4lo vre4me i o3sto5 tu1tu
mar. [to1 ne2}e da da da pra1ti ka svi2ra mu zi ka1nt . Da da zna2da i1gra i to2.Ja2. 
Bi4le i pe1sme se o3tvo re, pe sa-pe 1va 5l smo svi1.

A: Ka kve su se pe sme pre pe va le?
I1: Pa sta ri3nske5.[Sta ri3nska5.]
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A:[Jel` se se }a te vi] ne ke pe sme?
I1:Pa, si2ne, |e1 } se1}a5 se. Oj o3ra je, o3ra je u3sta5j cu1ro zo3ra je. U#sta5j cu1ro

ve4`i  ke2ra H {va le3ra.<Sme je se. >Ta3ko5 je to2 bi4le sta ri3nske5. Ne mo1g se ja2 sa 
se1tit pre pe de3se 5t go1di5na i to2. I vi1{e. [to ka2`e ja sta ri3nske5 pe1sme bi4lo. 
Ni1je bi4lo sa1dk o o1vi no3vi5 pe1sa5ma i to2. Ja2. Ko3pa lo se, pe1va5lo se. U!ve ~e po2|e mo 
sa ko3pa5wa, sku1pi mo se svi1 re2dom no1si mo mo3ti ke. Ipu4tom i1de5mo i pe1va5mo do 
ku1}e5. Ne o3se }a{ da si se umo3rio. Pe1sme sa1mo je4~e5. Pe1va se u1 po qu se ~u2va 
~u1je. ]a2le mo2j ve3se li bi1oi3mo5 ovaj na2jbo1qi bi1ou se1lu pje3va5~i kod je3la5vskog 
do1ma ka1d za3pje va ju o4v se ~u1ju u a3vli ji. O@n i Ra di4nk o ne1ki Ga2no vac. Ka2`e pre 
ka za pje3va ju Hn. Sku1pi5 se po de1sto rope3tne 5sto ro, dva4de sto ro ko pa4~a 5. I pe
va3ni ja se ko1pa, ko1pa{ i pe1va{. Ne o3se }a{ u3mor ni1ka55ko. Po3la zi{, za vr {a3va 5 
se ku1}i gre2dom, pje1va5 do do ku1}e. Ta3ko5 je se to2 ra4di lo.

A: Do bro. Pa je ste vi za pam ti li va {eg oca?
I1: Pa, si2ne, ka1ko }u re3}i, ja2 sam, {to ka2e, i3mo5 {e2s go1di5na. Ma1lo se kao 

kroz sa1n ka sam ga {to ka2`e ma1lo u3pa5mtio. Do3{o5 je, ve1} ga bi4l za ro3bi li i 
do3{o5 je... Ku1}a bi4la sta2ra ta1m |e1 je sa1d Dra3ga no va {ta1la. I o2n i po3ko5jni, 
ovaj, Ra4}o Fi li4po i} i Mi ka3il o Ko4i},te4tak. Tet ka Sta3no5jka {to je bi4la za 
wi2m i ta3da5n su o1nwi2 za ro3bi li i o1n su do3{li tu4de na i o2n je me3ne5 me1to na 
kri4la i ta3ko5je me dr1`o je3dno sa2t vre1me na. I o1nda do2|u i o3te ra ju ga u ro3stvo. 
I vi1{e ga ni4sam ni vi1dio. I ta1mo su za ro3bi li i o3te ral ga na fro1nt. U Sre2m. 
I ta3da5n o3ta len i ta1mo kod Za4gre ba, pred Za4greb tre1ba da oslo3bo de. I tu2 je 
mi no gra na4ta  ba ca4~a  ga po3go di.O@ n bi1o ni {a3nxi ja, no3sio mi tro3qe 5z. I o1n su 
we3ga5... [va4bo ga4|o5 i raz ne3se5 ga na1~i sto. Po3ko5jni we3gov o3tac  i3{o5 da ga tra2̀ i. 
Ni4s mo3glga na4}i, {to1 je ra1zne5to. Gra na4ta ga ra1zne5la. I ni4zga ni do3te ra li 
ta1m ko1 zna2 {ta je ta1m bi4lo sa wi2m.

A: Da. 
I1:E ta3ko5.
A: Pa je l` u to vre me jo{ do sta qu di iz se la [po gi nu lo na fron tu?]
I1:[Pa bi4lo je qu4di do] , pa po3gin lo je, po3gin lo je do1sta wi2. Ta1m ne1ke 

ni4s ni na3{li a ne1ke su na3{li i do3te ra5l su. Ko2 je o3sto5na pri4mer ubi3jen a ni1je 
ra1zne5t i to2. Do1sta je wi2 do3te ra no ku1}i. Sa1m }a2le ni1je do3te ran. A we3ga5 je to2 
gra na4ta ra1zne5la o1i su ko3ji5 su po3gin li o1n su do3te ra ni i to2.

A: Ava {a maj ka se ni je po no vo uda va la?
I1: Ni2je ma2jka s uda4va la po1no vo, o3sta la je,dva1es i ~e3tri5 go1di ne i3ma la, 

udo3vi ca. Na2s tro2je de3ce5 bi4lo i ni1je }e1la s u3da5.O#tac we2ndo3la zio. I#ma la je 
pro sa4ca5 i pro sa4ca5. Po sle to1ga ra1ta bi4l svi1 ofi ci4ri. We2n o3tac do2|e. U#pa
lao4vd  u ja4ku za2dru ga bi4la ja4ka. Ra4di lo se, |e1d o3tac ni1je bi1o. I do2|u ta1m we3go
vom to1m o3cu i o1n do2|u o2v po wu2 da bi se u1da5la, pre1uda5la. O#na za3pla ~e i
ka1e:„Ta1ta ne3mo 5j da bi vi1{e do3{o5, da bmi po me4no za u1da ju. [ta1 }u d o3sta im o1vi 
dvo2je−a mi2 je3dno dru1gom do u1ve ta−tr o2je  de3ce5. Da o3sta vim ja2 d i1dem da se u3da5jem 
sa3de5 to2 mi ne3 pa da na1 um. I ne3mo5j vi1{e da bi do3{o5mi,ka ̀ e da bi po me4no  mi 
za u1da ju.”I ta3ko5nas je o3sta vla i o3na je na2s ga4ji la i sa na1ma bi4la. I dok ni 
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od ga4ji la nas i ni1je }e1la o1v{te da da se preu3da5 do osam de3se5t svo3je5 {e2s go1di5na 
bi4la `i vo3ta . E!t bi4la sa de3co5m svo3jo5m i...

A: Do bro. A ka ko ste se vi sla ga li sa se stra ma?
I1:Pa, se3stre su bi4le ovaj...
A: Je ste bi li stro gi?
I1: Pa mo4ral su da me slu1{a ju. Do1k sam ja bi1o slu4`io vo2jsku... Ka sam 

do3{o5 iz vo3jske5, ovaj bi4le i o3ne. I ta3ko mo4ral su da me slu1{a ju. Ja2 sam bi1o 
po1sle vo3dio do ma }i4nstvo. Ma2jka je bi4la gla3vna5. A o3ne su bi4le po1slen mo4ra
le me slu1{a ju, bi4le su mla1|e5 i mo4ra le su da slu1{a ju. I#3{le su, du4{e su i3{le 
na na1dni ce, ra4di li |e go1d je tre1ba lo za vre4me dok sam ja bi1o u a3rmii. [e4se
te go1di ne. Ka sam slu4`io vo2jsku. [e4set dru1ge i {e4s tre1}e po ~e4tk a ja1nu a ra 
do3{o5. Oslu4̀ io dve2 dva1es ~e3tri me1sca. I ka sam ja do3{o5 {e4set dru1ge iz a3rmi
je, o1ndak ja2 pre1du zo. I o1ndak ma2jka ni1je mo3gla i o3na ve} bi4la o3star la i obo3lla 
i ja2 sam po1sle ra4di oHH i `e3na bi4la sa na1ma, su3pru ga. I ta3ko5 da smo mi2 to2 
ra4di li. Po1sle i vo3di li do ma }i4nstvo i ku1}i li ku1}u i... E!t ta3ko5.

A: Do bro. A {ta ste vi ra di li u voj sci, ko li ko ste du go bi li?
I1: Pa, bi2o dva1es ~e3tri me1se5ca.
A: Dve go di ne.
I1: Dve2 go1di ne.[t o ka2̀  ni4smo ra4dil, si2ne, ni1{ta. Iz vr {a4va li ko3ma5nde 

sta re3{i5na, o1ndak te3kni ku na o ru ̀ a4wa  u3~i li i ta3ko5 da...
A: Au kom gra du ste bi li u voj sci?
I1: Ja2 sam bi1o u Ma ke3do 5ni ji, Stru1mi ca se zva4la. I bi1o sam ra4zvod nik. 

U vo4jsci. A ko3ma5nda gla3vna5 bi4la Stru1mi ca, Ma ke3do 5ni ja.
A: A je su li vam pra vi li is pra }aj u voj sku?
I1: U vo2jsku?
A: Da.
I1: Pa ni2je, si2ne, to2 bi4lo pre2. Do2|e kom {i3lu ka ma1lo, do ne3se 5 po ne1ko ja4je 

ku1va5no i ma1l pa3~i5} sla3ni ne. I o1ne {to se pra1vla, o1na, ko1 je i3mo5 o1nu5... Ka1k 
se zva4la, sa ja4ji ma o1na HH.

A: Pa ti {pa wa.
I1: A to2 se pra1vlo i do ne3se 5 na pri4mer, da se po zdra3vi 5{.
A: A je ste?
I1: Ko2 je bi1o ga1zda re4tko je to1 ko1 i1ko pra1vio. Ja2, to2 po3la zak u a3rmiu.
A: A je ste li vi po sle va {em si nu pra vi li is pra }aj?
I1: Si2nu? Je3smo.
A: Je ste.
I1: Je3sam pra1vio. Ja sam si2nu pra1vio i1spra }a5j i sva1dbu i }e4rci pra1vio, 

pre4pon i ta3ko da...
A: A da nas se vi {e ne pra ve is pra }a ji?
I1: Pa ne2ma sa se i ne3 slu5`i vo4jska. Sa se i ne3 slu5`i.
A: Do bro. A pra ve li se i da qe u se lu svad be?
I1: Pa, sva1dbe se pra1ve5. Sva1dbe se pra1ve al sa1 se pra1ve o1dvi {e sve1 u ho

te1lm a i ja2. Re4tko ko1 da o3pra vi ku1}i i to2.
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A: Do bro. A je ste li vi po red tog ra da na wi vi ra di li jo{ ne gde?Je ste 
ra di li u ne koj?

I1: Fi3rmi? 
A: Fir mi?
I1: Pred u ze4}u?
A: Da.
I1: Pa je3sam, si2ne, ra4dio sam. Ra4dio u e1le tro Lo3zni ci dve2 go1dne. Ra4di o na 

a3uto-pu4tu {e2s me se4ci 5. Ovaj po1sle sam ra4dio do pe4nzi je u Vi sko4zi . Dok ni4sam 
ste1ko pe4nzi ju, u tri4de se5t i o2smoj go1dnio3{o5 u pe4nzi ju. To2 sam tu4de na ra4dio.

A: A {ta ste ra di li u Vi sko zi?
I1: Pa bi1o fi zi ka4la c, ra4dio sve1 po3slo ve fi3zi~ ke. Iz ba ci4va l u2gaq, 

su2mpor, uto va4ral  ro1bu, svi4lu, ce2 vla4kno. Ra4di la pro iz vo3dwa , to3var li u va
go4 ne , ka mio4ne . U!to var, i1sto var bi1o, tra3nsport ni ra2dnik. To2 sam bi1o. Fi zi
ka4la c, ra4di lo se.

A: A je li do sta qu di iz va {eg me sta ra di lo pre u Vi sko zi?
I1: Iz Ko1zja ka?
A: Da.
I1: Pa, bi4lo je, bi4lo je do1sta qu4di5, bi1lo je pre ko de1set qu4di5 iz Ko1zja ka. 

I#ma5 ko1 je ra2dio u pro iz vo3dwi . Po sme1na ma ra4di li.
A: Vi sko za da nas vi {e ne ra di?
I1: Pa, Vi sko4za  n3e ra5di. Ra4dio i si2n u Vi sko4zi . Sna2 ra4dla i o3na  u Vi

sko4zi . Ja2.
A: I {ta mi sli te ko li ko je rad ni ka ot pri li ke Vi sko za za po {qa va la 

u to vre me?
I1: U o1no vre4me, si2ne...
A: [Kad je ra di la.]
I1: [Ka sam ja2 rad-]<Pret po sta vqa se da je hteo da ka ̀ e ra dio.>ovaj 

stu4pio tri4ne5s i1qa5da ra2dni ka. Bi4lo je. [e4set ii se2dme go1dne, ta ka ta1d je bi4lo 
{e4st o2sme, ka sam do3{o5 iz a3rmi je. Ta3da5n je bi4lo tri4ne5s i1qa5da, ra2dni ka.

A: A ima li sad u va {em gra du ne ka ta ko ve li ka fa bri ka?
I1: Pa ne2ma sa1d. Ne2ma ni1ko to2 sa3de5n. Pa Vi sko4za  je bi4la na2jve1}a za po

{qa4al a Vi sko4za  ko ce4la gra2d Lo3zni ca {to je i3ma la. Vi sko4za  je i3ma la to1lko ra... 
Uf!<Gr~. > To1lko ra2dni ka.

A: A pe ~e te li vi ra ki ju?
I1: Pa pe3kli smo. Pa, ke ~e4mo <?>ka 1d ima4mo i ka1d ro3di5 go1di na, ka1d po

ne3se 5go 1di na pe ~e4mo . Is pe3~e 5se  po {e2sse1dam ka1za5na, de1se5t. Za4vi si ko1lku i3ma5{ 
ba2{~u. Ka1ko go1di na ro3di5. To1lko se i is pe3~e 5.

A: A od ~e ga pe ~e te ra ki ju?
I1: Pa od xa1ra ni ke. Xa1ra ni ke mi2 pe ~e4mo . Ne2ma mo {qi1u ko1 i3ma5 {qi1u, 

o2n pe3~e5i {qi1ve i xa1ran ku. Ko1 i3m5a ve1}u ba2{~u o2n pe3~e5... I {qi1ve i xa1ra ni ke 
i ta3ko5...

A: A ho }e te li mi opi sa ti ka ko se pe ~e ra ki ja?
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I1: Pa ra3ki ja se pe3~e5 ku1pi se u ka1ce<Pod ri gu je. > pre bi4le <Pod ri gu je. 
>ka1ce dr ve3ne 5.Ka  smo bi4l u za2dru zi,i3mal smo ka1ce. Ta3da5n smo i3mal ve1lku 
ba2{~u po po pe de3se 5t ka1za na i sto2 se ku1pi lo. Se dam de1sosam de3se5t ka1za5na se 
pe3klo. Bi4le ka1ce po pet ne4sdva1js ka1za5na se va1ta la ka1ca. I bi4li ~u4~a5vci ka3za
ni. Ni4z bi4li la3mpe ki neg u zgra1da ma bi4li to2 su ne1po kre5tn i. 

A: Aha.
I1: Ka3za ni {to se pe3klo. I tu4de na u zgra1di ta2j ka3zan i si1pa{ iz ka2ca5, 

pe3~e5{. Pre3vri5 bi1dne je3dno pe3tne5sdva1jz da4na5. Ka1d po3ku pi{, to2 sta1ne i o3no 
pre3vri5 i po1sle do3te ra{ ka3zan. I o1ndak ko1mi na to2 ka pre3vri5,o1ndak si1pa5{. 
Pe3~5e se ra3ki ja. Uh! Va1di{.

A:Pa, do bro. A vo li te vi da pi je te ra ki ju?
I1: Pa vo3lio sam i vo1lim i da3na5z da4wi sa1m ne3 sme5m sa1d da pi1jem 

to1lko.<Gr~. >Ovaj {to sam ja2 ista3rii5 sa3de5 i ni4sam zdra2vqa svo2ga. Ja2 si1ne.
A: Pa do bro. A ko qe te li vi zi mi zi mi ne?
I1: Zi mi3ne  ko1qe5mo. Ko1qe5mo zi mi3ne . U#ra5ni mo. Za3ko qe5mo . Ne1kad za3ko

qe mo po dve2, ne1kad je3dnu, za4vi si sve1.
A: I {ta sve pra vi te od tog me sa?
I1: Pa pra1imo, o3pra i mo<Ze va. >ma1lo pr3{u te5 i sla3nin i, ko1sti ma1lo se 

su2{e. Sla3ni na, pr3{u ta i... Pra1vi ne1ko i ko ba3si cu. Ko1 ho1}e i to2. Pra1vi ko
ba3si ce se.

A: Do bro. Da li vi po {tu je te pra zni ke, da li po sti te?
I1: Pra2zni ke po1{tu jem. Ve3li ke pra2zni ke go3do ve, cr3ve na slo1va. Po1{tu

jem, po3sti5m sva1ki pra2znik ka se de1si da je pe4tak, sre4da, cr3ve no5 slo1vo. To2 
po3sti5m i ne3 ra5dim o1p{te, ka su pra2zni ci cr3ve na5 slo1va.

A: Je li vam to osta lo ta ko [od pre ta ko vas na u ~i la maj ka?]
I1: [Pa o3sta lo od sta ri4na5, od sta ri4na5, ]od ma2jke mo3je5, |e1da, pra3n|e da. ]

a2la ni4sam u3pa5mtio, al od ma2jke me1n sve1. Ovaj, to2 sam za3pa5mtio i o3sta lo. Jo1{ 
se pre po3sti lo sva1ki po2st. Bo3̀ i} wi5, Va3skr {ni. Po3sti lo se po ce4lo po2st se 
po3sti lo. Sa1d na4rod to2 sla1bo ni1ko to2 ne po3sti5. Pred Bo1̀ } mo1̀ da na ne1kol ko 
da4na5sa1d po3sti5. To2 ne2ma ni1ko da iz dr3`i 5sa 1d ce1o po2st ko pre2 {to je se bi4alo. 
Ta3ko5 je to2 to vre4me.

A: A ima te li vi u se lu cr kvu?
I1: Ima4mo cr2kvu. Cr2kvu ima4mo i i1de5m u cr2kvu sva1ki ka su ve3li ki go3do

vi, pra2zni ci. I!de55m u cr2kvu.
A: I {ta jo{ vi ima te u se lu?
I1: Pa ima4mo ku1ltu5rni do2m. Sa to ne2ma i3gra5nke, neg tu2 se sa dr ̀ a4va ju, 

to gla3sa5wa i na pri4mer. Sa4la sa3de5 sto3i5 i ne ne ne2ma tu2ni1{ta ne dr3`i5 se u 
wo4zi. To2 to2 je tre1ba lo ne1{ta da se or ga3ni zu je5, da se pra1vi tu2 {ta1 da bi1dne 
ma3kar bi1osko pi da bi1dnu5 i da...Ta3ko5 o3pra vqe no i sto3i5.

A: A ima te li le ka ra u se lu ili ide te u grad?
I1: Pa i3ma5 le ka4ra . Do3la zi se3dmi~ no. Je da3re 5d. U se1lu. Ao1vo za o1vo po1tre

be ve1}e na pri4mer i1de mo u Lo3zni cu. Za sni4ma wa i na pri4mer ne1{ta ka te 
po3{a qe o1v{te pra1kse le3ka5r, ti2i1de{ u Lo3zni cu.
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A: A ka ko se pre pu to va lo do gra da?
I1: Pu1to va lo se pe3{ke,5 si2ne.
A: Pe {ke?
I1: Pe3{ke5 ja. Kad niz bi4li a1uto bu si. Bi4lo je vo4zo va, al tre1ba di1de{ 

dva2tri ki1lo me tra do na sta1ni cu na vo2z. Io1ndak je na4rod sve1 i3{o5 o1dvi {e 
pe3{ke5. Pru4go5m pe3{ke5, i3{l o se. Pe2tkom pi3ja ca bi4ale i na4rod i `e3ne no1se 
ma1lo ja4ja5, si1r, be2lu mu1`u. Pro da4alo  se. D i1zbi je ne1ki di1na5r. Ja2,ni1je bi4lo ni 
a1uto bu sa ni ni4z bi4l a3sval ti, bi4le pu4te vi.

A: Ka kvi su bi li pu te vi?
I1: Pa bi4li, ni1je bi4lo, bi4l pu4te vi o3bi~ ni pu4te vi kao se3qa5~ki. Ni1{ta 

ni1je bi4lo ni a3sval ti5ra no. Kao se3qa5~ki pu4te vi bi4li. Jel je o3va5jza to <Ze va. 
>ni1je bi4lo asva3lta, ni1je bi4lo... Bi1o je gla3vni5sam {a1ba~ ki pu2t i o2n ni1je bi1o 
a3svalt ta3da5n ka sam ja bi1o,ovaj i1sto bi4l se3qa5~ki kao se3qa5~ki pu2t po1slen su 
ra4di li na na na... Ra4di li pu4te vi i a3svalt u3dar li. I ta3ko5 je to2 se `i4ve lo, 
`i4ve lo ta3ko5. To2 je se ra4di lo du1plo, du1plo vi1{e5i neg sa3de5.

A: Da. A je l` se se }a te ko je ku pio pr vi au to u se lu?
I1: Pa, pa,si2ne, bi4lo je ko2 je bi1o mo gu3}nii,ko2 je bi1o ga1zda ve1}i5. Ko2 je 

i3mo5 pre pla4te. Ko2 je za3po {qen pre2, ko3ji5 su ra4dil po dvo2je je3dno dvo2je tro2je, 
mo1̀ da bi4lo u za2dru zi. Ta3da5n,{to ka2̀ e, i3mal su mo gu4}nost da ku2pe,a3aa u ta to1a 
i ka mio4ne  i to22ko1 je bi1o ga1zda.

A Do bro. [ta vi sla vi te, ko ju sla vu?
I1:Sla1vi mo Sve3to5g a3ra5n|e la. Dva4de set pr2vog. Sve3ti5 Mi ha3il o ha3ra5n|el.
A: Do bro. I no si te li vi pa na i ju u cr kvu?
I1: Pa sa1d ne3 no si5mo . Ni4smo ni no3si li. Ta3ko je o3sta lo od sta ri4na5.
A: A za {to?
I1: Od |e1da i pra3n|e da. Pa o3sta lo je to2 ta3ko5 kao A#ra5n|e lo dan kao zo3ve5se 

`i4va sla1va. Sve3ti5 a3ra5n|eo i Sve3ti5 I#3li ja. To2 su dve2 sla1ve ko3je5 se ne3 no se 
pa na3ij e i ta3ko5 je. Ja2 sam od |e1da mo2ga u3pa5mtio i od mo3je5 ma2jke. I ma2jka u3pa5mti la 
od sve3kra to2g |e1da. I |e1d u3pa5mtio od svo2g o3ca i ta3ka5 je to2 o3sta lo od sta ri4na5. 
I sa1d to2 je i o3sta lo. A sa su ne1ki pre no3vli , no1se5. Kao po1p re1ko da mo1̀ e i ta3ko5 
su sa1d ne1ki no1se.

A: Do bro. Ima te li vi go sti ju mno go za sla vu?
I1: Pa go3sti5ju ima4mo pri4li~ no.<Ze va. >Pri4li~ no, go3sti5ju ima4mo. Ta ma1n. 

<Sme je se. >
A: Ta man.
I1: Ta ma1n.
A: A do bro, je li se da nas go sti po zi va ju i je li to i pre ta ko bi lo?
I1: Pa, ni1je, si2ne.
A: Ili je do la zio ko je hteo?
I1: Pre2 se zva4lo. Pre2 te po3{a qe |e1d jel o3tac. O!de{ o3d ku }e do3 ku }e, 

na3pi5{e ti na je3dnu pa3pi5r. I to2g i to2ga da po zo3ve 5{ i ka2`e{: „Do1bar da2n. 
Po3slo5 me |e1d da do2|e te na pi3ja5nku.”
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A: Na pi jan ku?
I1: Ypi3ja5nka, na sla1u. I o2n na3pi5{e ko3ga5 da po3zo ve5{. I ta3ko je to2 do3la

zlo. I po1slen ko1 do2|e o2n, i1de we3mu. A pr2e je to2 bi4lo mlo1go je se to2 bi4lo pre2. 
Bi4l u za2dru gi to2 je s bi4lo zva4lo do1sta. Bi4lo je to na4ro da do1sta i sta3ri ji qu2di 
o1no sve1 se sku4pqa lo, sve1 ma3to ri qu2di. Bi4li so lu4nc i, bi4li o1vi sv1e sta3ri ji 
ko3ji5 su. I o1nda ta3ko5. Ni1je bi4lo, pi2va, ni1je bi4lo so3ko5a. Bi4la sa1mo ku1va na 
ra3ki ja. Va2re na i la3dna5 ra3ki ja se pi4la. I pi4lo se do3ma5}e vi4no ko1 je i3mo5 vi3no
gra5de . Ku2pi{ de1setdva1js ki2la vi4na, tri1jez za4vi si sve1 ko1lko i3ma5{ go3sti5ju. 
Ka1d ru2~a{, po ~a1{u vi4na ti na1spe i ne2ma vi1{e. Ta3ko i po sva1dba ma pre2 bi4lo. 
Za3i5|e {i za ovaj so1fro5m i na1spe ti u o1naj ko3ji5su tu2d u ra2de ko3ji5 su a3{~i je, 
slu2̀ e. Ine2ma da2ti je1dnu ~a1{u vi4na i po1pi je{ i ne2ma{ vi1{e.X pi2va ni1je bi4lo. 
Bi4lo sa mo vi4na i ku1va na ra3ki ja ta3da5 u to2 vre4me i...

A: A ka kva se hra na pri pre ma la za sla vu? Je li se raz li ku je od hra ne 
ko ja se pri pre ma da nas?

I1: Pa, pa ra4zli ka je do1sta, si2ne, je li pre2 ni1je bi4la sa3rma bi4la ku1va5n 
ku3pus. Ni1je se me3}a la pa1str ma i... Yi1tav ku3pus se na3ko ku1vo5 i pa1str ma me3}
a la se re3bra ko1sti i to2. I ko la4~a 5 bi4lo sam dve2tri2 vr4ste. Ni1je ni1{ta dru1go. 
Tri2 vr4ste ko la4~a .5

A: Ko ji su se to ko la ~i pra vi li?
I1: Pa bi4le fo2rmi ce iii bi4le ovaj,ko2 je sla1vio po3snu5 sla1vu, to2 je o1dvi

{e o3nu5, pra1vli su, po3snu5 sa ze4jti nom. Ako je mr3sno5 sa ma2st tro3{io,ako je 
po3sno5X ze4jti nom. A dve2tri2 vr4ste ne2ma. Fo2rmi ce i o3va5 ka1k se zo3ve5, o3bla5nde. 
I su2va pi1ta, e1to.

A: Do bro. A ko ja je naj ve }a sla va u va {em se lu?[Ko ju sla vu sla vi naj vi {e 
qu di?]

I1:[Ni3koq dan.] Na na-<Pret po sta vqa se da je in for ma tor pr vo hteo 
re }i naj vi {e.>Ni3koq dan je na2jvi1{e, se3lo sla1vi. Ni3koq da na i3ma5 si1gur no 
{e4sse dam de3se 5t ku2}a.

A: A ko li ko ima ukup no ku }a u va {em se lu?
I1: Pa i3ma5 si1gur no tri1sta ku2}a, i3ma5i vi1{e od tri1sta. I#ma5tri1sta i vi1{e5. 

Tri1sta.
A: Da li u va {em se lu ima vi {e mla dih qu di ili sta rih?
I1: Pa, si2ne, ma1lo re4tko sa3de5n, da i3ma5 sta3ri ji qu4di5. I#ma5tu4d mo1`da, do 

mo3ji5 go1di5na na na2jv i1{e  ta3ko5, mo3je5 pa lo4ci je do se dam de3se 5se dam de3se 5 pe2t dve4
tri go1di ne. Do {e4set go1di5na pre ko {e4set. Re1|e i3ma5. A sta3ri ji ne2ma do do 
mo1`da osam de3se5t go1di5na, ne2ma u se1lu...<Raz mi {qa. >Mi4ko sa1m. I#ma5 je3dno 
tri2~e3tri ~oe4ka.

A: Do bro. A zna te li vi da ~i ta te i pi {e te?
I1: Pa zna2m da pi2{em i ~i3ta5m. Ye3tri ra4zre da i3mo5 sam {ko2le. Ta3da5u o1no 

vre4me ka sam ja2i3{o5 u {ko2lu. Ye3tri ra4zre da sam da se za3vr5{i. Ko2 je bi1o mo1gu} 
o2n je i3{o5 da1qe u Lo3zni cu ni1je bi1lo uuu da ovaj u se1lu. Sam do ~e3tri ra4zre da 
bi4la o3sno5vna {ko2la. Ni1je bi4lo kao u [o3ru sa3de5 na pri4mer da i1de{ o1sam 
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go1di5na. Ko2 je }e1o d i1de5 i mo gu} ni3ji , o2n je i3{o5 u Lo3zni cu, da1qe. I#{o5 u {ko2lu 
i po1sle ota4le ka je za vr {a4vo  i3{o5 za da1qe za Be1ograd, No1vi Sa2d. Ko2 je u3~io 
vi1{qu {ko2le i to2. Bi4lo je sa1m do ~e3tri ra4zre da. Ni1je bi4lo vi1{e.

A: Do bro. Ima te li vi da nas {ko lu u se lu?
I1: Pa i3ma5 {ko2la. Sa o3sno5vna {ko2la, ~e3tri ra4zre da.
A: Yeti ri. Ima li |a ka?Mno go?
I1: Pa ne2ma ko pre2. Sa1se ma1we ra2|a. Je3dno dje4te, dvo2je u3 vr gla4ve5. Pre 

se ra4|a lo po pe1to ro, de1sto ro, o1smo ro, se1dmo ro... Re4tko ko1 da ni1je i3mo5pe1t 
is pod pe1to ro |e3ce5. Po dva4ne5sto ro su i3mal. O!smo ro, de1ve to ro. Sa1d je3dno, jel 
dvo2je u3 vr gla4ve5. [ta1 }e sma3wu je5 se sa1mo fo1nd. Ne2ma ni1ka5ko da da... [ta1 }e 
o3sta }e se3lo, {to ka2`e...

A: A {ta mi sli te zbog ~e ga je to ta ko?
I1: Pa ~e3ga5, pa... Si2ne,ma1lo je i kri4za, ne-ne za3po sle nost. Ne2ma na4rod. 

Ni1je za3po sle no. Ne2ma od ne3mo` da `i4vi5 se, da da da iz dr3`a a. Sa su u4slo vi 
ve1}i do1sta ne3 mo ̀ e da da ne2ma{ u4slo5va, ko pre2. [ta1 } pre2 je bi4lo hra4nlo se 
|e3ca sa pro4inim bra1{nom i pr1̀ lo se pro4ino bra1{no i... Hra4nlo se i mle4ko. 
Sa1d ra2zna to1va to1va sa3de5n se i pre2 se tka1lo i obu4~e5 ti. Tka1lo se i pe le3ne  
bi4le. Ni1je ko sa1d ode4lca i u1zma lo se i hra2ni{ ra2znim o1vi zim, {to ka2`e 
po4vr5}em iii hra4nom. Pre2 se zna1lo pro4ino bra1{no i mle4ko. S to1vim se dje4te 
ra4nlo.

A: Do bro a od ~e ga `i ve...?
I1: Pe le3ne , pe le3ne  se pra4le. Ka1d be- de-<Pret po sta vqa se da je pr vo 

hteo re }i be ba, pa de te ina kra ju je ipak iz go vo rio be ba.>be 4ba  se po be‒<Pret
po sta vqa se da je hteo iz go vo ri ti po be bi.>ovaj pop o po ka4ki 5 o3no s ope3re5 i 
pro3su5{ se, dru1gu5 me1te{. Tka1lo se na, tka2no sve1 odod... Pre1|a se tka1la.

A: A {ta je to pre |a?
I1:Pre1|a. Pa ku3de qa se si1ja la. 
A: Aha. 
I1:Si1ja la se ku3de qa i }e3ten. I to2 se<» Iздах. >u3ki se li. Bi4le stu1pe. 

Bi4le i na no3ga ma a bi4le i ru3ka ma se to2u3gr u5{i {. Ito2 ovaj po3ki se li se. I 
o1ndak to2 se kru2{i i po1sle se to2i3zgra bqa, i3zgra bqa sa gra1bqam, ne1kim o1ni5m 
o1nim {to... Bi4le Ci1ga5nke {to su i3{le po po ovaj ka zo1vne{. I o1nda se pre4la 
pra1vi la. I to2 se pre1lo u1ve ~e. Sa3zo ve{ bi4le ovaj HH ve ~e3ra 5s sa3zo ve{ ko1lko 
o3}e { `e4na5 de1set, pe3tne5s. I o1nd a se to2 pre4de5 i o1ndak po1sle i1de{ ti2dru1go ta3ko5. 
Po za3jma li se. Vu1na se i1sto pre4la na na na ovaj ru1~no to2 i1sto vla4kno, ku3de qa 
se i1sto ru1~no se pre1la. Tka1lo se, na ra4zbo je. O#ve5}i1li mi se tka1li pre de3vo5jke. 
]i1li me tka1le. Ru1~ni ra4do vi se to2 ra4di lo i sve1 to2 {to1 se ra4di lo. Ni1je to2 
sa3de5ko sa3de5 {to se u1zme se go3to voi to2.

A:Da. I za {ta su se ko ri sti li po sle }i li mi?
I1: Pa }i1li me po3kri5a{ i spre1mi ti, ka s u3da5{ ma2jka, }i1li ma. Ko1lko 

za4vi si o3}e{ ti2 da po ne3se 5{. O!nda po3kri5a{ se sa to1vim }i1lim ma i... O#sta vqa{ 
da i3ma5{ ko1 se be i ta3ko5 ka se po3cje5pa ti2 me1te{ dru1gi i ta3ko5. E!to.
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A: Do bro. A od ~e ga da nas `i ve qu di u se lu?
I1: Pa ka1ko `i4ve5, pa `i4ve5 {to ka2̀ e... [ta1 }e zna1ju i o1n ka1ko `i4vi5, si2ne. 

Ne3 mo ̀ e{ da `i4vi5{, `i4vi5 se, al... Mo2ra ~o1ek da `i4vi5 ne3 mo` da bi1dne{ da 
da da se ne `i4vi5al ne2ma{ ti2 mo gu4}nost ko pre2 {to1 s i3mo5 i to2. Sa1 se ma1we 
ra2di a bo1qe se `i4vi5. I ne za3po sle nost je do1sta i... Ne2}u qu4di sa1d ma1we ra2de, 
a o1}e da `i4vi5. Al ne3 mo{ ti2 da `i4vi5{ ako ne3 ra5di{ ida ne3 vo di{ ra ~u4na . 
To ne3 mo ̀ e ta3ko5da da bi1dne. Mo2ra{ da ra2di{ al mo2ra{ i da i3ma5{ i da ~u2va{ 
o1no {to i3ma5{ da ~u2va{ i da da {to ka2`e... Da i3ma5{ za sta2re da2ne i za za 
mo gu4}nost.

A: Da.
I1: Ja2.
A: Pa je li te {ko `i ve ti u se lu?
I1: Pa te4{ko je, si2ne, `i4ve ti mo2ra{ da ra2di{, {to ka2`e pa da i3ma5{. 

Ako ne3 ra5di{, ne2{ ni i3ma ti. To2 je da4vno ka2za no. Mo2ra{ da ra2di{.
A: Do bro. A re ci te mi ma lo pre ste po me nu li a{~i je. Je ste li vi [i {liu 

a{~i luk]dok ste bi li mla |i?
I1: [ Ja3{ta sam. ]Ja3{ta sam, si2ne. I#{li smo je1dni dru1gim po za3jmal se. 

Ja2i`e3na smo i3{li je1dnim dru1gim, fa1mi li ji svo3jo5j. Ta3ko5 su i o1n do3la zli i mi2 
smo i1{li wi1ma i ta3ko5 se po za3imal. Je1dni dru1gim, i3sku pi se a{~i3lu-a1{~i5ja 
po dva4de sto ro, trij1esto ro, za4vi si, ko1lko i3ma5{ go3sti5ju i ko1lko zo3ve5{ ku2}a 
na sva1dbu i ta3ko5 to2 je bi4lo, pre2. 

A: A ima li to ga i da nas?
I1: Pa sa1d i3ma5 al sa1d, to2 sa1d sla3bi je. Pre2... Sa1d za je3dan da2n se pra1vi 

sva1dba. Pre bi4la pe4tak bi1o Hnpe4tak, su3bo ta, ne3de qa. Po tri2 da2na bi4le sva1dbe. 
Sa1d za je3dan da2n za3vr5{i{ sve1 i pri1ja te qe. Pre2 se pri1ja teq do3la ze dru1gi da2n 
sva1dbe.Ja. Pe4tak ovaj pri3spre5ma{ za su3bo tu. Za sva1dbe i kom {i3luk  i to2, a 
dru1gi da2nned-<Pret po sta vqa se da je hteo re }i ne de qa.> Ak pra1vi{ u ne1dqu 
u po ne3de qak do3la ze pri1ja te qi, a3{~i je o1pet tu2 bi1dne. I ta3ko5 je to2 bi4lo.

A: Do bro. A ho }e te li mi re }i ka kvi su obi ~a ji za Bo ̀ i}?
I1: Za Bo3`i}?
A: Da. Evo bli ̀ i se Bo ̀ i}.
I1:Pa, Bo3`i}, si2ne...
A: [ta vi kao do ma }in ra di te za Bo ̀ i}?
I1:Pa<Sme je se. >, pa kao do ma3}i n zna2 se, u1ju tru ka se svi1 u3sta ju, 

pri3spre5mi se... Si2ne, po1lo ̀ a5jnik pr2vo u3la zi u ku1}u. Kre1{e va1tru.
A: A ko je po lo ̀ aj nik?
I1: Pa, to2 je pre2 bi3alo zo1vne{ od fa1mi li je ne1ko ga. Po1lo ̀ a5jnik do2|e. 

Sa1d o1dvi {e to2 re4tko ko1 i pra1vi. Sa1d to2 na4rod o1dvi {e sva1ko svo3ju ku1}u ta1mo. 
Do2|e{ o3kre {e{ va1tru. O#sta vi se u1ve ~e, od ba1dwa5ka osje4~e5{ pr2vi de1o. Tri2 
pa3~e ta se osje4~e5. Pr2vi se de1o o3sta vqa... U!ju tru ka1d do3la zi po1lo ̀ a5jnik ne3 sme5 
da sa go3ri 5ce 4lo , neg o3sta vi5 se i o1ndak u1ju tru ka1d do3la zi{... Pr2vo na pri4mer 
ma2jka o3na mo2ra da de ̀ u3ra 5 pre2, lo1`lo se ce4lu no2} va1tra. Mo2ra da de ̀ u3ra 5 da 
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ne iz go3ri 5. Mo2ra d o3sta ne pa4~e i u1ju tru ka1d do3la zi po1lo ̀ a5jnik do3la zi. Na3zi5va 
ti do1bro ju tro Hri3stos se ro1di. Ba3ca5 se `i1to. I o1nda pre3la zi{ va1tri i u1zme{ 
o1no pa4~e i kre1{e{ va1tru. Po1pi je{ ka3fu jel va re3ni ku. Ka1fu i o1ndak po1slen 
o1de5{. I pri3spre5ma se do3ru ~ak. I tu4de na ga1zdar ca gla3vna5 o3na, ma2jka, 
pri3spre5ma. Ko2 je o1{o u cr2kvu sa3~e ko je se iz cr2kve. Do3la zi se. Se1da se za 
a3sta5l. Sve1 se iz ne3se 5 {to1 je pri3spre5mqe no.

A: I {ta se obi~ no pri pre ma lo?
I1: Gla3vno5 je pe ~e4we .<Pod ri gu je. >Se4~e5 se ple1}ka. De3sna5. Tu2 do3no si, 

o1ndak o1no po3va di se: bu3ba la, sr1ce. Tu2 pr2vo se to2 je1de, od u1ve ta, gla4ve5. Gla4va 
se o3sta vqa za Sa4vin dan. Ne za Sa4vin dan na, na1{o vaj,Bo 3̀ i }o vaj ka1d je, po1sle 
pro2|e. I o1nda se gla4va o3sta je na, o3na se ne3je de5. Sa1m se je1de na Bo1`} ple1}ka.

A: Aha. Da li vi sa mi pe ~e te pe ~e ni cu?
I1: Pa, pe ~e4mo  ko1 i3ma5 po1rod cu, si2na. Si2n po3ma5`e ro3di teq ma. Da 

na3re5dmo, d is pe ~e4mo  i ta3ko5 to2. Ko2 je sa2m o2n mo2ra sa2m. O!dvi {e da3na5s pe3~u5 u 
pe3ka ra ma i re4tko ko1 pe3~e5 ku1}i. Ovaj, ko1 ne2ma fu3ru nu i to2 o2n mo2ra da no1si u 
pe3ka ru i to2. A ja2 pe3~e5m ku1}i za Bo1`} pe ~e1nc u u1ve5k.

A: A za sla vu?
I1: Pa do3bro za sla1vu sa3de5n ne mo3gu za to {to se pe3~u5 ve1}e svi2we i po 

dvo2je. I ne mo3gu sa3de5 ni4sam ja2 sa1d mla2d i da da da... Ovaj no1si se u pe3ka ru. Pe3~e5 se.
A: Do bro. A ka da ide te po bad wak?
I1: Pa ba1dwa5k... Pa o3no tre1ba5 da s i1de po pra1vi lu uu u na uuu1ve ~e sve1 pre2 

smo i3{li u1ve ~e. Ka1d i3ma5{ bli4zu dr1vo to2 uz ku1}u. I to2 do3no si{ pra1vo i me1}
e5{. I o1nda5k do3no si{... Ma2jka jel o3tac, |e1d, ba1ba do ~e3ku ju5te . I i3za5|u pre1da5 
te i ti2 no1si{ ba1dwa5k i ba3ca5{ ku3ruz na na na o2n...Da3ri5va{ ga i do3no si, me1}
e uza ku1}u. U#spra vqa5 i... A sa1 se osje4~e5na na ne1kol ko da4na5 pre2 i...Ne 3me }e5 s 
uz ku1}u neg od ne3se 5{ ta1m ne1|e i u3spra vi{. Uz dr1vo i o1ndak uj1utru na Ba1dwe 
ve1~e ti2... U!ju tru ga do ne3se 5{, uve ~e Bo1̀ }a, do ne3se 5{ u1ju tru. I o1ndak ga me1te{ 
uz ku1}u.

A: Do bro. A uno si te li vi sla mu u ku }u?
I1: Pa no1si5mo, no1si5mo jo{ sla1me to2 mo2ra, si2ne, ma1lo da se, ne3 no si se 

ko pre2 ko1lko je se pre2 do no si4va lo. Za3ve5̀ e se u {tra2wgu. Ce4lo bre1me do ne3se 5{. 
Sa1d ma1lo do ne3se 5 se o1bi ~a ja ra2di.

A: Da. I ka kav je obi ~aj sa tom sla mom? [ta se ra di?
I1: Pa sla1ma se me1te5... U so1bi, na sre1d so1be. Pre2 dok sam ja2 bi1o dje4te... 

Io1nda5k ma2jka, stri2na ba3ca ju {e3}e ra, ta3da5n bi4lo bol bo4ne5. Ko1 i3ma5 si1tne pa2ra 
ba3ca5 se pa1re. Mi2 gra1bi5mo. Vi2~e mo. Vri4{ti5mo. <Sme je se. >

A: A {ta ste vi ka li? [ta se pri ~a lo?
I1: Pa {ta1 se pri4~a lo, pa na3ko5 sa1mo se pri4~a lo da da. Pi3ju ka lo se i... 

<Sme je se. >Io1ndak gra1bi li ko1 pre2 u3gra bi, ko2 je ja1~i, o2n u3gra bi vi1{e. Ko2 je 
ne1ja ~i, o2n ne2ma ni1{ta. I ta3ko5 da smo po o1noj sla1mi va4qal se.O#ku5pa nas u1ve
~e. Po sla1mi tu2 i1gra5mo se. Obu4~e nas. I spa4val smo u sla1mi i na ze3mqi sam 
spa4vo5. Ta3da5 ta2 vre4me bi4lo.
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A: Ni je bi lo kre ve ta?
I1: Pa bi4lo je kre1ve5ta al o1dvi {e smo po po sla1ma ma spa4va li. Bi4lo je 

kre1ve5ta.
A: A ~u va ju li se i da nas u se lu ti obi ~a ji za Bo ̀ i} po ku }a ma?
I1: Pa ~u4va ju, si2ne<Ze va. >sa1d to2 re4tko ko1 i do3no si to1vu sla1mu i re4tko 

je to2 sa3de5n... Ko1 da ak une3se5, une3s5e ma1lo sa1mo, o1bi ~a ja ra2di. Pr2e u sva1ku so1bu 
mo2ra da se me1te po ma1l sla1me5. U sva1ku o3bor |e1su sto1ka, svi2we dr3̀ i5{ go3ve da, 
o2vce, ko1ko{. Ba3ca5{ svu1d po ma1lo. Svu1d po ma1lo po {a1kcu je3dnu. Sa1 to2 ni1ko 
ne3 no si sa1m u ku1}u ma1l od ne3se 5{.

A:Do bro. Kroz va {e se lo pro ti ~e re ka Ja dar. Je ste se vi ne ka da ku pa li 
u toj re ci, kad ste bi li mla |i?

I1:Jo2j, ja3{ta sam ku4po se sva1ki da2n, po dva2tri pu4ta smo se ku4pa li. Sa1d 
i ne3ku5pa se i ne2ma Ja4dar ni1je... Ku2pa se, al re1|e. Re1|e sa1d ba ze4ni  i3ma ju i na4rod 
vi1{e i1de na ba ze4ne . I sa1d je Ja4dar i pr qa3vi 5i, {to ka2`e i... Ne2ma. Pre2 je to2 
bil4o, Ja4dar je s ku4po ko i Dri4na, Ja4dar ni1je bi4lo ba ze4na . Ku4pa lo se.

A: A ima li ov de u bli zi ni ne ki ba zan?
I1: Pa ima4mo u se1lu ba3ze5n. I#ma5 u se1lu ba3ze5n. Ja2.
A:Do bro. A pam ti te li vi mo ̀ da ne ku ve li ku po pla vu? Je li se de si lo 

ne kad da Ja dar iz li je?
I1: Uuu Ja4dar je bi1o pre2 sva1ke go1di ne. A re4tko sa3de5 ni1je i3zqe vo ne1kol ko 

go1di5na i3ma5. Pre2 i3zqe vo bi4lo je u1̀ a5sno. Fa1to, fa1to je se3la, bi4lo po dvo1ri{t ma, 
po zgra1da ma u3qe va lo je... No3si lo je to na4ro du ka3ki5. Sa1d i3ma ne1kol ko go1di5na 
ka1ko ni1je i3zla zio. Pre2 sva1ke go1dne ka1d na3do5|e, i1zli je. Sa1d o1vo ka1ko u3ra5|e
no o1vi  na4si pi i to2 sla3bi je.

A: A je li to na no si lo ve li ku {te tu kad iz li je Ja dar?
I1: Ja3{ta je. Od ne3se 5sv e1. Pre no3si la {e1nca se sre2di, pa o1ne kr3sti ne,pa 

ka1d na3i5|e o1dud no1si ce4lu po du3va ti i od ne3se 5. U Dri2nu pra1vo od ne3se 5. Ce4lu {to 
se mu1~il ce4lu go1dnu si1jo5 si. Ora2nce, po3si je{ ku3ruz. Za3i5|e vo3da le3`i5 po 
de1setpe3tne5s da4na5. U#gi ne o1no se1me i ne3 mo ̀ e da po1sle... Pre3si je5{. Ne1ko 
pre3si je, ne1ko ne2ma, ne1ko ka1sno. Ne3mo ̀ e da sti1gne, ta3ko5 na4rod o3sta ne. Bi4lo 
je stra4{no pre2. Stra4{no vo1de su bi4le. Sa1d ma1lo i sla3bi jeo1vo  sa1d i ki2{a ne2ma 
i sne4go5va ne2ma ko pre2 {to1 je bi4alo. <Ze va. >

A: Do bro.

2.2.

A: E ta ko. Ho }e te li mi re }i ka da ste ro |e ni?
I2: Tri1jes ~e3tvr5te.
A: Tri de set ~e tvr te go di ne. Do bro. Ako ima te bra }e i se sta ra?
I2: I#ma%m tri2 se3stre i dva2 bra1ta.
A: A ka ko se oni zo vu?
I2: <Из о ста вљен део тран скрип та ра ди очу ва ња ано ним но сти го вор ни ка.>
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A: Do bro.
I2: <Из о ста вљен део тран скрип та ра ди очу ва ња ано ним но сти го вор ни ка.>
A: Do bro. A mo ̀ e te li mi re }i ne {to o va {im ro di te qi ma? Ka ko su se 

zva li, ka kvi su bi li?
I2: <Из о ста вљен део тран скрип та ра ди очу ва ња ано ним но сти го вор ни ка.>
A: Da.
I2: <Из о ста вљен део тран скрип та ра ди очу ва ња ано ним но сти го вор ни ка.>Pa  

i o3na je mu1ka. O#na je i3ma la ovaj sa1mo {e3sne5z go1di5na ka1d je se u1da la ma2jka mo3ja 
a ta1ta bi1o na So lu4nu . 

A: Aha. 
I2: So3lu5nski vo3jni5k. Dva4ne5z go1di5na bi1o sta3rii od we2. A i3ma la de1~ka. 

Joj pa je bi4lo tu2 pro ble4ma5 na2opa ko. 
A: <Sme je se. >
I2: O@n qu1bo mo ran bi1o. Ga1dno je to2.
A: Pa, ka ko su se sla ga li oni?
I2: Pa sla4gal su se fi2no al ka se na1pi je te4{ko. Ka1d po1pi je ra3ki ju. Lo1{o 

bi4lo. 
A: Aha. 
I2: Ti2 ugla3vno5m me3ne5 pi2taj i go vo4r {ta1 tre1ba.
A: Do bro. A s ob zi rom na to da vas je bi lo mno go u ku }i, ka ko se `i ve lo 

u to vre me?
I2: Jo2j pa lo1{o je ta3da bi4lo. Po1sle je me1n bi4lo o1pa sno o2v ka sam do3{la, 

za To4mu. 
A: Aha. 
I2: Po pe3tne5sto ro na2s bu1de. <Ka {qe. >Na3{la sam sve3kra i sve1kr vu. I 

ba1bu. I pe2 |e ve4ra 5. O!sam |e ve4ra 5 i dve2za2ove de1sto ro. Al su dve2 bi4le u1da te i 
je3dan vo2jno li4ce Ma3ri5nko bi1o o3{o5. A bi4lo pe2 |a4ka5 ka sam do3{la. Mo3ja Ma2jo, 
bi4lo nas ko2 ku4sa5 i pa4sa5. Pa ova3ko55 si3ni ja bi4la ko o1vo sa1m va3ko ma1lo kra1}e 
okru4gla i {e3rpa ~a ci1cva re, jel po1pa re. I to2 je1de mo. La4pa ju na2pa ko. <Sme je 
se. > A me1n bi4lo... Ja bi4la kod mo3ji5 sa4ma, Vo4jo i ja2. Bra4to bi1o we3ga5 je stri4na 
u1ze la od go1dnu da4na5 i od ga4ji la. Bra1t mi na2jsta3ri. Ao1ve5mi se u1da5le bi4le i sa1m 
ja2i Vo4jo bi4li, sa ma2jkom i o3com. I je1lo se le2po. Mi1slim i3ma li. A o1vi5 bi4la 
pu1na ku1}a na4ro da. Jo2j, mo3ja Ma2jo, ne1 do Bo2g o1no da s po3no vi. I po1sle su o1n 
po1~e5l da u1zma ju ze1mqu. Dva4nes e1kta55ra. [e2s e1kta5ra u1zmu5. O!sam e1kta5ra i ~e3tri5 
bi4lo. O!ndak su o1nna1ve li ko po1~el. U!ze li tra1ktor, vr3{al ca bi4la i `i4vli 
do3bro. O!nda sam ja2 bi4la u pa3pu ~a ma obu4~e na bi4la me |u pr2vim, Ma2jo. Al da 
ti ka2m i sa1d sam ma1to ra. I sa1d vo1dim ra3~u5n i pa1zim i vo1lim da se obu4~e5m. 
Ia1ko sam sta1ra.

A: Do bro. A ka ko?
I2: Pu1no sam ma1to ra.
A: A ka ko su se pre obla ~i le de voj ke?
I2: Pa lo1{o.
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A: U va {e vre me.
I2: Ni1je bi4lo, lo1{o al ja2 sam fi4no obla4~la se ja2 sam pu1nu5{na bi4la, 

mla4da i ki mo4ne . [i1la mi ne1ka5... Ko sta1nce `e3le ̀ ni~ ke iz [o3ra.yi4ka ne1ka 
E$rna. O#na  {i1la. Ja sam se obla4~la le2po. To4mo je do ti4ro  me. Mo3mak mo2j.

A: Aha. A gde ste upo zna li Vi va {eg mu ̀ a?
I2: <Pqe ska ru ka ma. >Kod do1ma. Na Li1po5vcu. 
A: Aha. 
I2: Pa sam po1sle ja2 na gra4ba la u pla3cu go1r. I#ma la sam {to ka2`e je3dnu 

{qi1vu ra2nku,|e1 sam po3d wom bi4la na sa3sta5nku. 
A: <Sme je se. >
I2: Tu2 sam bi4la zna2 to Qe3po5jka.
A: Aha. 
I2: Qe3po5jka me je i iz vo3di la. Do2|e... On do2|e ko De4se5.I kod Mi1lo {a. 

De4sa je pre2 do3{la me3ne5. I iz ve3de 5 me i ta3ko5sam bi4la mo1̀ da, iza Bo1{}a Be2li 
~e tvr4ta k o1ndak sam do3{la. A u do3mu i1gra5mo. I i1gra Da ni4lo  o1vaj Ba1bi}. 
We3gov de1da o1n je

A:Da.
I2:u1mro. Ija2 i1gram do1 we ga is pred To4me5 o3do. I sa1d ma1ma we3ga5 na3pad ne: 

„Ka3ki5 si ti2 mo3mak da ti,2 od bo3ga tog ~o ve4ka  da na2jsi ro ma3{nii, od ve3de 5 wu2 da 
i1gra.” A o2n vo1di ko1lo. To2 ta3ko5 bi4lo. I ova3ko5 ka2̀ e:„To2mo, je l mo1̀ e O@lga da 
o3di gra.” To4mo ka2̀ e:„Mo1̀ e.” U#va tim se ja2 na1 ze mqu ni4sam sta1ja la. Ja2 sam i3gra
 la na2opa ko. Bi4la sam ~e1me5rna, Ma2jo. <Sme je se. >Na3ma za5na  svi2m bo3ja ma. ]u4t. 
Joj ne1 do5... <Pret po sta vqa se da je in for ma tor ka hte la da ka ̀ e ne do Bog, 
ali ni je za vr {i la mi sao. > Pu1no sam zna1la a pu1no sam i pa1tla. I pro3{la sam 
do3bro. Pro3{la sam, mo3ja Ma2jo, gra do4va5 ko1lko o1}{. Bi4la sam u De3rve5nti, u 
Spli1tu, u Go4spi }u sve1 |e1ve ri |e1 su mi bi4li. Na kra1ju sam bi4la i u O!se ku sam 
bi4la. O!nda sam bi4la sa Mi3la nom i Mi3le nom u Sa3ra je vu. I Sa3ra je va smo o3{li 
za Go4spi}. Ni1je Go4spi} Ti1vt. Ti1vat. Pa smo i3{li pre ko No1vog He3rceg No1vog. 
Pr2vo pre ko Mo sta4ra , pa He3rceg No1vi5, pa Ze le3ni ka, pa Ti1vat. Ti1vat sam pre3
{la pre ko o1nog daj dra sa dra3je rom, pre ko mo2ra. A je3dan ka2̀ e me1n de1da. „Ej re ko 
ko1lk i3ma5 do Ti1vta?”„E, mo3ja sna1o. Do4}e ti jel u1 mo5re jel u br1do.”Jo2j re ko 
nao-o3no br1do stva3rno5 ne1 vdi5 se ka1me5n. A vo3da. Aja2 n1e zna5m. Glu4pa. Ne2mam po2jma. 
Ko ni4sam i3{la da1qe. I#{la sam da le3ko , ni4sam na mo2re. O#no dra3jer pre3 vo zi. Ja2 
~e1kam Mi3la na da do2|e. Re ko ne4}u ja2 ni1gde dok mo2j ze1t ne3 do5|e. I Mi3lan do3la zi. 
Ja2 sam sa Dra1gi com o3{la Ble4nti nom. \a2ci, i1{li na mo2re u Ze le1nk u. Ja2 sam 
do Ze le1nk e do3{la od Ze le1nk e je Mi3lan do3{o5 po4 me i {e2sse1dam da4na5 sam bi4la 
u Ti1vtu. Na mo2ru sa dje3co5m sa Mi3le nom i Mi3la nom, pa se i |e3ca po raz bo qe4
va ju. Pa o1ndak mi2... Ja2 sam kre4nu la u tri2 sa2ta iz Ti1vta. Mi3lan me do3ve zo do 
He3rceg No1vo5g. Od He3rceg No1vo5g kre4nla sam dje3te tom ma2lim. Pro4liv. A o1na  
je o3sta la sa ma3to rim. I Mi3lan pje1vo tri2 me1sca. I u Mo sta4ru  se ba3ta5li au to1
bu s. I u dva2 sa2ta kre2ne, iz Mo sta4ra , mo3ja Ma2jo. U de1vet sa4ti5 bi4la sam u Sa3ra
je vu, al ni4sam i3ma la bro2j te le fo4na , ta1mo sam i3ma la za2ovu i de1ve ra. I mo3gla 
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sam ko1d wi da o1de5m. Ne go sam pu1to va la ce4lu no2}. U de1vet sti1gla u Lo3zni cu, 
a dje4te o1} d u1mre5. Pro4liv. A ja2u dje4te. Ja2 pre dre4ma la. Pre1 zo ru za1spa la i dje4te 
pa1lo pod za1dwe5 o1no se1di5{te ja2 sam tu2 le1`a la i dr1`a la dje4te. I ja2 sam za1spa
la, dje4te je pa1lo do1l. Vri4ska lo, vri4ska lo, ja2 spa4va la. Je3dva o3sta lo `i4vo ka 
sam do3{la. A su3tre dan je o3na kre4nla i je4tro va joj. Zo3ran svi4ro, de1ver joj, a 
Mi3lan pje1vo. Joj Ma2jo, bi4lo je ku1d ni4sam pro3{la. Svu1d. I u Vr3wa~ koj Ba1wi 
dva1jz go1di5na sam bi4la. Pu1no sam pro3{la i pu1no sam vi11dla, al pu1no sam i pa1ti
la. Sa1d pa1tim pu1no. Ra4dla sam na2opa ko. \e1la ja pri3kol cu, i {a ro3vwak i 
sla1mu. Zna2 to2 Mi3lan i Qe3po saa. Ja2 na {a rov wa4ku  {e2s me1ta5ra. Ja2 na1 wmu go1r. 
I ka1d o2n pu2sta me3ne5 mu1ka. Ko3no pac pre3ba5ci pre ko {a rov wa4ka . I sa1d o2n ta1mo 
dr3`i5 a ja2 sam sa... Jel pu2stam se ja2 ru3ka ma. Sla1zim do1l. Jel o2n pu2sta ko3no pac 
po la4ko . [e2s me1ta5ra to2 je vi so3ko  pu1no. A ~e3tres ku4pa5 sa3|e nem. Pri3kol ca 
na1{a ni1je ko o1ve dru3k~i ja bi4la ve1lka. Jo2j, mo3ja Ma2jo. Pa je3dno5m ka1d me je 
pu4sto5, o3no  se me1n za bo3de 5 o2v {a3ro5vka. Ka1ko o2n me3ne, 5 pu2sta {a3ro5vka se me1n 
za bo3la . Ja2 sam po1~e la sa1m da vri44{ti5m :„Jo2j, To2mo, ne3mo5j me pu4sta ti.” I o2n je 
po la4ko  do le3ti o. Ta1mo je po1po me1rdov ne pa za vr4no 5 za sto1`nu i do3{o5 o2n mu1ka 
me3ne5 i po3di go. Ja2 sam po la4ko . O#no {a3ro5vka ra1pa va. Za bo3la  se u bu3ti nu. To2je 
o1pa5sno. Po1sle sam i3{la na pre vi4ja we. Jo2j mo3ja Ma2jo {ta1 ni1je bi4lo sa1 mnom. 
I `i4vla do3bro i na3mu~ la se na2opa ko. Dva1esto ro bi4lo. Pre1ko le ta bu1de pe
de3se 5to ro. Pe de3se 5to ro ra2di na. Vr4{e5 ma {i3na  ce2li da2n. Zna2 to2 Mi3lan. I ja2 
no1sim ru4~ak jel Mi3lo5jka Ra1do mi ro va, Sta2nki na ma2jka, jel Ra4{in ca. Sa1 mnom 
no1se. A Mi4le va ni1je mo3gla. Mi4le va je bi4la bo1le sna, Ble4nti na ma2jka. Dva1jz 
go1di5na sa je4tro vom. Ni1kad se po3sva |a le ni4smo. Sve1 na2jbo1qe bi4lo. Jo2j, mo3ja 
Ma2jo... A ni1je bi4lo le1ba da se ku2pi ne go se me4si lo. Pa smo i3mal ne1ke ple3ko ve 
ve3li ke. Ve1lke ple3ko ve i ovaj i dv2e re4rne. [po1ret pra3vqe ni. Na3ru5~en. I pr2vo 
tu1ri5mo do1l o1naj je3dan ple1k ka se pot pe3~e5, o3kre5ne mo ga, o1nda di1`e mo we3ga5 
go1r a me1}e mo dru1gi do1l. Ta3ma5n do1k o1naj ti4{ti5 se, o1vaj se do1l pe3~e5. Pa o1pet 
pro3me5ni mo. Vo1lki, mo3ja Ma2jo, ple3ko vi. Jo2j, Ma2jo, na3pa tla se na1opa ko. Po1sle 
ka se od je4ll a,o1pe 5 ja1dna ne1 bi la. O#na o3deod pe3tne5s go1di5na o1n su wu2 zgra1bli 
o1te li. Ye1ka li je u Lo3zni ci. Na au to3bu skoj. Mi3lan i ne1kog u1ja5ka je i3mo5 lu3da5k 
ka3ki5... Pu4jo se zva1o. Jo2j, Ma2jo ja2 sam i3{la, u gro2bqe. Ja3uka la na ma2jki nom 
gro3bu. Do3{la do Ja4dra da sko1~im o3na sa1m pe3tne5stu go1dnu ~e tr3ne 5s i pe3tne5stu 
a1pri la, na mi4rl a. A po3la zak u {ko2lu ta3da5 su je o1te li. Ye1ka li je. Jo2j mi2 smo 
pe2t qu4di5... Y- tro3ica wi2 Ra di4nk o i Mi4rko Ra1ji ni3mo 5 ko1la o2n nas je vo3zio. Ja2 
iTo4mo. I do2|e mo ta1mo da je o1tme mo.O!n wu2 za1kqu ~a li u so1bu. Ja2 sam od va4ll a 
vra2ta. U#pa la. Ka sam ja2 u3pa la, o3na je va3ko5 na ka1u5~u sa Mi3la nom na kre3ve tu. 
Jo1k...O#na je na kre3ve tu se po3kri la i }u4ti5, a o2n je po3be go va3ko5 za te le3vi 5zo r. 
Ta3da5ni1je bi4lo te le3vi 5zo ra, o1n su i3mal. Pa3ndr ka ra4dio uuu... Ra4do ra4dio u Vi
sko4zi . O@n je po3be go za te le3vi 5zo r. Re ko a1jd spre4maj se i a1jd ku1}i. I na3sta vi 
{ko2lu. I a1jde sa3 wi5m. Ne1k do3la zi o2n va2mo,i1d i ti2o3vam sa1m da za3vr5{i{ ne1{to. 
Je1s vra-<Pret po sta vqa se da je in for ma tor ka hte la re }i vra ga. >Ne1ka ka` 
ma1mao3ni i1du u pe4tak, u su3bo tu i1du u Li1pni cu −i3mal ne1ku sva1dbu {ta2 je bi4lo 
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ne1 zna5m− a ja2 }u do4} o3nda5. I ta3ko5 je i bi4lo o3na je do3{la. I o3na  je do3{la, al 
o1n o1pe t  do4|o {e i od ve3do {e je. O#te5{e je o1pe. Ni4smo mo3gli mi2ni1{ta, o2n do2|e 
sa no4̀ om vo1lki no2̀ . O!} da nas po3ko qe.Jo 2j, mo3ja Ma2jo... Ka sam u do3mu, o2npje1va 
pri4red bu. Pje1va o2n, a bra1t mu svi2ra. A ya4rko Ra1do jev bi1o u Ho3la5ndi ji. I mi2 
smo se3dil. Klu2pe o1ne bi4le ni1je klu2pe sto1lc e. Se3di li smo mi2... Ja2 sam sa1m po
la4ko  a Ra4to iza To ma3ni je. Pa3ndr ka pri1ja teq, Mi3la nov }a4le. Se3dio. Ja2 ka2m: 
„To ma3ni ja sa1m za klo1n gla4vu da o2n me3ne5 ne1 vdi.” ya4rk o  je ova3ko5 sta1jo. ya4rko 
re ko:„Da 2j mo1li5m te wu2 do ve3di .”„Iz ve3di  je,” re ko. Ja ka1d je ya4rko wu2 i3zveo 
ja2 sam pre le1tla  w2oj i ka2m wo2j:„Pre1da5 me po3la zi gri1{}u te ko u1sta {e, {to1 
su gri1zle.” Da je o1tm e 5m. I o3na  je pre1da5 me, po3{la i do2|e mo do pro4zo ra, do 
ku1}e. I sa1mo lu1pnem To4mi na pro4zor.„To4mo ja2 wu2 od ve3do .” Ni4sam re3kla |e1 
ni1{ta. Kod Ra1do je5vi  za3tvo rim jeo3rma5r. [i fo3we 5r bi1o. Ma2li o1ni {i fo we4ri . 
Tu2 wu2 za3kqu ~a5mo. Za3tvo ri5mo. A ja2 sam za vra4ti ma. A Pa4nto je na ve3ra5ndi. 
O!n do3la ze. Pre tre4sa ju ku1}u mo1ju. O!dud do3la ze Ra1do ju. A Pa4nto ka2̀ e: „ To to,” 
te1po. Ni1je te1po na3ko5 mu1co:„To to u mo3ju ku1}u u4} ne4}te. O#nao4vde na ni1je, a i 
da je1ste, ne4}te u4}i.” I o2n je wi2 o3dbio. Ja o3na ka2`e: „Joj u3bi }u te3be 5.ˮAk o wu2 
ne3 na5|u, u3bi }u me3ne5 ako na2|u. Me3ne5 i ne1k u1bi ju, a ti2 ne i3zlaz. I o2n... O#ni su 
o3ti {li. Oko pe2t sa4ti5 i3za5|e mo, i o3vde5 pre ko va1{e ba4{~e i na3 pu5t |e1 je Ma1lni na 
ku1}a. Tu2 i3za5|e mo na pru4gu i Mi1lo {a Ra do3j~i }a o2n ra2dio u Lo3zni ci, pa i3mo5 
ko1la vo3zio. I u1 ko la sje1dne5mo i za Lo3zni cu. I!de5 za Sa3ra je vo. Kad je bi4lo po  raj 
Mi3la no ve ku1}e, o3no za1pje va o1na pje1sma: „Mo2j Mi3la ne, ka1d u1 voj sku po1|e{, 
ne3mo5j mo3je ka3pi je da pro2|e{.ˮ Jo2j! Io3na je se va3ko5 okre4nla, a ja2 pre ko u4sta5. 
Bu u um. Sve1 joj o1vo va3ko5 ra1zbi je5m. U Lo3zni cu u po1la {e2s sti1gne5mo kod Ra3di
{e, de1ve ra. A Ra4ca ra4dla je4tro va u pro3da5vni ci. \e1 je o1no ci3pe le Bo4ro vo tu2 
je ra4dla. <Ka {qe. >Oko po1la {e2s kre2ne mo. Joj mo3ja Ma2jo, za Sa3ra je vo. Is pre 
Sa3ra je va na ~e3tres ki1lo me ta ra, za1ve ja sne2g. To2 je bi1o zi2mski ra4spust, na2jv1e}
a zi4ma. Za1ve ja ko1la. Fi4}o bi1o. To ne1mo gu }e da i1de. I tu2 smo pro3ba vi li ~e3tripe2t 
sa4ti5 dok su bu1`do ̀ e ri<?>oni  ra3stur li sne2g. Sti1gli smo u Sa3ra je vo mo ̀ da 
oko dva2 sa2ta. Kod je4tro ve mo3je,kod mo3je5 je4tro ve de1ver mo2j, taj we2n mu2` o2n je 
u Sar‒ovaj na Bje3la5{ni ci na o1voj...Gla3vn[…]ka1k se ka2`e... Na te re4nu . 

A: Aha. 
I2: Na te re4nu  o2n. A |e3ca ma2la. ye4qko ~e3tri5go1dne mla1|i od Mi3le ne, a 

o1naj Sa1{a dve2 go1dne. Ma2li. Obo3ji ca ma1wi od Mi3le ne. I#mal su vi1{e go1di5na. 
I ja2 sam tu2 wu2 o3sta vla.O@n  je i na3{o.5Do3{o5 Ble4nti, iza ma ga3ze 5...„Zo 1ki ”,ka 2̀ e , 
„Bo2g ti da1o zna2{ li |e1 se Mi3le na na3la zi?” Ka ̀ e: „U Sa3ra je vu.”Tu 2 i tu2. Io2n 
ta3ksi stu pla2ti i di3rek kod Qu3bi {e. Ta3ksi sta vo1zi iz Lo3zni ce vo1zi, za Sa3ra
je vo. I tu2 na2|e wu2 i o3na do... Ja o3na ni1je do3{la.„I!d”,ka ̀ e,„ja 2 }u do4}i.” I me3ne5 
zo3ve5 Dra1gi {a iz Lo1znce5. Ka ̀ e: „Je l te1bi po1zna5to da je o2n wu2 na3{o? 5” Ja2 u 
Lo3zni cu... Ni1je bil4o te le fo4na 5 bi4lo kod bra4ce5. Ja2 zo3ve5m Bra2nka ka2`e: 
„O!qa”,ka2̀ e,„`a1o mi je, a o2n je ve} tu2.”Re ko[…]. <Sme je se. > A Bra2nka ka2̀ e: 
„Jo2j,O!qa, tu2 je o2n ve}.ˮ Sti1go5. Jo2j o2n do3{o5wo2j. U je da3ne 5s sa4ti5 ~e1kam ja2 au to3bu
sku. Na au to4bu skoj ~e1kam u je da3ne 5z do3la zi iz Sa3ra je va. Da1 l }e o3na do4}. I o2n. 



192

O@n je ta1m na3{o5. O#no o2n je do3{o5a o3na ni1je. Ja o3na me3ne zo3ve5 kod Dra3gi {e i 
ka2`e:„Ma1ma5 ne4}u ja2 do4}i.ˮ Jo2j re ko[…]. A Mi3lan je sve1 slu1{o. Ne4} ja2 do4}i. 
Ni1je do3{la. Do4|e o3na de3ve5tog a1pri la ka1d je ro1|en da njoj. O@n do4|e... Sa1m {to1 
je o3na  do3{la... Ja po3sta vla sre1dwa so1ba o1na tu2 nam bi1o {po1ret i kre3vet. Ja2 
po3sta vla wo2j i Ju4ni noj Mi3len−o3na je u Je la4u− da ve3~e ra ju. O@n u3pa da u so1bu. 
U#la zi Mi3lan. Ta3ksi sta ga do3ve zo. Joj! No2` vo1lki. Ka ̀ e: „Je l slo1bod no d 
u2|em?” Pa re ko {ta1 me pi2ta{ ka1d si do3{o5. U#la zi. Tu2 je. Ja2 u4|o ta1m To4mi. 
To4mo pi3jan. Joj To4mo,re ko we3ga 5 e1vo. Do3{o5 je. Pa ka` ne1ka. Otvo3r vra4ta i 
ka4`i joj ne3ka ku1pi dro1we i ne1ka bri1{e. Ne4} ja ni1 za ~i je[…] da po3gi nem. 
To4mo ka2`e wo2j. I#zla zi. Ku1pi dro1we i i1di. Pa ne4} ak vi2 ne3 ka5`e te. Pa do3{o5 
si... Do ve3la  si mi da po3gi nem. Jel da te pu1stim jel da po3gi nem. Bo1qe da i1de5{. 
O#de o3na, mo3ja Ma2jo . I ro3di5 o3na je3dno dje4te. U ~e3tri5 i1 po me1sca ~u1la u1`i vo 
u3gi ne u sto ma4ku. I do de1vet no1sla. Je3dva o3sta la. Od dva1es... Isa4ko vi} ne1ki 
bi1o gla3vni5, `e3nski5 le1kar ka2`e:„Joj2, te1tka, ka` ja2 sam mi1slio da s ti2 sa3vre
me na ma2jka. Ja2 sam te3be5 ce4nuo kao sa3vre me nu ma2jku.” Joj re ko ni1je }e1la go vo4rl a 
sam.O!vi u1ve ~e pr-ovaj za Pr2vi ma1j bi4l ko1d na5s a dje4te bi4lo u3gin lo. Ja2 wo2j 
ka2̀ e ma1jd  da i1de sa3 wi ma za Beo3grad. Da ta1mo ota3ra se5 je. O#na ne2}u. Ja1 o3na je... 
Isa4ko vi} tra4`io da je po3~i sti. Ne1ka i1dem ja2 sa mo3ji5m ~i1~a ma u Beo3grad. Ja2 
do3la zim Isa4kov }u. Ka ̀ e {ta2 je bi4lo jel po3~i {}e na. Re ko ni1je }e1la ni da 
i1de. O#na sve1 mi1sli la da je to2 `i4vo. O#no sto3ma5k vo1lki bi1o, ve1lki. Ka1d je u3gi
nu lo o3no, je wo2j {a1por li o1ni da3ma ri, bo4lo vi. Ni4s... Ni1je i3ma la bo4lo ve ali 
se o3se }a lo da ni1je ka1ko tre1ba. I oko tri2 sa2ta je sna2|e po1ba ~a5j. I o1n su wu2 u 
tri2 sa2ta o3te ra li za Lo3zni cu. I me1n je Pa3ndr ka ma3to ri sve1kar do3{o5 u1ju tru 
i ka2`e:„Pri4jo o3na je u Lo3zni ci, o3na je u bo4lni ci.” Ja2 sam u ~a3ra pa ma po3{la. 
Ka ko mi je re1ko ja2 sam ta3ko5 bez o3pa na ka. Ka sam do3{la na go4re na hi ru4rgi ju 
|e1−ta1mo je i `e3nsko5− Isa4ko vi} je i3za {o. Ka` te1tka ka` ja2 sam mi1slio da s 
ti2 sa3vre me na ma2jka. Re ko ni4sam mo3gla ni1{ta. Re ko: „Jel me pu1staj jel je iz vo4d.” 
Da vi1di5m {ta2 je. O@n je wu2 i3zveo. Ma2jo, o3na je bi4la cr ve3na  ko go1d o1vo. Sve1 o1vo 
li4ce cr ve3no , od mu1ke. Ka2`e: „Tet ka O@lga od sto2 je3dna jel dve2 o3sta ju `i4ve od 
te2 slu1~a5ja, to1ga. ” A re ko: „[ta1 mi1sli{ ka1ko }e bi1t za po1no {aj po1no vo?” 
Ka ̀ e: „Te4{ko. ” Ta3ko5 mi je od go vo4ri o. I o1n su tu2 wu2 po3~i sti li. I dve2 go12dne 
o3na  ni1je po no1sl a i po1sle je... Ne3 mo ̀ e da po ne3se 5 o1de5mo u Va4ro{ Le1{ni cu 
ta1mo je ne1ka ga3ta ra bi4la. I o3na Ma2jo ka ko je go1d sa3 wom bi4lo, ta3ko5 je o3na 
go vo4rl a. Ta ga3ta ra. Ja mi1slim da o3na... Zn2a Qe3po saa ja2 sam po1{qe go vo4rl a da 
i1de Ve1ra wo2j ra di |e3ce5i o3na ni1je ro1dla o1dma. I o3na ka2̀ e me1n ova3ko5... Iro1di 
o3na je3dno5g−e1vo ka ̀ e dve2 mu1{ke ko3le5vke ta2ga3ta ra ka2`e u Va4ro{. Ka` je3dna 
mu1{ka i dru1ga. Ka ko je go1d re3kla Ma2jo ta3ko je i bi4lo. Al ka ̀ e i3ma5 kod tvo3je5 
ma2jke o3raj je3dan na u4la zu je3dan de1sno je3dan le2vo. Je3dan za3 ku }o55m. Mo2ra te i3se}. 
Ako ne ise4~e55te o1n ne2}u `i4vti. Ja2 se vra2tim ku1}i ise4~e5m. Je3dan bi1o yo4ji5n, 
na me1|i we3go voj i mo3jo5j. I yo4jo ka2`e: „Se4~i.ˮ Ise4~e5mo al smo po1sle o1nk a1d 
do2|u me1ni sve1 je sve1tlo go1rlo. I#ma la sam sto2qnu la2mpu... Ka2̀ e da je to2 bi4lo 
sla1tke kr1vi i da ne1 b mo3gli d o3sta nu. I u{i3vot ke o3na da4la io1ns u no3si li sta2lno 



193

i Mi3lan i Mi3le na i |e3ca. I sve1 sam ja2 dr1`a la u kre ve4cu pod gla4vo5m. Ka su 
o1n od ja4~i li ja2 sam to po3ku pla. O#{la wo2j o3na ka2`e po3ku pi i ba1c u1vo du. I 
od ne3se 5m na }u3pri ju i ba1cim. Vo3da je to2 o1dne5la. I ta3ko... Al sa1m bi4lo je sa wo2m 
pro ble4ma5 na2opa ko. Ja2 sam wu2 pre |e3ce5 i3spra tla za Ne3ma~ ku, kod Ki1to we. O@n 
je na3{o5 wu2i ta1m. Pa do4|e u Qu3bi {e sva1dba. O@n pje1va u [o3ru o3na ~u1je we3ga5 
kod Zu2ca.O!na we1va }e4rka Dra3ga no va se3stra u Glu4{ci ma u1da la se. Jel je bo3gam 
Zo3ra no va, Dra3ga no va ~i3ja je bi4la? Dra3gan s ni1je ni `e3nio. Na1pi se o3na. A 
mi2 sje1dli ja2 iTo4mo ta1m da1qe ja2 pi1jem i ja2<Iзос т. vul ga ri zam. > {o2pa i ba1ba. 
Ni4sam ta3da5bi4la ma1to ra. Ka sa1m do4|o {e me1n ka`:„En Olg Mi3le ne pi3ja na.” 
To4mo ka2`e:„Joj[…].” Sra mo3ta To4me5. Ja2 do4|o ta1m o3na o1ne fla1{ce bi4le so1ka 
sve1o1ne  sta3kle ne5. <Iзос т. vul ga ri zam. >o3na pre ko asta4la sve1. Ga2|a i to sa1m ro2ka.

A o2n je u [o3ru, iza {ko2le do1l pre ma gro2bqu, {o1ran skom pje1vo. I ka1d o1va 
mu3zi ka sta1je5 o3na ~u1je we3ga5. I o3na se ner vi4ra la. Sve1 je se o2n ~u1o mu1ka i u Be1go
voj Le1{ni ci, u Va4ro{, na Kr1stu. Yu1je m ... Ja2 u je3dan sa2t se u3sta nem i slu1{am 
na ve3ra5ndi o2n pje1va.O@n je pje1vo Ma2jo na2opa ko. I sli2mi plo1~e. U Beo3gra du. I 
tre1ba lo Ma2jo jo{ tri2 i1qa de ‒mno1go smo da4li‒ tri2jo{ tre1ba le. Al ma3rke. 
Tri1jes o1ne bo3san ske. Ni4smo i3ma li i pre3ki nu. I e1n i3ma5m ja2 sli4mio o2n va3ko 
sli1ku. I ku4ma I$ka... Ku4ma I$ka i3ma5. Da mi je po3 ne ko5me  da pi2tam da1l je o3na 
o~u4va la tu2 pe1smu. Ma2jo to2 je pe1sma ne1ka `a1lo sna <[tu ca. > i za ma2jku i za 
ro3di te qa. Ku4ma I$ka iz gu3bl a ~oe4ka mla4da. <Ku ca u dr vo. > O#sta la sa dvo2je 
dje3ce5 i o3na to2obo3lla na2opa ko. Da mi je po ne1ko me da pi2tam da1 l je to2kod we2. 
Mi1slim da1 l je o~u4va la. To2 je... Bi4lo je ~u1da sa wo2m. Yu1da. I po1sle o3na ro1di 
o11vu |e1cu i ma1l ma1l o3na qu1bo mor na. O@n pe4va5qke mo2ra da i3ma5 po1raj se be. A 
o2n ka2̀ e me1n ova3ko:„Ba3ka ra, ja2vo1lim i pe4va5qku i mo3ju Mi3le nu. Ja2 vo1lim mo1ju 
Mi3le nu na2opa ko ko bo1ga al vo1lim i pe4va5qku.” Ja<Iзос т. vul ga ri zam. >ma2jku 
svo1ju. Pa ko do1ma , za 3ve jo sne2g ko1la. Dva2 da2na i dve2 no1}i ko1cka. I o3dla zim ja2. 
A Ma4ra Di4ze lo va o1va Pa4tko va ka2̀ e:„Ajoj na2pak tet ka O$lga...” Ko1la we3go va 
za3ve ja na. Ka ̀ e:„Je  l sme2{ u4}i?” [to2 re ko tu4}e me. Ja2 ku1cku1c na vra4ta. 
Slo1bod no. U#la zim ja2 o1vaj Xo1rda5n... Mno1go wi2. Re ko ovaj: „Do1bar da2n i sre1tan 
vam ra2d.”„Ba3ka ra `i4va i3 zdra va bi4la.[ta1 i3ma5 no1vo? [ta1da1 l ni1je mo3ja Mi3len
ca po3sla la?”Re ko: „Mi3len ca se ne si ki3ra 5 ne go ma2jka o1}e da zna2 |e1 si. Al za 
Mi3le nu ne3 pi5taj.” Me1n je va4`no za Mi3le nu a ni1je za wu2. Ka4`i e1to me3ne5 za 
po1la sa2ta. Na3sta vio i da1qe. Ce2li da2n i ta2j. Dve2 no1}i i dva2 da2na. Ko1cko5 je. 
Pa od Ga2la... Ko1cka se kod Ga2la i I#van o1vaj... Sa1me1to ga tra2`i pa4ra5. Mi2sto2 
ma3rki. Na2. Od ne3su 5 mu na3 koc ku i tra2`i da bi po vra4ti o pa1re. Ka1d dru1gi pu2t 
tre1}i tre1}i~e3tvr5ti pu2t do3la zi. Me3ne5 Mi3lan po3slo... „I!d ka4̀ i mu,re ko ne1ka 
i1de kod Gr4qe5.”Ni4sam da4la. Ka1d ja po3gle da, o2n, Ma2jo, i1de o2n. I sa1m ova3ko5sta3zo5m 
o1nom.<Po ka zu je ka ko ide. >Ne3 mo` da i1de. „Ba3ka ra5.” Qu2bi me3ne5. „[ta2 je?” 
„Da2j mi pa2ra. Da2j sto2 ma3rki.” Dra3gan o1vaj A#{~i5jn ka2`e: „Tet ka O@lga, ba ba 
O@lga...”„[ta2 je?”„O!dma su mu o1dnel o1pe. Ne2ma ni1{ta.” Tu2 je za vr4{i o i za1spo. 
Ka1d je se is tre4znio, ko1la za3ve ja5na . Do3{li su ne1ki i iz vu4kl i ga i o1ndak je o3{o5 
ku1}i. Ko1cko5 je ro1b. O@n je mo1go pa la3tu  da i3ma5... Al do3bro sre4dli su ku1}u do3bro. 
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Ku1}a je ve1lka na spra1t. I#ma5 go1r tri2~e3tri so1be. Tri2 i3ma 5. I#ma5 va3ko5 o1sta vu 
je3dnu, {i ro3ku  tu2 i3ma5 ka1u~, i3ma5 |e1~i5je, ko je {ta1 i3gra~ ke. I#ma5 sre2|e ne tri2 so1be 
spa3va }e i3ma ju. Sre4dio je le2po, ali o3de mu1ka. Va3lda od to2g ja4kog pe1va5wa. Ape1r
{a se ga o sr1ca kao Ste4vo o1vaj Ri4sti}. I ku2m je Mi lo3sa 5v... I o2n ni1je tre1bo da 
pje1va. Al o2n i1dem da pje1vam za3uva5r je ne1ki di1nar. I i3de da pje1va i go3to vo. U 
Bo1sni. Pje1vo5 je za lo3va~ ko dru4{tvo ne1ko. To2 je ne1gde vi{ Lo3zni ce. I#ma5 ne1ka 
~i3vut ska ku1}a. Tu2 je bi4lo dru4{tvo ne1ko, mi3li5ci ja sve1 bi4la. Bi4lo ma1lo na4ro
da. I o2n je mu1ka tu2 pje1vo. Pe3kli bi3ka i na3je vo5 se. I sa1d i1du pe4va5qku da od ve3zu 5 
u Be2qi nu. I!de o2n i Sr4bo o1vaj iz Do1br }a Go2rweg o1naj gi ta3ri sta, Ni3ko li} 
kak se pre3zi5va Ja1rac ga zo3vu5. Jo2j i1du i o2n je se po1po, Ma2jo, go1r na ku1}u. O#na 
uspa vqi4va la ma2li Pe4ro i3mo5 sa1m go1dnu, a Mi3lan i3mo5 ~e3tri5 i pe2tu, ~e3tri5 
go1dne. Mi3lan zna4de we3ga o1vaj ne1 zna o1vaj i3mo5 go1dnu da4na5. I o2n re1ko Mi3le ni... 
Po1po5 se i i`qu4bio Mi3le nu i |e1cu. „ Ne3mo5j Mi3len ce da pra1vi{ su3tre dan tre1ba 
da pra1ve ro1|en dan Pe4ri−o1}u da bu1dem i ja2 sa3 wi ma.” I o3{o5 je. Ai3mo5 je na 
[o3ru vre ti3na5r ne1ki Zo3ran, i1spra }a5j si2nu. I tu2 je tre1bo da pje1va. I!dem, ka ̀ e, 
ne3mo5j da pra1vi te i ka se vra2tim, pra1vi }e mo su3tre dan. O@n ni1je se ni vra4tio.
Ka1d je do3{o5 u Be2qi nu, pe4va5qku tu2 o3sta ve. Pri1vat nik ne1ki bi1o. I o2n po vi4ko : 
„Da 2jd e je3dnu ki1lu pe ~e4wa .ˮ A ta1mo je1o pe ~e4wa . Su1dbi na va3lda ta2. Ko3no bar 
o1dud no1si, a o2n sa1m po vi4ko 5 Sr4bi:„Sr2bo, mu1ka mi.ˮ Sa1m va3ko5 pre kli4vio  gla2vu. 
I go3tov, i1zu mro o1dma. Tu2 je o2n i1zu mro. O!nsu br4zo ja4vi li mi3li5ci ji. Ja2 vi2~em 
mi3li5ci ji... O#vo me, sa ni3te 5t je do3{o5. I ka ̀ e o2n je mr3tav, al po za4ko nu mo2ra mo 
da te1ra5mo. I o1nwe3ga5 u ko1la i o3te ra ju ga. U Be2qni ta1mo je bi1o ta1mo u vo1du 
ba3ca ju. Za3le de. U vo1di pr2vo po sle i3zva de. Do3{o5 je sa1v mu1ka mo1kar. Do3bro 
obu4kli su ga ta1m, al gla4va se ve} po3zna la mo1kra. Ko da je za1spo, le2p ko lu1tka. 
Jo2j, mo3ja Ma2jo... A bra1ti~ ki wa mo3ja taj da2n sa3ra5we na. Mo2g bra4te Mi1lo {a 
na2jsta3rii, za o1nim Cvi4jom Ma4rkov }a i3ma5o2n Je4lu i Ma4ju, Ma ri4na . Ku1}ca o1na 
le2pa. Je3dna va3ko ve1lka i3ma5 a je3dna o1na zgo1dna. \e1 su o1ni Dra1{ko vi }i Ma4rko
vi}. Joj o3na mi u1mr la taj da2n. I to ve1~e ja2 ubi je3na sje3di5m gle1dam te le3vi 5zo r i 
ta3ko pla1~em za3 wo5m. Ka1d mo3ja Mi3le na zo3ve5: „Ma1ma5.”Joj ja2 se mu1ka ja4vi. Ka ̀ e: 
„Mo2j Mi3lan u1mro.”„Joj ma1ma5, mi {ta2 je, Mi3lan u1mro.”<Pqe ska ru ka ma. >Ja2 
sam pa1la do1l. Te le3fo 5n je bi1o o3tvo ren sve1 dok ja2 ni4sam do3{la se1b. Ne2ma ni1ko
ga sa1 mnom sa4ma ja2. To4mo je bi1o u1mro. Jo2j ka sam do3{la se1b, ja2 sam mu1ka iza3{la 
i zva2la Mi3la5nku Mi2ro vu. Mi3la5nka ne1gde bi1o Mi2re o3{o5. O!ndak je Zo1rca i 
Mi3lan u3pa5le ko1la i ta1m u a3vli ju ka sam do3{la ta1mo... Jo{ ni4sam u3{la u 
dvo1ri5{te pu1na5 a3vli ja.O!vi gi- mi1slim pe va4~i , svi ra4~i. Ko2 po1zna5t je bi1o 
na2opa ko. Ma2jo, to2 je bi4lo na4ro da... Od we1ve ku1}e od Bi3qa ne −o1n su o1dma iz
me| od o1ne dr3`a5vna o1na zgra1da−do pu4ta skre1}a wa u gro2bqa jo1{ ta1mo. To2 je 
bi4la ko lo4na . Ko da je le3ka5r u1mro. To2 je bi4lo na4ro da hi1qa da ma. To2 je na2opa ko 
u1`az bi4la. Jo2j, mo3ja Ma2jo, to2 je bi4lo u`a-<Pret po sta vqa se da je in for ma
tor ka hte la da ka ̀ e u`as ali se pre do mi sli la. >stra4{no. A o1va Go3rda na 
pu2sta sve1 ka2`e me1n:„ Joj ba ba O@lga...ˮ Ja2 se sa1m sje1tim... Ja2 ja3u~em mu1ka: „Joj, 
Mi3la ne si2ne, da je sre1}e ti2 b me3ne5 da sa3ra5ni{, me3ne5 i tvo3je ro1te qe, a jo1k ja2 
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te3be5.ˮ I ta3ko5 sam sta4lo ̀ e na Bo1`/e?oprost. U#me la sam da i da pje1vam i da 
ja3u~em. Mi li3na  Bo3`i ja. Sa1d ne mo1g ni da go3vo rim a ka1mol da pje1vam.<Sme je 
se. >I o1n we3ga5 mu1ku sa ra4n{ e i o3na je bi4la ta1m du1go. Po1sle i o1va ne3sre }a. 
Za po3sl i je ja2 tu4de na. O#na se po3ku5rva sa o1vim Ma4ki nim, da je to2 bar na3{la 
ne1kog. Da je o3{la da1qe ne1gde. Da ni1je se3lo we3go vo i we4no. Ne go tu2 pre3t ku }
om. Sa1 tra2`i ga, sa1 tra2`i ga ja ko uve ~e No1ve go1dneo3{o5 da na3to ~i go1ri va, a 
o3na ta1m na pla3}u je. „A!jde Dra- Dra3ga ne \i1|i, a1jd da i3za5|e mo ma1lo za No1vu 
go1dnu ja2 iti2. I da se u1zme5mo, da se ja2 te1b vra2tim.”„Ne,1 ka ̀ e. I!di za3 ko ga5 si 
sa ki2m si bi4la tu2 i i1d.” Ne4} da ~u1je. Ja ka2m we3mu o1pe: „Pre4|i pre ko sve3ga5.ˮ 
[ta1 do2jo[…] ni4sam po lu4di o. Pa da ni1kad `e3ne5 ne1 b vi1dio. A |e3ca ja1dna... Tu2 
|e3ca, Ma2jo, is pa4{}a ju. Ya1s su ta1m ko3d we5 ~a1s ova2m kod Dra3ga na. Ja3ko su bi4li 
ko1d me ne. Tu2 je ro2bqe. Tu2 su o1ni. Ka ̀ e do2jo {ta1 da ka2`em ja2ma-ovaj mo3jo5j 
mla2di ka s o3`e nim {ta2 je bi4lo. Re ko ka1ko je bi4lo ti2 ta3ko5 i ka4`i. Da je o3na 
na3{la {va le3ra. Al ma2jka o1pe ne3 da ju. Ne3 da ju o1pe na wu2. I o3na ja ko o3{la sa1 
wma. Bi4l su o4v dva2 da2na tri2 ko1d me ne. I o3na je o3{la uve ~e No1ve go1dne i sa1d 
je do3{la ma1lo pre2. I o1ndak i3spra tla ja2 wi2. U!ze la im o3na po o1ne ke1sce, pa ke1}
e  o1ne. U!zo5 im ne1ki od Te4{i5}a pa ra2di i1spred wi o1ni3ma ju o1nu sa4lu ne1ku i3ma ju 
a3rti je pra1ve, ke1se i xa4ko ve. A o2n tu2 ra2di u1zo5 im pa ke ti4}e  i o1dno ta1m u [o1r. 
A Mi3le na u1ze la i o3na Ne4{o im u1zo. Ne4{o ne1|e ra4dio i Dra3gan pa u1ze li i 
o3ni. Da `i4vi5 ko Bo2g.Ne4{o bi bi1o ko1d me ne o3na ko1d me ne o3na b sa1d bi4la sa3 
wi5m. I sa dje3co5m. Ku1}a sre2|e na, Ma2jo. I#ma ju dve2sne-<Ne mo ̀ e se pret po sta
vi ti {ta je in for ma tor ka hte la re }i. >ovaj so1be dne2vne. Al u1 wi ni1je ova3ko5 
ko u1 va5s. Jo1{, jo1{ je du1̀ a. Dne2vna. Tu2 i3ma5va3ko5 re3ga5l pre ko ce4le so1be . O$vde je 
va3ko i3ma5 ve1lki sto2... „Ma2jo, i o1vaj se ra3skla5pa je1 l?”I o3ni su tri1je sto ro ra- ovaj 
go3sti ju sta1ne5. A sto1li5ca dva4ne5s ova3ko5. Ova3ke5 i1sto. I ovaj,o4vde na i3ma ju ka1vo~ 
ka1u~ le2p ko3ji5 se ne ra3skla5pa. Ja2ko u3kra5{en,al ve} je po3lo mqen. Po lo3ml i su 
ga pa su u1ze5li o3nu5,o3no5o1djed no ka1k se zo3ve5 o1naj kre3vet. 

A: Uga o na.
I2: Ja o1na u2gna ga ni tu4ra . Je1st. Ko1`na. Al su |e3ca i po cje4pa la. Sre2|e no 

fi2no. [po1ret va2lfu i3ma ju. Su do3pe ra va3ko5je... O$vdje hr mon-har mo3nka  vra4ta. 
O#va5mo ta je dne2vna tu2 je i1sto dne2vna so1ba. Tu2 je {po1ret, su do3pe ra. O!gro5mna 
ku1}a, o1grom na. O!nda go4re i3ma ju va3ko pra1vo i1de{ u ku pa3tl o, le2vo o3tvo re no 
ste1pen ce. O#ta lei1de  go1r na spra1. A ova3ko5is pred ste- is pod ste1pe ni5ca  tu2 je 
o1vaj, za mr zi3va 5~. Ko i u1 vas va3ko5. Le2po sre2|e no. I ku4jnu va2m i3ma5, al o3na u to2j 
ku4jni ne ko3ri5sti. Dr3`i5 bra1{no i ko2zna2...[ta1lu sa3vre me nu i3ma ju. Se1dam 
me1ta5ra {i ro3ka  adva1jes, dva1jez du ga3~k a. Ste1pen ce go1r i3ma ju go1r pro4stor ko1lo 
da i1gra. To3vi li5{t e na3gra5|e no iza {ta1le i tu4 vra4ta i3ma ju. To3vi li5{t e ve1lko 
sa3vre me no sve1 je to2 na ku be3ta . To2 je ja3pi ja go1r, Ma2jo,od ~a3mo va. To2 je pa1met 
da t sta1ne. Bo1qa neg ne1ka ku1}a. Sa1d je ta2 {ta1la pra4zna. Ne2ma ni1{ta. Kra1ve o3na 
is pro da4va la. Bi4lo... Dok je o2n bi1o `i2v bi4lo dva4ne5s kra2va5. I o3na je to2 is  pro
da4va la. Ne3 mo ̀ e vi1{e o3na da dr3`i5. Sa1d ne4ma ju o1n ni1{ta. I#ma le dve2 zi mi3ne  
i ja2do3te ra la tu4 sam ja2ura4nla ko ju4nci gle1do je Mi3lan. Me3si ne ko1lko o1{. Sa1d 
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je o3na ko1d me ne o1n su ta1m wi2 dvo3ji ca. Sa1d o2n gle1da da i1de u A!us tri ju. A i3mo5 
je ne1ku, a i o3na i3ma5 ~oe4ka ko i Mi3lan Dra3gan `e1nu. I ta1mo sta3nu ju na pri4mer 
o2n ta3ko5 a o3na ova3ko5de1sno. I#ma5 dvo2je |e3ce5. ]e4rka od pe3tne5z go1di na le4pa ko 
lu1tka. A si2na i3ma5 {e2sti ra4zred. I sa1d mi2o3dbil smo wu2. O#na je do3la zla qe1toz 
bi4la ko1d we ga. Do3la zla je i me1n. Sa1d smo ne1ka ko i/h? ra3stur li. Ne3mo5j, Dra3ga
ne, jel u3bi }e ga o2n. Da o1de o2n ta1mo, u1bi ga. Sa1d i3ma5 ne1ku iz A!us tri je. O#na  sa1d 
sre3|u je da o1de u A!us tri ju. Da bi ra4dio, da s u3tr pa ne1gde. [ta1 }u ne3 mo{ sje1ti 
wi2 dvo3ji ca. A o1vaj se u3va tio ba2nde, mo3ja Ma2jo, sa o1vim Da ni4lo m. I o1naj Da
ni4lo ... Sa1d ne1ko ka2`e dro gi4ra ju se. Ja2 ni4sam ni1kad pri me4tla . Da zdro gi4ra ju. 
Pa su ga pri ja vqi4val  mo3ja Ma2jo da i3ma5 o3ru5̀ je. Sa1m je3dno5g da2na mi3li5ci ja. Jo2j 
re ko na2pa ko. Ka ̀ e ba2ko , je l slo1bod no da u2|e mo. Re ko |e1co, je1ste al ka1`te 
mi pr2vo {to do3la zi te. Ka ̀ e pa o2n je pri3ja5vqen. I#zgle5da Ma2rko Je ro3ti 5} sa 
o1nim we3go vim sva1|o5 se u ka fa3nu dr1`o . I#ma5 to2 ~e1tripe2t go1di5na. Ka ̀ e 
pri3ja5vqen je dai3ma5 o3ru5`je. Re ko u4|i te slo1bod no. Tre1ba ju nam ka` dva2 sve
do3ka. I o1n su ovaj... Mi2 smo zo3vnu li Ra1ju i Zo1rcu Mi3la no vu. O!n su tu4 bi4li. 
Pr2vo o3do {e u mo1ju so1bu. Ka1u~e o1ne po3di ̀ u. Re ko sa1mo }e te na4| |u1bre ta i 
dro2wa. A o3ru5̀ je ne4}e te jel ja2 we3ga5 pu2stam. Ja2 ga is pra3}a 5va m. Ni1kad ni1je u3{o5 
da ja2 ne1 zna5m. Za1kqu ~a na vra4ta. I sve1 o1n to2 pre vr4n{e  sve1je to2 ni4su...„[ta1 
ste na3{li?”Ni1{ta. O#do {e na3 {ta lu, ma ga3zu , su4{ni cu. Ka su se po1pel na3 
~ar da5k, a Ne4{o ka2`e... Bi1o ne1ki we3go5v dru2g. Sa3wi5m pe3tqo5 va3lda. I ka2`e a 
o2n ka2`e we3mu:„Joj e1to tu2 pi4pe5 pu1no.”O@n je sko3~io sa3 ~ar da...„Joj  Pu4pqo[…] 
ni1je va3qad?”„Je1st ka` bo1ga mi i3ma5.” Sko3~io o3do zgor i po3be go i... „[ta1 ste 
na3{li?”Ka` ba2ko, ni1{ta. A ja2 sam vi1dla, pro vi4rla  kroz pro4zor, o1n su me1n 
lu4pal na vra4ta. Ja2 o3bi~ no za kqu3~a 5m, ka sam sa4ma. [ta1 ja2 zna2m ka3ka5 lu1da u1va
li se. A vra4ta bi4la za1kqu ~a na. Ja2 pro vi4r va3ko5 na pro4zor. Sve1 }e1la ve gla2ve 
sje3du5 na be to4nu . O!nsa1d ne3 idu dok ne u1|u u ku1}u. Po gle4da ju ko1 }e otvo3rti. 
Ja2va1k po la4ko  otvo3r vra4ta i a1jd ja2 wi1ma... Ja2 mi1slim mu1ka glu4pa i ja2. Mi1slim 
we3go vi dru1go vi. Re ko: „Je l vi Ne4{i ni dru1go vi?” Pa ka`: „Ja ba2ko.”„Je l 
mo1`mo, ba2ko, da u2|e mo da ga sa3~e ka mo?” Re ko: „Mo1`te, iz vo3lt e.” O!n u4|o {e 
u so1bui sto3ju5. Ka` ba2ko, tre1ba ju nam dva2 sve do3ka. Ja2 sam ve} vi1dla da sam u 
ne1obra nom gro2̀ |u. Ka ̀ e ba2ko do ne3si  vo3de5 i {e3}e ra. Da me1n ne b bi4la mu1ka. 
Ja o3do po la4ko ,do 3ne  vo3de, do3ne {e3}e ra.Tr e1ba  ja2...Re ko |e1co, re1cte mi u ~e3mu je 
stva2r. Ne3mo5jte mi1slit da }u ja da pa1dne5m. Ra zu3me 5m. To1lko ra zu3me 5m. Ka 2̀ e  pri
ja4vqen je da i3ma5 o3ru5`je. Jo2j[…]. A!jda ja2 po Mil-ovaj Zo1rcu Mi3la no vu i Ra1ju. 
A Ra1ja me3to5 ru2ke na3 […]. <По каз.>„O@ n ne3 pi je, do1bar je to2 de1~ko ja2ko...” „]u4t ka`, 
de1da, ne3 pi5ta mo mi te3be5 za pi4}e. Mi2 smo do3{li za dru1go.” Sve1 su o1n pre vr4nli , 
ni4s na1{li ni1{ta o3{li. Po1sle, mo3ja Ma2jo, pre go1dnu da4na5...I#ma5 bo1gam go1dna 
i1 po. Po1bi je5 se sa Gi4ni nim, ne1kim u3nu kom. Pi3ja ni i o1naj i o1vaj. Ta1m ko Ste
pa3ni5}a o1n dr3`e5 ka3fi5} ne1ki. I o3ni o vaj iz bo3du 5...O@ n iz bo3de 5 na ~e3tri5 me1sta ga 
ubo3de5 no4`om. Ipo3beg ne5. Po3beg neu Beo3grad pr2vo iz Beo4gra da pre ba4ci5 se za 
No1vi Sa2d i o1ndo3la ze na1ma. Yu4va ju ku1}u mo3ju. „Ba2ko, zna2{ li |e2 je?” Re ko ne1 
zna5m, |e1co. Ja2 bi vam re3kla da je jel mo2ra o2n se mo2ra pri ja4vti  ka1dta1d. Ja2re ko 
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to2 do3bro zna2m. Za vi3ru ju o1n i u ku pa3tl o... Jo2j {ta1 sam, mo3ja Ma2jo, pre ̀ i4vla  i 
e1o me ne mo1g da u1mrem ni Bo2g me ne2}e. I o1n/i? we3ga5... U#va te o1nwe3ga5 u No1vom 
Sa4du, mo3ja Ma2jo. Ta1mo je bi1o kod Ma3ri5nko vog, ko1pi5le. Ro3dio sa je3dno5m. Ra
~u3na 5 se ko1pi le, al je i1sti o2n. Ta1mo ga je o2n kri1o pe3tne5zdva1jez da4na5. I na kra1ju 
do2|e i o1de Mi3la nu na3 grob s ko1lma i mi3li5ci ja ga ta1m u3va ti. Ne1ko ga o1dma 
pri ja4vio . U#va te ga i sa1d tre1ba da i1de za3[a bac. Tu2 u Lo3zni ci. Mi3le na o1de u 
Sa1vi }e i u1zme... Tre1ba il tri1jes i1qa5da da pla2ti jel tri2 me1sca da le3̀ i5. Mi3le
na u1zme od Sa1vi5}a tri1jes i1qa5da i u3pla5ti. I i o1n we3ga5 pu1ste. Ka1d pre ne1ki 
da2n... Ja2 mi1slim o3na je...I#ma la je de1tel na e1ktar da4lo. Re ko Sa1vi} ma zna2m 
go vo4rl a sam joj: „Po3da5j de1tel nu. Odu4`i qu4dma ka su nam va3qa li.” Me |u ti2m, 
mo3ja Ma2jo, o3na ni1je ni pla4tla. O#na da4la we3mu o2n da1o Da4ndi nom. Pro1do5. I 
Da4ndi5n da1o we1m pa1re o2n pa1re po tro3{i o.Sa 1v}i ma jo{ ni1je pla2}e no. I sa1d 
~e1kam ja2sa1m da pro2|e Bo3`i} pa }u ja2 po la4ko  od mo3je5 pla4te5, od mo3je5 pe4nzi je. 
Da pla2tim. Sra mo3ta je. Zna2~i ka1d mi je tre1ba lo, bi4lo je le2po, a sa1d da te da 
se pra1vim lu4da. Joj Ma2jo, {ta1 sam ja2 pre ̀ i4vla , mo2j si2ne. Pro ble4ma5 da ne3 mo
`e go1re bi1t. I o3na ka1d je o3{la za Ne3ma~ ku, o2n je wu2 na3{o5ta1m i o3na je do3{la... 
I du1go je bi4la o4vde na i po1{qe je o3ti {la. Je3dno5m je o3na pe4va5qki ra3zbi la 
gla2vu. U [o1ru ne1gde je bi4la sva1dba i sa1d o3na je pje1va5la i pje1va5la. Do ba ci4va la 
i wo2j. Mla4da, le4pa. I o3na po la4ko  ka su u3la zli da pre bra4ja ju pa1re –a ova3ko5 ko 
ho1dnik pa ta1mo je so1ba bi4la |e1 }u da i1du da bro3ju5 no3vac. A fli3`i der je sta1jo 
i pi1ksna vo1lka. Po la4ko  ka1d je o3na nai3la zla, o3na o1nu pi1ksnu i wu2 u1 glau. O#na 
je pa1la. Kr2v se otvo3rla. O#na ka1d je vi1dla kr2v, pa1dne i o3na. Mi3lan zgra1bio wu2 
da wu2 po3vra5ti. Ni1je gle1do  u o1u.O!vi vi4ka li: „Da ti[…]ti2 se bo3ri5{ za wu2, a ne 
bo3ri5{ se za o1vu.” Po3vra5te i Mi3le nu i tu2 pe4va5qku. I pe4va5qki i3spe ru gla2vu 
i od ve3zu 5 le ka4ru . I ni1je je bi4lo je3dno pe3tne5z da4na,5Ma2jo <Ku ca u dr vo. >o3na 
po3gi ne mu1ka. Kod Bi3qa ne i3{la od Bi3qa ne pe1va la tu. Pa u1ju tru va3lda nei3spa
va na i3{la ce1stom i ne1ki u3da ri ko1lma i u1bi je5 je. Ta3ko5 da ni1je ni `i4va po1sle 
bi4la. ya1o mu je bi4lo. ya1o jei wo2j bi4lo. Tr1~a la i o3na da1 vdi. Jo2jbi4lo je sve3ga5... 
A o2n je u3bio ~oe4ka, Ma2jo... Kod Bi3qa ne o1na ku1}ca ma4la |e1 je o1no pa3rki5} o1naj, 
pa o1na ku1}a.Tu2 je o2n we3ga5 ba1cio na ka3pi ju we3go vu. Ma1tor je bi1o osam de3se5t 
go1di5na je i3mo5. No3sio se2no, mu1ka. I sve1 we3ga5 o1vi sa ko1li ma, sa ka mio4nm a... 
„[ta1ti de1da ka`...”„Ja vi2 ima4te da sta1ne te kad me3ne5 vi1di te.” I o2n no3sio 
sje2no. A o2n je ju4rio od Sa4ve5 ka fe3xi je. Ne1 znam ko1lko bi4lo na sa2t. Ju4rio ni1je 
mo1go da u3sta vi. Vi1dio5 je, al ne3 mo ̀ e. Ni1je mo1go. I u3da ri na1 we ga i ba1ci ga 
u1bi je na1 mr5tvo. Ba1ci ga na ka3pi ju we3go vu.<Ku ca u dr vo. >Zdra2vqe se ka4zlo. 
Pa o1sam me se4ci 5 ga o3su5de ro3bi ju. A |e3ca ma2la. A u [a1pcu je za4tvor bli4zu mo3je5 
se1stri~ ki we. Mo3je5 se3stre5 }e4rka. I o3su5de ga i Ma3ri5nko mu ski1ne na {e2s me
se4ci 5. \e3ca bi4la ma2la i ta3ko...U [o1ru bi4l o3dbo5rni ci. Bi4l to2 o3dbo5rni ci ko 
i sa3de5. I ski1nu o1pe5 na ~e3tri5 me1sca i ~e3tri5 je bi1o. O#dla zla ja2 sa3 wo5m i vo1dla 
|e1cu da vi1dei ta2 mo3ja se1stri~ ki wa tu2 je bli4zu bi4la . O@n je do3la zio kod we2 
iku4po5 se i je1o kod we2io3na mu ne1kad no1sla, ta3ko5 da ni1je du1go ni bi1o. Bi1o ja 
~e3tri5 me1sca, al pu1no je to2 bi4lo o1pe. I spa4se5 ga... Bi4lo je pro ble4ma5 da ne mo3gu 
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da ti ka2̀ em. O@n pe4va5~. Ka s na1pi je, o2n ne2ma po4jma i o1vaj ma2li i1sti o2n. A ma3to
ri ne2}e. Ma3to ri ma1l po1pi je ne2} da s na1pi je. A o1vaj ma2li, joj...Sa1d je se u3va tio 
o1vog Da ni4la .O!na j Da ni4lo  i o2n ~e1men...O!nda bi1o je le1tos ko1d me ne. Bi1o je du1go 
ko1d me ne. Sa1d je o3na do3{la o4vd, a o1n/i? wi2 dvo3ji ca ta1m. Ja ka2m wo2j o1pe5 bo1qe 
da o2n bu1de o4vde na. „Pa ka1ko { ti2?” Pa ka1ko sam i do3sad. Po la4ko  zgo3to vim, 
o2n mi na se4~e 5 dr4va5 une3se5. I sa1d o3na o3na ne2}e sa1d o3na na3vi kla o4vde na dru4{tvo: 
Ra3do5jka, To ma3ni ja, Zo1rca Mi3la no va. Ba1{ wu2 bri1ga, a o1n wi2 dvo3ji ca ta1m. 
Ga1dno. Ga1dno, mo3ja Ma2jo. I sa1d ni1je pre3sta la mu1ka ni1|e. Va2m bez ~oe4ka mla4da 
`e3na. Ra zu3me 5m ja2to sve1. Ro3bi ja, ro3bi ja o3su5|e na. Da j o2n wo2j upla }i4vo5 da o3na 
i3ma5 pe4nzi ju... Da ni1je mo3je5 pe4nzi je {ta1 bi?Pa ja3ko ~e3tri5 i1qa de do1bi la, ja2 sam 
o3sta vla me1n sa1m i1qa dar ku. Ni4sam mu1ka ni si3tni la. O#sta vla tre1ba d i1dem na 
glu3dno5. I#ma5m za3ka5za no sa3de5. I o3na ovaj o3{la pla4tla i1qa dar ku va3lda i3ma la 
za ri1bu a o1no se1b o3sta vla. Gle1dam u1ze sa1m du va4na . Ka1{qe o3na go1re o1d me ne. 
Ri2pa ko vo2. A ne3 ga5si. Sa1m pu1{i. Va3lda i bri1ga. To ma3ni ja ka2`: „O@lga }u4ti. 
O#na je u ve1lkim pro ble4mma .” Va2m sa1 wi ma vi1di ka1ko je. Dvo3ji ca ni1je ni je3dan
`e3ne5. O!va va2ma o3na ne2ma ni o3na ~oe4ka. Jo2j, Ma2jo, {to1 je me3ne5 sna3{lo dje2te 
ne1 do Bo2g ni gu4ji. Ni gu4ji ja sam te3be5... „Je l ti2i to2 bi3qe ̀ i{?”

A: Je ste. 
I2: Jo2j, Ma2jo. <Pqe ska ru ka ma. >
A: Sve. 
I2: […] Zna2~ii to2?
A: I to. 
I2: Je3sil za bi3qe ̀ la o1no...? Za3ra5sle su sta3ze mo3je. O#ne vi1{e ne po sto3je 5. 
A: Aha. 
I2: I o1no  ne2ma ru4`e ne2ma vi1{e po raj sta3ze5 da mi3ri {e. Jo2j, Ma2jo pa ja 

mi1slim ti... Mi2 na3ko5 raz go3va5ra mo ti to2 ne...Ni4s tre1ba la to. 
A: <Smeh. >
I2: Al do3bro va1ld ne2{ ti2 ne1 znam ko3me5. 
A: Ne }e mo, ne }e mo. 
I2: Ja |a4ci ma ta1m. 
A: Je ste, je ste. 
I2: Jo2j, mo3ja Ma2jo, {ta ka2{ ta3ko5. Joj zna1la sam ja2, Ma2jo, pe1sa5ma, ka3ki5na2opa

ko. I#ma la sam je3dnu {qi1vu ra2nku, gde1 sam sta4lno bi4la na sa3sta5nku. Ta1~no 
sam i3ma la sa To4mo5m sam tu2 pro vo3dla −zna 2 Qe3po sa va− u pla1cu go1r mo3ji5. To2 je 
Gra3di na se zva4la. Ko i Ga4ji} o1no do1l A#de. Jo2j bi4lo je pro ble4ma5... Pa sam ja2 
i3gra la kao bje4sna. O#sta vim To4mu,o3do,a ma1ma ka2̀ e: „Jo2j […]da ti2 je3dan si ro3ma , 
da o3dvo ji o1 te be wu2 i da i1gra. I {to1}e ti sa1d.ˮ Isa1d ja2 ka1d tre1ba za1 we ga da 
i1dem Na4ta,o1vi Ra4ki5}a Mi3la no va ba1ba, o3na do3la zi ja...Da o3na me1n da ja2vi da 
To4mo do2|e po4 me i Mi2lkin bra1t Mi la3di n. U!mro je da4vno ta1m o2n. <Ku ca u 
dr vo. >I a... Ma1ma ne3 da5. Sve1kr va ne3 da5 {to1 sam ja2 we3ga5 ta3ko5[…]. Ja2 i3gra la 
ko2 ve1{ti ca bi4la. Joj ka3ki5 zna2 Qe3po sa va. Sto2 |a vo4la 5 bi4lo sa1 mnom. I ja2ovaj... 
O#na ne3 da5. I sa1dne3 sme5m ja2da i1de5m. I za2ova ta2 mo3ja u Sa3ra je vu mu1ka bi4la. Bi4la 
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je i u O!se5ku1d je ni1je bi4lo. O#na pi2ta i Na4ta, Ra4ki }a i1du. I sa1d bi1o ovaj... 
Ja1sve1kr va mo3ja ka2̀ e: „Ka3ki5 je o2n −Ra1do mir mo2j o3tac− ka3ki5 je o2n ~o1vek da pu1sti 
mo2g si2na u ku1}u. Da sje3di5 sa }e4rkom we3go vom?ˮ A Br4ko, Ka ri4no v |e1d, i Bo1rsav 
Ni ko3dnov} −ta1m ko {ko2le o1ni Ni ko3dnov }i− i Mi lu3ti n I$vkov}, Ra2dov }a2le, 
ka2`e: „Ajoj na2pa ko, Sta2nka! Ka1ko o2n o2n zna2 ko3ga5 je pu3stio, na2jbo1qeg ~oe4ka i 
bo3ga tog ~oe4ka. A ko3ga5 si ti2 pu4sta la?” Ra3dmi la, za2ova mo3ja, za Hr va4to m bi4la. 
A$nto, zva1o5 se. O@n je iz Bu1so va ~e o3da kle je [te1fca, a u O!se ku bi1o vo2jno li4ce. 
A ti pu3sti la ka` ne1 zna{ ni ko2 je ni {ta2 je, a Hr3va5t. Mo3ja sve1kr va u}u4tla u3 
to me5 sam ja ba1nu la. Ja2 ni4sam }e1la da i1dem dok o3na ne do3zvo li. Ne3 da5 o3na. [to1 
da ja2o1dem o1d we ga da i1gram do Da ni4la . I ka1d je me1n Qu1pca do3{la, za2ova ta 
mo3ja, o3na je i3{la da pi2ta i o3na je do3{la po4 me.„A!jde,re3kla je, ma1ma, da i1de{.” 
Ali i1dem ja2 sa4ma sa To4mo5m iMi la1dnom, Mi2lki nim bra1tom. I o1nsa1m do1{li 
do pra1go5va, i o2n po3be ̀ e za ku1}u, a ja2u ku1}i sa4ma. 

A ja2 uz ba1sam ke i1de5m, ne1 zna5m ni ko2 je bi1o u ku1}. Ne2am po4jma,u3pla {e na. 
A sve1kr va mo3ja, o1pa5sna bi4la. A do4ja po3ko5jna... Sve3kro va ma2jka go1dnu da4na5 
`i4vla sa3 wom o3na  ka2`e:„A!jd, a1jd, si2ne, sre1tna bi4la.ˮA ma1ma ko Sve3ti5I#li ja. 
[to sam ja2 i3gra la do Da ni4la . A sa1 do3{la za1 we ga. I u3pa dam ja2... Joj mo3ja Ma2jo, 
na3pa ti la se. Pa pre1ko le ta po pe3tne5sto ro wi2 do2|e. Ma3ri5nko, pe2t vo2jno li4ce 
i dve2 za2ve sa po4ro ca ma. Sa1m o1va {to je u Sa3ra je vu o3na ni1je i3ma la de3ce5. Ta1m 
o3na o3na o1smo ro ro1dla i sve1 mr3tve. Pr2vo ra4|a la `i2ve... Kod we2je, Ma2jo,o1na 
kr2v,a2 e1rha2 ne1go tiv na. I#ma li je1dna ku kr2v i o3na i o2n. Pa to2 da o3na je mo3gla sa 
dru1gim ~oe4kom da i3ma5, a o2n je mo1go sa dru1gom `e3no5m. Al o2n wo2j re1ko: „Ne3mo5j 
da se pre3va ri{, da bi ro1dla, ne3 mo{ ro1ti.” I o3na mu1ka i ni1je. Sa1d je sa4ma u 
Ka1lnou. Sa1d pro3kli we ma2jku. A ja2 joj go vo4rl a:„Na 4| ne1kog pa ro1di, pa se ra3stan 
sa wi2m da i3ma5{ ne1kog.ˮA sa1d je sa4ma. Ro bi3ja 5. Mu1~i5 se ko gre4{an s du4...<Pret
po sta vqa se da je in for ma tor ka hte la re }i du {om.> Ni1ka ka gri3jo ta ni1je i 
sra mo3ta, Ma2jo, ta3ko5 na4}i se. Jel se ra3sta ni. Jel ga u3pi5taj da2j da ro di4mo . Sa1d 
i3ma5 o1no i u Beo3gra du […] ga- i1du ra4|a ju. ]u4ti, mo3ja Ma2jo,sve1... Pa do2|u o4v 
pre1ko le ta, a sto2 je ve1lki bi1o pred o1nim ~a1rda5kom. Ta1mo nam je ku4jna bi4la a 
go1r spa4ali. Pa sta2lno, Ma2jo... U ma ga3zi  bi4la i mo3ja ma ga3za  ova2m. Pu1ne {e1nce. 
O!n vr4{u5 i3ma li i pre2 i ko sa3~i cu i vr3{a5lcu. Sve1 i3ma li. Pu1na {e1nce. Mi2 
spa2va mo u {e1nci, a o3ni u ku1}i. E po1sle ka sam ro3dla Mi3le nu, ja2 sam spa4va la, 
i3ma la sam...O#na me1n za po3ve 5da  da mo2ram bra2~ne kre3ve te da do ne3se 5m. U to2 vre4me 
ni1je bi4lo ni o3bi~ ni kre1ve5ta a ka1mo li bra2~ne. I cr2ni mo2j o3tac, ro1b si ro3ma ... 
Ni1je bi1o si ro3ma  pu1no al je bi1o.O@n na3ru5~i u Be2qni bra2~ne kre3ve te. I ne3 
spa5vam ja2, spa4va ju o1n, a ja2 o3do u ma ga3zu . I ka1d je Mi3le na ro1|e na, o1nda spa2va 
Mi3le na, o1nda sam na ru4~l a kre ve4tac . Ta3da ni1je i3mo5 kre ve4ca ni1ko. O#na je po1raj 
me ne u kre ve4cu, a ja2i To4mo i jo{ dva2 |e1ve ra Ma2rko.O!va Ta3di5}ka je za3 wi5m. 
I Ko4}o na2jmla1|i ~e3tres pr1vo go1di5{te. O#ni spa4va ju sa3 na ma dvo4ma. Pa da 
pro3sti5{ i1de mo na1po qe, na2z dvo2je. Pa se vra1}a5mo u ku1}u. Bi4lo ko ku4sa5 i pa4sa5...
Ale1bac se me4sio, ni1je bi4lo da se ku2pi. Jo2j Ma2jo... Od dva1es ki2la lo3nac pu1n 
pa su4qa  se ku1va i sve1 po3je de5 se. Ko1 ni1je tu,2o2n ne2}e ni i3ma ti. We3mu ne2ma. Ako 
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ni4si o1da su la ne2ma. Go3to vo je. O#sta je gla4dan  u1zme, le1ba su4vo5g. Ja ne1 do5 Bo2g, 
Ma2jo, o1no da mi se po3no vi cr4na mi ma2jka mo3ja. Ro1b bi4la o3su5|e ni. I po1sle 
o1ndak... O!nsu `i4vli va3lda Mi3le na i3ma la se2dmu go1dnu u1mre pr2vo ta1ta. Po1sle 
dve2 go1dne u1mre i ma1ma. Mla4di su po1mr5li ta1m o3ni <Ku ca u dr vo. > ure4ju i3ma li. 
Bu3bre zi, al ni1je to2 bi4lo di ja li4ze 5. I o1sam go1di5na sam bi4la za je4tro vom, sa4ma 
bez sve3kra i sve1kr va. A dva4de set ra4vno go1di5na bi4le. Bi4le ko je3dna. Na3mi5ri
mo po3sla i o3do {mo na ka1vu. U kom {i3luk  a pi4le o1be. A sve1kr va je i3ma la 
ra3ki je qu3te5 i kre1de nac za1kqu ~a no. I sa1d na1ma To4mo po3ka5`e i1glu tu1ri5mo i 
sa1m rkarkarka o3tvo ri5mo...Ovaj o3tvo ri5mo i3glo5m. I na1spe5mo. I na1pi je5mo  se. 
I sa1mo mi2 u ma ga3zi  o1noj ve1lkoj bi1o {po1ret i3ma5o1naj pro zo3r}. I tu2 me1te mo 
mi2ovaj... O#na je po1pi la svo3ju −a ova3ko5 ~a1{e vi2nske. Ja2 sam po1pi la o1dma. A 
o3na mu1ka za3mu qa la ka3ve5. I sa1d do1k o3na oko {po1re ta, ja1 i3zla zim iz ma ga3ze 5. 
Ka1d ja po3gle da,nis  pru4gu mo3ja sve1kr va i1de. Ma2{e ko ka pe3ta 5n. Na1pi la se i 
o3na. Po1pi la kod Mi le4ve 5 Ma4rkov }a, bi4le ne1raz dvoj ne. Joj ja2...„Mi le4va , vr a4t 
se! Ja e1vo ma1ma i1de po3pi5j ra3ki ju.” A o3na mu1ka o1nu ra3ki ju a o2s u3je de, do re1sce. 
U#je de za re3si cu. I sa1m o3na: „Ma1ma5!ˮ[ta2 je rek […].O#na va3ko5 a o2s sa1m gi3ca5 se 
u o1noj ka1vi i ra3ki ji. Ka1d o3na do3la zi {ta2 je […]? […] ga bi1}e be zo3bra zno. 

A: <Sme je se. >
I2: „Je1 l vi2 pi1je5te ra3kiu? Je1 l vi2 pi1je te mo1ju?” „ Ni1je sna4{a nam da4la.” A 

Mi lo3sa 5v i3mo5 ma2jku sa vi je3na  ova3ko5 i3{la.<По каз.>A mi2ka2:„Sna2{o, da2j nam ma1l 
ra3ki je, bo3li5 sto3ma5k.ˮ Mi le4va  wo2j ka2e. A o3na ka2̀ e:„[…]~e1kaj da vi1m |e1 je o1naj 
ma3to ra r3|a.ˮ Bi4la sa vi je3na  mu1ka. O#de o3na. Ne2ma ga,a1jd o3na u po1drum. Sa1m o3na 
na1su la Mi le4va  pi1je. „Da2j ja1dna i O@lgu bo3li5 sto3ma5k. Da2j ma1lo i wo2j.”A ja2 iza 
sna4{e5, iza Mi le4ve 5.A sna4{a:„U[…] e1vo i o1veˮ. „Da2j, sna2{o, i me1n bo3li5 i me3ne5 
sto...” Na1pi jem se, mo3ja Ma2jo, i ja2. I sna4{a na1spe pa po ne se4mo , pa o3sta vi mo. 
Pi4le o1be. Joj mo... Al ni4smo se opi4ja le na pri4mer pi4le...O#na mu1ka  mla4da u1mre 
u pe de3se 5t pe2toj go1dni. U!mr la ka1d je Ne4{o ro1|en. Ne4{o sa1d i3ma tri1jes tri2 go1dne 
osam de1z dru1go go1di5{te. Tri1es tri2 va3lda ak ne2ma i vi1{e. Ta3ko5 ne1{to. Ja2 mi1slim 
da je ta3ko5. Ta3da5 je o3na u1mr la da4vno. O#sto5 Ble4nto i Vla4do. Do3bro bi1o je o1vaj 
Ne4{o o1vaj Zo3ran je bi1o o3̀ e wen. A ja2 e1vo me i da3na5s... A na3pa ti la se na2opa ko. 
Je3sam i pro ̀ i4vla  le2po. Dva1ez go1di5na sam bi4la u ba1wi, Vr3wa5~koj. Bi4la sam 
do1bi la obo le4we bu1bre5ga. I e1vo me, mo3ja Ma2jo, na ̀ i4vl a se na2opa ko. I na3pa tla 
i na u ̀ i4va la, al sam bi4la, Ma2jo, obu4~e na u1vek.Pa3pu ~e na3 me ni. Ha3qi ne, mo3ja 
Ma2jo, sve1 sam no3sla xe...E!n i3ma5m sli1ke. Gle1da la je Sve3tla na. Hal- ovaj ha3qi ni ce 
sve12ha3qi ne. U#ske5 o1ne pa3pu ~e na me3ni ja2 u3de {e na ko Bo2g. Ta3ko5 sam je1dna ko bi4la. 
I da3na5s sam ma1to ra, Ma2jo, a vo1lim da se obu4~e5m. I da3na5s sam sa1mo... Ne2ma do3
kraj ~i la. Si1no} gle1dam de1du ne1ku i ba1bu joj pa mi se zga1dlo. U na2opa ko. Ne2ma{ 
ti, Ma2jo, ni1{ta go1re od ba1be ma1to re i o |e1da. To2 ti je je3dno ne1 zna5m da ti 
ka2̀ em... Ne smra2d, ali sli1~no. To2 je ro3bi ja o3su5|e na. Bo1qe u3mre5tna vre4me lje2po. 
Ako ja2 o1de5m va3ka5 ma1to ra To4mi mo2m,a mo2j To4mo o3{o5 mla2d. O!ndak ne1 va qa ni1{ta. 
Joj mo3ja Ma2jo, {ta1 sam sve1 pre ̀ i4vla . I o1ndak i3ma5 ne1 znam da l sam ti go vo4rl a... 
„Ja2 o1vim {o3rom ne pro3la zim vi1{e otka3ko nas dru1gi za3va di {e. Da1 l sam to2?”
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A: Ni si. 
I2: Ni4sam. 
A: To ni si. 
I2: Jo2j zna1la sam, mo3ja Ma2jo, i pe1sa5ma zna1la sam na2opa ko, pu1no. A i o1no 

ra4sti bo2re... Je3sam ti to2 re3kla?
A: Ni si. 
I2: Je3sam i3zgle5da. 
A: Ka ko?
I2: Ra4sti bo2re vi1{e ku1}e mo3je5, da se pe1we5m... Je3sam. 
A: [A li ni smo sni mi le.]
I2: [Da se pe1wem...] Da se pe1we5m na stu4bo ve tvo3je, da ja2 vi1dim ku1d mo2j 

dra2gi {e2}e, ku1d li {e2}e, ku1d li me3ne5 tra2̀ i. A i3ma5 bo3ri} ta1~no. Pa To ma3ni
ju ja2 di2ram ja2iNa3ta {a: „A!j To ma3ni ja re ko da ja2i ti2o4v za3pje a mo da vi1di yo4jo 
|e1 si.” Joj mo3ja Ma2jo, zna1la sam i pje1sa... Pre pje1va li mi2. Ja2 sam i3ma la se3stru 
sta3ri ju. Svi1 su mi po1mr li, sa1mo ja2 o3sta la. O#na ba si4ra la, ja2 vo1zla. Ja2 sam zna1la 
pje1vat na2opa ko. To2se pre pje1va lo,Ma 2jo . Ni1je bi4lo ra2di ja, ni1je bi4lo ni1{ta. 
Ne go se pje1va le na4rod ne pe1sme. E sa1d vi1di{ da vo1le vi1{e na4rod ne o1ve... Le2pa 
Lu4ki},o1na Bre4na Le2pa, o1ndak o1naj Dr3qa ~a. Ma3ri5nko Ro1kvi}... Sa3 wi5m ne2ma. 
Ja2 mi1slim da je o1no na2jbo1qi pe3va5~. Ja3 mi1slim da i3ma5 o2n si2na. 

A: Ima dva si na. 
I2: Sa1m ne1 zna5m da l je o3`e wen o1naj je3dan ,je3dno 5g zna2m dru1gog ne1 znam. 
A: Ni je ni je dan o`e wen.
I2: Zna2~i ni1je.
A: Ni su, ni su. 
I2: A i3ma ju sli1~nost na1 we ga. Jo2j o2n je bi1o le1p... Eo2n je pje1vo,Ma2jo,ka 

smo... Pa ku4mu I$ku o1vu Va4si} ku. Ka1d je i3{o5 u1 voj sku, Pe le1nc a pje1vo. Yu1la s 
mo1`da za Pe le1nc u. To2 je bi1o ja2ko o1gro man pe3va5~. Ja2 bi4la u Vr3wa~ koj Ba1wi 
i ku4ma I$ka ka2̀ e na qu4}u  se ako ne3do5|em. Ja kre2nem iz Vr3wa~ ke Ba1we5 i do2|em. 
Iu1ve ~e ne2ma pa4ra5, ne2mam vi1{e da da1jem... Pe le1nc a sam:„Ku2mo.ˮ Pje1vo o1gro5mno. 
Mno1go do3bro pje1vo. Ku4ma I$ka ka2`e: „Ku2mo, ja2 sam tu2.” O#na i3ma5 ne3ma~ ku 
pe4nzi ju, i3ma la ta3da5u to2 vre4me bi4le ma3rke. Mi1slim ja2ko pu1no je bi4lo. Mi1slim 
vre4dle su vre4dne bi4le. Po1sle ka1d je se o`e3nio, o1ndak je Mi3lan Ba1bi} pje1vo.
Ma2jo, iz Beo3gra da. Jo2j, mo3ja Ma4jo, bi4la sam vi1|e na, bi4la sam me |u na4ro dom, 
ne mo1g da ti ka2`em. Zna2 to2 Qe3po saa.O@ n je vi{ na2s pje1vo.O#tpe va... Mi2 u 
pre1dwem ~e3lu ku4ma, ku2m, ja2 Mi3le na je vo1zla. Mi3lan i3mo5 ve1lki o1naj mer ce4des . 
Mi3le na nas vo1zla. I ovaj ja2 sam ku2m je ovaj ta2j je Mi3lan Ba1bi} pje1vo, al o3tpje
va de1set pe1smi pa o3de. A dru1gi je pe3va5~ bi1o na3sta vqa. I o2n ka se o3dmo ri we3ga5 
e1to o1pe. I o2n je pla2}en. Ku4ma je pla4tla da mi2ne3 pla5}a mo. O!nda ka smo mi2 
po3{li, sa1d tre1ba o2n na2s da i3spra ti. Ne is pra3}a 5va  ni1ko ga. O@nje kre4no5... Ja2 
sam i3ma la... Bi4le o1ne po pe de3se 5t o1ne ze3le5nke, ma3rke o1ne. Po pe de3se 5t zna2m da 
je ta3ko5 ne1{to bi4lo. Ja2 sam i3zva dla we1mu, a o2n ka2`e me1n:„Ne ku2mo. Mi2 smo, 
ja2 sam pla2}en.” Re ko ja2 ~a3{}a5jem. I o2n je3dva u1ze i o2n je sa3 na ma kre4no5. Du1go 
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je sta1jo5 i pje1vo5 i za3gr qio me3ne5po3qu5bi me3ne5,a o2n je bi1o sli1~an mo1`da mo3i5m 
go1dna ma. Sta3ri i je bi1o a le2p bi1o. I u1mro je o2n da4vno. Ba{ ja2 ka2`em ne2ma da 
ga pri3ka5̀ u ~u1di5 me, pe3va5~. O!na Ru1{ca So1ki} ja3ko i o3na ja1io3na je glu1mca bi4la 
o1pa5sna. I#ma5 wi2 pu1no o1vi sta3rii... Asa1d o1va |e ~u4rli ja sa1m o1ve me3lo5di je, o1no 
ni1je ni1{ta, Ma2jo. Ono mi je ga1dno.I#ma5 wi2 ko3ja5i3ma5i fi2ne te pje1sme. Al ka2̀ em 
ti... Pa sam o1nda bi4la u O!se5ku. Ku1d ni4sam bi4la. U Sa3ra je vu, U!ma5g, Ti1vat. Sa 
Mi3la nom sam bi4la u Ti1vtu. U Ze le1nc i bi4la o3dla zla iz Ti1vta kod Dra1gce, 
Dra1gca bi4la sa |a4ci ma. U He3rce gu No1om pa u dva2 sa2ta smo kre4nu li, ba ta li4o 
se, ja2sam kre4nla iz Ti1vta i Ze le1nk e. Iz He3rceg No1vo5g skre4nla sam pa u Mo
sta4ru  ba3ta5li se au to3bu s. <Ka {qe. >U!ju tru u Lo3zni cu sti1gla. <Ka {qe. >Ku1d 
me ni1je bi4lo...Ku1d me ni1je bi4lo... U O!se ku za No1vu go1dnu sa sve1kr vom. Ja2io3na 
o1de mo z Dra3gi {o5m a To4mo je na No1vu uve ~e No1ve go1dne do3{o5 au to3bu som. I 
ta1mo smo bi4li... Sa1d o3no dva4ne5s sa4ti5 qu2ble se. A ma1ma, sve1kr va, bi4la je 
mi1slim pe da1ntna zna1la je. U to2 vre4mei o3na bi4la obu4~e na do3bro. Mi2 i3ma le 
ka pu2te , i3ma le ~i1zmi ce. Sve1kar nas o3bu5ko. To4mi ko1̀ ni ka3pu5t... Za Mi lo3sa va 
Ga2no vog sva1dba mi2 obu4~e ne na2opa ko. I ovaj u O!se5ku sa1d tre1ba o1no u dva4ne5s 
sa4ti5lu- qu2be se. A Do3bri ja bi4la Bo4`e Bo2r~i }a i o3na ka2`:„Ne i3te me1n, ne 
i3te me1n.ˮ A ma1ma ka2̀  sve1kr va To4mna:„Ako ne2̀  da s qu2bi{, ti2 iza4|i.ˮ Ja2 bo1m 
sa svi4ma. Pu1na so1ba dne2vna bi4la, o1gro5mna ve1lka. Ne1ke ~i3vut ske ku1}e bi4le pa 
to2 vo2jni o1vi voj ni4ci. On je bi1o vo2jni vo3jni5k... […]M{ta2 je ne1 znam. To zi1do vi 
va3ki5 bi4li. I A$nto u1mro je mu1ka i o2n o3sto,5 o3sta la mu }e4rka o3na je bi4la mu1ka 
u Ne3ma~ koj, Ma2jo. Ta1m o1na raz bo3li5 se i u1mr la je da4vno. U!mr la ka1d je o1vaj 
Mi3lo ra5d I#li5} u1mro. Zdra2vqe se ka4zlo. Ni1je i3ma la de3ce,5 o3na i3gra la u o3no me, 
ka1k se ka2`e...I#gra la je u fo1lko5r. 

A: [A ha je ste.]
I2: [Ne mo1g da ka2em, ne2mam zu4ba5.]<Ti ho. >A Mi4}o je u O!sje ku, ni1kad se 

ne3 ja5vqa. O@n je do3veo Hr va3ti cu. I ka1d je o1no ra1ti5{te bi4lo, o2n ka2̀ e:„Uh ka2̀ e, 
{to ne1 zna5m |e1 su da ipo1bi jem sve1.ˮVla4do i Zo3ran bi4lo pu1no Ko1zja ~a5na. Sve1 
bi ika` po de4ko 5. I ni1kad se vi1{e ne3 ja5vqa. A ja2i ga4ji la. O#na je bi4la...O!n su 
bi4l o1bo je ko1d nas, o3na ra4di la. Ra4dla |e1 ~o ko la4de  i bom bo4ne se pra1ve,za2ova. 
Ka1d do2|e u1 qe to i za No1vu go1dnu, o3na na1ma do ne3se 5na 2opa ko, slat ki4{a5. I o3na 
je ra4dla mi2 smo ~u4va li... Ja2 ku4pa la wi2. Mi le4va  ku2pa we4ne,a ja2 wi2 dvo2je. Ni4sam 
i3ma la {e2z go1di5na Mi3le nu ni4sam ro3dla. Od ve3de 5m, Ma2jo, ja2 wi2 u Pru4do ve. I!de 
o2n bi ci3klom. I o2n me1te me3ne5. Ka1d u2|e mo u Tr wa4ke  ta1m... I sa1d ja2 bo3ji5m se 
pre3tur }e me, na le4|a.A ja2 sve1 na3gi wem se va2m na3pre a o2n ka2̀ e me1n:„Sssje1d[…]”, 
a mu1co. „[…] ko1 te me1tu.”„Sla1zi […]. Sla1z[…]Sve2ti I#li ja.”

A: <Smeh.>
I2: Ja2 si2|em pa pe3{ke5. Do3la zim ja2 u Pru4do ve o3no du ga3~k i Pru4do vi,na

2pa ko ku3ru zi, de1tel na. A o2n je o3{o5 na Ja4dar da pe1ca. I sa1d iz Do3br }a ja2mi1slim 
da je bi4la i Go3rda na. O#ne we3ga5 svo2g za le4pi l... A o2n vi2~e me3ne5. Mu1co.„O@lga!ˮ 
Rek {ta2 je[…]. „Od o3va mo svo2og me za le4p{ e.ˮ Svo2g ga za le4p{ e. I ka2`u me3ni  
u3pe ca la mo1kre ga1}e za ve3~e ru ne1 zna {ta1 }. 
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A: <Smeh.>
I2: A ja2 ka2m we1m:„A {to1 im ni4s po ka4zo ...?ˮ Svo2g ga za le4pl e. Pan to lo4nce  

bje2le bi4lo od je4la  obu4~en ni1je ni1ko i3mo5 ta3da5. Ja1dna o1va |e3ca bi4la ro2bqe. A 
o2n obu4~en na2opa ko.O#ne we3ga 5 svo2g za le4pl e i1lo va ~om. Joj {to1 im ni4s po ka4zo  
X... „Nnini4sam popo lu4di o po ka4̀  ti2.ˮ O@n ka2̀ e me1n. A de1re5 se vi2~e...Ivi1{e 
po1sle ka1d ga od ve3la  ja2. Od ve3la  i Zo3ra na i Vla3da na i sa1d o3ni bi1~ po1ne5li. A 
i3ma5 Ja4dar pa ~a3gaq o1naj ve1lki bro2d. Mno1go ve1lki. Sa1d s o1nu stra2nu Do1br }
a5nk e. I sa1d o2n je u3{o5 u du bo3ko , do4vde5. Zna1o da pli1va, a o1vi dvo3ji ca ne3 zna ju. 
I o2n je sa1d sa bi3~om pu2pu2. A o3ne u3va te za3 bi~, a o2n da wu2 u vo1du. Joj Ma2jo, 
sre1}a mo1ja da sam bi4la, uda4vli bi je. De vo3j~i ca na3ko5 ko i o1n. On wu2 po3to ni 
pa i3zva di je pa o1pe je po3ton,o3na je is ko la4~l a o1~i na1gu ta la se vo3de5 na2pa ko. Ja2: 
„Zo3ra ne, Zo3ra ne […]! Zo ra3ne ,5 pu1sti je!” Ja ja1dna onu mo1ju su1kwu i dr1̀ . Do1kle 
sam mo3gla. Ka sam vi1dla ve} da mo2ram da di1`em na1~i sto,ja 2 sam pu3sti la. I 
ta1mo i u3va tim o1no dje4te i we3ga5 po1vuc. Bi1~ o1naj o1tmem. O#na ja1dn a uz be1den.O@n 
le3ti5 o1pe da je svu2~e o1pe z be1de na o3no be1den va3ko5 vi3sok. Ata1mo i3ma5 da s o3bi5|e. 
O#na gra1bi  {to pre2 da i3za5|e. Da ni4sam bi4la, o1nbi je uda4vi li. Vi1{e ni4sam 
ni1kad io dve3la .I#{l a sam sa4ma pe2t kra2va,5 Ma2jo. Po3ve5`em, vr1bqak ne1ki bi1o 
za vr4b,e i tu2 na3de5kam {a3rov ne. De1tel ne bi4lo. I ja2 wi2 na3ra5nim i po3ve5`em i 
do2|em ku1}. Po po4dn e5 tu2 se o3dmo rim ko1t ku }e, a1jd o1pe. Mi le4va  ni1je i3{la. O#na
ne1{t o je bi4la bo1le sna je1dna5ko i mla4da je i u1mr la. A Zo3ran pu2sti od ve3de 5 
kra1ve. Po1{qe we3ga5 po3{a qe mo. O@n do2|e pa pu1sti u {a3rov nu kra1ve. Na3te ra 
u ku3ru ze, a Lo4jo ka2` na1ma:„Ku2mo, ku2mo!” O@n me3ne5 zva1o ku4mo5m. [ta2 je rek 
Mi1lvo je. „O!naj va1{ lu3da5k,e1no ga pu3stio kra1ve po ku3ru zma.”Jo j a1jd ja2... „Mi
le4v!”„ [ta2 je?” Pu3stio po ku3ru zma. Ja2 ta1m o2n sve1... Sa1m na3te ra u ku3ru ze. 
Vi1di mo o2n do3te ra br4zo kra1ve. O#ne si1te, o2n sve1 po ku3ru zma. Sve1 je to2 izo3ba5ra
no, po3ga ̀ e no. E!n o1naj va1{ pu3stio po ku3ru zma. A i1dem sa To4mo5m s tra1kto rom 
a To4mo pi3jan. I sa1d na3̀ e li ku ru zo3vn e, na ko3si li de1tel ne, da i3ma5 za svi2we, za 
kra1ve, da me2{a mo. I sa1 sam ja2 sje1la po1raj we ga. I sa1d o1ku ka ne1ka. I!de mo 
Pru4do vi pa<Zvo ni te le fon. > Kle3ni5} ku1d i1de ‒ni4s ti2 i3{la ni1kad ta1m. I!de 
ru- ovaj ka3na5l pa o1nda Kle3ni5} pa o1pe is ka na4la  ru1pe su bi4le, ni1je to2 bi1o ra4van 
pu2t. O@n skre4no5 do4le. Ka1ko je o2n skre4no,5 a ja2 we1m vi2~em:„To2mo, pi3jan. To2mo, 
le2vode1sno.ˮI da ja2u3va tim za vo3la5n. Ka1ko sam ja2vi4knu la we1m le2vo,ova3ko5 le2vo
de1sno,a o2n uka3na5l. A o4vde je va3ko5 o3ra ve1lki. Ni1je o3ra gr2m o3se ~en. Joj ka1ko 
dr1mnu tra1ktor... Sre1}a da se ni1je pre3tu rio. O@n se u1ga5si. [ta1 }mo sa1d […]. 
Adr3`i5m we3ga5 je3dno5m ru4ko5m,da da ne3pad ne. Je1 l ka4zli bi ja2 da sam ga na4mer no 
u3bi la. Ne2ma ni1|e ni1ko ga. U to2me mo3men tu nai3la zi Ma3ti ja Ma4rkov}, Dra3ga
nov o3tac, i Mi1lo{ Ma4rkov}. A na ko3no pac X sa1d o1na {a3ima se mo1ta ko3no pac 
i sa1mo se o3sta vi ka1ko da u3va ti mo. I sa1d ja2 sam u3va tla ova2mo. O!vi su qu2di... 
To4mo je u3va tio pr2vi pa Mi1lo{ pa Ma3ti ja. Joj ka1ko smo mi2 r1knu li,a o1vi qu2di 
ne3 zna ju. O!n ne3 zna ju da da se to2 oda3vi5ja. Tra1ktor u1pa5li. O@n sko1~i na3 trak tor, 
cr4na t ma2jka, a ja2 po to3~ko i ma. Ja2 sam bi4la do1 we ga. Jo2j, Ma2jo, ja2 sam sa1m di1gla 
no1ge. Na le4|a pre vr4nla  se. Ai1na5~e da s ni4sam pre vr4nla , pre4|e pri3kol ca pre1ko 
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me ne ne b tra1ktor neg pri3kol ca. Jo2j,mo3ja Ma2jo, `i4vla sam sa3 wim do3bro, al 
je bi4lo i pro ble4ma5. Ni1je o2n me3ne5 ma tre ti4ro ,5 al dro3gi5ran bi1o.

A: <Smeh.>
I2: Pa u Je la4u, mo3ja Ma2jo, sna4|e ga, u1va ti ga pa1dav ca ne1ka. Bi4lo de1ve to

ro... Bi4la i Mi2lka. Vla4di5nca, Vla4do, Ke4}o. U!va ti5 ga kao pa1dav ca. O!dno5 o1vaj 
Vla4do ko2rpu i ne2ma ga. Jo1k o2n pr2vo o2n o1dno. O#no ~u1je5 se sa1m bububu. O@n je 
iz ru4~i o ko4rpu i pa1o po raj tra1kto ra i sa1d no1ge ka1ko se gi3ca5 tu4~e5 u tra1ktor. 
<Po ka zu je. >Re ko a1j, Vla2do, To4me5 ne2ma. Re ko ne1{to se ~u1je lu3pwa va. A ja2 o3sta 
oza4di, o3sta vqa ju ku3ru ze pa be3re5m ko3ji5 je o3sto5 pa ~u1. Ka1d Vla4do o3de, o1dne se 
ko4rpu. „Jo2j, stri2na,ˮ za1ja u ka. Ka1ko o2n za1ja u ka, ja2 sam u ~e3tripe2t ko ra4ka 5, i3spa
la. O@n se gi3ca5. Kr2v i1de na u4sta. Sa1m bubu. Pu1ca5 sa1m ru3ka ma i no3ga ma, gi3ca5 
se. Ja2 sam mu1ka ski1nla ma3ra mu pa va1d o1nu pe1nu iz u4sta,pa dr1̀ , dr1̀  tr2qaj no1ge, 
tr2qaj...Yu1la sam pre ko tel-ovaj ne1{ na ra2dio da se tr2qa. Iza vra2t o1ve `i1le, 
ru2ke, no1ge. Sa1m ja2 i Lu4jo, ja1dni, bi1o mi bra1ti} `i2v i Mi1ka mo2j. I ja2. A o1vo 
sve1 po3be glo i sta1lo XX. Joj ka1d o2n u1mi5ri se, re ko go3to vo je. Ja2 za3zin da ja3u~em.
Do4|e ne1ka Pa2jka Ri4sti }a i ka2`e:„E, mo2j si2ne, sa lu-sa pi3ja ni5m si i1ka ko, a sa 
lu4di5m ne2{ ni1ka ko.” Rek {to,2 ku2mo. Pa ka2`e o2n sa1d lu2d, {ta1{ o1d we ga. Ja2 
gle1dam u wu2. Do4|e ne1ka Mi lo3mi 5rk a i1z Je la va. Do1ne se vo3de5 i {e3}e ra, a o3na 
ka2̀ e i we2n ~o1vek pi1o. [to1 ne3 sta ne5{ za1 vrat pa ga ne u3da5vi{ da se o3dmo ri{ 
pi ja3ndu re. Jo2j re ko ne1 do5 bo2g Mi lo3mi 5rk a. Ne1k o2n me1n o3sta ne `i2v.O!nbi me3ne5 
u3bil. Mi1sli li bi da sam ja2 da4la ne1{to. Ne1k o2n o3sta ne `i2v pa sa1d ne3ka u3mi re. 
Ta3da5 je Ma3ti ja pr2vo u1zo ko1la. U se1lu. Ne2ma ni1ko. Ma3ti ja Ma4rkov}... I Vla4do 
je pe3{ke5 o3{o5 i Ma3ti ja upa4lio ko1la. I do3{o5, da ga uto3va ri mo. Ka smo mi2 we3ga5 
po3di gli, o2n sa1m va3ko5 annnnn i sa1m va3ko5<По каз.>i sa1d u je3dno, sa1d u dru1go ne1 
zna5 ni1{ta. I#zgu bqen. Ne3 mo` ni da po3dig ne gla4ve5. Joj mi2 we3ga5 ne1ka ko ugu4ra
{mo u ko1la. Ka smo na [o3ru sta1o...Ma3ti ja ne1 zna5. Ni1je u1k da vo1zi. Ka1ko je 
kre4no5... Sta1vo je o2n le2po. Ka1d je kre4no,5 mi2 smo po3pa dal, a ja2 o1vo i3ma la. Ja2 sam 
ja2 ri4knu la u o1no se1di5{te. Joj ja2 sam sa1m va3ko5 u3va tla se za o1vo ~e3lo.O@n je ovaj... 
Mi2 u3sta vli, bi4la Vi2nka, ne1ka ~i sta3~i ca, pa da ja2vi da Mi3lan i1de ra2dni ma u1 
Je lav, a mi2 we3ga5 da vo1di mo le ka4ru , a Mi3le na da do2e ku1}i da go3to vi. I ta3ko5je 
i1 bi lo. I do2|e mo ku1}i, ja2 we3ga5o3ku5pam i do2|e mo u Lo3zni cu le ka4ru . Tek Dra
gi4}e vi} po1~o da ra2di i Bra4nk o  bi1o. Dra gi4}ev  ka2̀ e i Bra4nko:„Ej mo3ja sna-ovaj 
tet ka O@lga, o2n sa1mo mo1`e pe2t go1di5na da `i4vi5.ˮ Ta3ko5 mi re3kli. Vi1{e ne3 mo
`e. Va4la bo1gu o2n je `i4vio du1go. Da ga o1vaj lu3da5k...I!zva di mu i mo3kra} nu be1{ku 
i bu3breg, za1jed no. I La2le ka2`e mo4ro5 je i mla2d bi u1mro. Ada je i3zva dio sa1mo 
mo3kra} nu be1{ku, a bu3breg mo3go5 je na di ja li4zu  pa po1sle ako tre1ba, da se va1di. 
O!nga za3klal, mo3ja Ma2ro, bi1o ko ru3me na5 ru4`a. Zdra1v bi1o. I ka2`em ti o3sta ja2 
ro2b o3su5|e ni. Ma da sam mi1slim i3ma5m tu2 pe4nzi ju, da ne2am pe4nzi je […]. 

A: <Smeh.>
I2: Na3ko5 i3ma5m di1na5r o1pe. Al i di1nar ka1d do1bi jem, po3da5j. Da2j je3dno5m, da2j 

dru1gom, da2j tre1}em, da2j |e1ci, svi4ma. Al o1pe le2po va4la Bo1gu. Al sa1mo ni4su  o1vo, 
Ma2jo, ni1ka ke go1dne. Ne2ma{ ti2... Dok si mla2d, do1tle je i le2po sve1,a ka1d o3sta
ri{, ne2ma ni1{ta. „Jo2j, Ma2jo,o3}mo l ne1ku pje1smu?”
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A: Pa ako zna{, ba ba Ol ga, za kraj ne ku pe smu.
I2: A je3sam re3klao1no...<Raz mi {qa. >Ja je3sam ja2 re3kla te1b o1no: „O!vim 

{o3rom ne pro3la zim vi1{e od ka1ko nas dru1gi za3vad {e.ˮ
A: Tu si mi re kla. 
I2: Re3kla sam. 
A: I za bor si re kla. 
I2: I za bo2r... [ta1 }mo jo1{?[…]Joj Mi3le na je zna1la pje1sa5ma... […]. Zna1la 

sam i ja2pu1no i o1no Mi3lan ti je re1ko oj o3ra je, o3ra je. 
A: Je ste. Je ste on mi je re ko. 
I2: Ja i o1vo sam ja2 pje1va la, i3ma la u Do1bri }u mo3mka. Ja2 sve1 u Gvo1zde no va~ 

pje1vam: „Oj Do1bri }u, se3lo na2jmi3li je, te3be5 mi je u1vek na2j`a3li je.ˮ Vo1lla sam 
Do1bri} na2opa ko. I#ma la sam pje1smi ko1 zna2 ko1lko a sve1 sam za bo3ra vla. Pje1va la 
sam ra3ni je na2opa ko. Pre to bi4lo, ni1je bi4lo ra2di ja, ni1je bi4lo ni1{ta. Pje1va lo 
se, al sam za bo3ra vla sve1. I o {qi1vi sam ti re3kla i o bo3ri }u. 

A: Je ste. 
I2: Ne1 znam, ne1 znam vi1{e ni1{ta. Za bo3ra vla ba1ba sve1. Jo2j ka1ko je Mi3lan 

zna1o, ro1b ja1dni, jo2j! Se1tim se we3ga5 u1ve5k ro3ba. Ja2 sa mo3jo5m se3stro5m pje1va la 
na2 opa ko i1de mo odo1ma i pje1va5mo ka3ki5. O#na se...U!mr li,sv i1 su mi po1mrl o3sta la 
sa1mo ja2. Ni1je o1vo ni1ka ki ̀ i3vot. Ro3bi ja. [ta11 da ti ka2̀ em, dru1go ne1 zna5m ni1{ta. 
Joj zna1la sam tu2 pje1smu. Ku4ma i3ma5 sli2mqe no. Al xa1be ne1 znam. Ako ti ne1kad 
bu1de jo1{ to2 tre1ba lo, sa1d da ja2 na3zo vem ku4mu ne1 znam ni bro2j we2n. 

A: Do bro ne ma ve ze. 
I2: Pa da o3na me3ni re1kne. Joj {to1 je to2 `a1lo sna pe1sma. Ja2ko fi2na. E 

fi2na je o1na pje1sma, Ma2jo, ti to ni4s ~u-<Pret po sta vqa se da je in for ma tor ka 
hte la re }i ~u la.>ovaj slu1{a la.O!na j ja2 ba{ Sve3tla ni po ka zi4va  vo2jno li... 
<Pret po sta vqa se da je in for ma tor ka hte la re }i li ce.>O@ n je bi1o u Bo1sni. 
Zna1la sam ii1me we3go vo... Jo2j o2n je pje1vo o1no o ra1tu, o ra1ti5{tu. Ka su ra1to va5li  
u Bo1sni. Jo2j, Ma2jo, to2 je bi4la `a1lo sna ta pje1sma. Al ka3ki5 ni4sam za3pa5mti la. 
Mi3lan je zna1o sve1. Mi3lan Mi3le nin u1mro, ne2ma o to1ga sa1d ni1{ta. Ne1 zna5m, ne1 
znam sa1d ni1{ta. Ugla3vno o1pe ne1 znam... Ee Ka pe3ta 5n da je `i2v[…] o2n bi te1b 
zna1o. Ej ja2 mi1slim da zna2 i Ma3ti ja. 

A: Ko ji Ma ti ja?
I2: Ma3ti ja Sne3`a nin. Na zo3vt i2i1 we ga zna2 i o2n pu1no. Ja2 mi1slim da zna2. 

I o2n je sli1~an o1vo me Ra2du. 
A: Je ste. 
I2: Na zo3v we3ga5. O@v ne1ke, {to1 ka2`e, ko3je5 su mla1|e,5 ja2 mi1slim da o3ne i ne3 

zna ju. Od mla4di5 `e-o3ve5 `e4na5o3ne sve1 o1ve pje1sme pre ko ra2di ja. Al do3bro ni1je 
ti ni bi4lo lo1{o ne1ku pe1smui pre ko ra2di ja o1ve {to1 pje1va ju. 

A: Pa do bro. 
I2: O#na5 ka1k o1no mi2 re3ko {mo pla3vu {a o1na...Le2pa i o3na,al do3bro i Le2pa 

sa1m[…] ne2}e da pro3sti5{. Sne3`a na o3na5, i3ma5{ o1nu Ma4ja o1na Ni3kol} i o3na 
YMi1lo{ o1naj Bo3jan}. 
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A: Aha. 
I2: Da1 ti je we3go vu pe1smu, Ma2jo.
A: <Smeh.>
I2: Al to2 ne2ma to2 ja3ko bi4lo mo1`da. Al ni4sam ga slu1{a la. Ma3ri5nka sam 

slu1{a la. A o1vog tog Mi1lo {a ni4sam. O!naj Dr3qa ~a Bo4ro i o2n pje1va do3bro. Da 
po3va ta{ to2... Azna2~i to2 va1ma, to2 va1ma tre1ba za u3~e5we?

A: Je ste me ni tre ba za {ko lu. 
I2: E Ma2jo, Bo2go mi1li... Iz na2~i  o1ve go1dne ti2 za vr3{a 5va {?
A: Je ste za vr {a vam. 
I2: E va4la bo1gu o1ndak }u se na3pi ti. 
A: Do bro. <Smeh.>
I2: Je1si l na3{la ta1m de1~ka ka3kog?
A: Ni sam. Ni sam na {la. 
I2: La1`e{. Ni4si va3lda be1` we ga?
A: Ni sam na {la ni ka kvog de~ ka. 
I2: Na2|, na2| ne3mo5j.... Al sa1m otvo1r dva1esto re o1~i, Ma2jo. Ako ~o1vek ni1je 

ka1ko tre1ba, xa1ba ti je sve1. Sva1ki da2n mo1{ pra1sce je1sti ako ni1je qu4bav do3bra. 
To2 je ro3bi ja je3dna o3su5|e na, jo{ dje4te ka se na2|e... Vre4di5 mno1go. Do3bro...I#ma5{ 
ti2 pro ble4ma5 ko3ji5 i3ma ju na2opa ko. O#sta vi i o3de. Za3tvo ri5 je u so1bu i o3de. Bar 
da po ve3de 5 i wu,2 neg o3na za3tvo re na. E!vo ti pr2vo Ra3di {a, Qi4qa ja1dna na kra1ju 
mo4ra de da ga na3pu sti. Mi2 ka1d je ku2m Mu4jo `e3nio Vla4du, Vla4do o1vaj {to1 ra2di 
ka3sa pin o2n je u Sa1vi }i ma. Pa ka1d je do3veo... Mi2 smo ku1mo vi. Sa1vi }io1ni  bi4li 
Mi1ro qub i Sla1vo qub... Joj bo1`e to2 je se to2 su i3gra la |e3ca na2opa ko. I o3na je 
mu1ka ta3da5 bi4la i po1{qe je o2n wu2 o1dma i o3te ro. I o1ndak je va3lda i3{la u pri1ja
te qe. O#da kle je do3veo ne1 znam ni ja2. Je1 l je ne1ki i11spra }aj bi1o? I!{li to2we1va 
to2 dru4{tvo iz Sa1vi5}a. I o3na i3{la i ta3da5 o2n wu2 i3ste ra. Ia ko je i3ma la o1ne 
dve2 }e3rki ce i O!qa i o1na Qi4qa. Al do3bro sa1d je se ka` u1da la le2po. A wo2j je 
bra1t o3pra vio ku1}u. Al […] ti sve1 ako je... A ma1tor ~o1ek i3ma5 pe4nzi ju. Vo2jno 
li4ce, ma1tor a {ta1 }e i od de1de. Lu4do je ra4dla o1pe bo1qe i da je }u4tla... A o2n 
i3ma5ka` ne1ku,al ne do3vo di. Al i o2n je ne1ki lu3da5k. O@n ka` ne1 vdi5 ni Ma3ti ju 
ni Mi3lo5jku sa1m...<Po ka zu je.>

A: <Smeh.>
I2: Pa Ja4dar ka1d je i1zlio, o1n vi4kal we3ga5 da po3dig nu za mr zi3va 5~ na sto2. 

O@n ni1je }e1o. Sje3dio. Ja4dar u1lio ili su ne1ko ga dru1gog na3{li po3di gli. To2 je 
|u1bre te2{ko. Ja ka2m u1 vaz yi4}o i sna2jka... Qe3po sa va tre1ba da pje1va Pe3tro vo 
qe1to. Ka1k o3na wu2 gle1da, mo3ja Ma2jo. I pra4la je i {to ka2`e i i Mi3la na i... 
O!bo je ne1 zna5 se ko3je5 je bo1qe. To2 vre4di5 du1ka5ta, Ma2jo. Du1ka5ta vre4di5 {to1 je 
slo1ga. […] mo1{ je1s pra1sce sva1ki da2n ako ne2ma... A i sa1d o1vaj yi4}o je... Bu1ba 
me1n re1~e Ve1sni na, o1na }e4rka Ve1sne Ni ko1dnov }a. O#na ka2̀  da o3na wi2 dve2 dru1go
va le za2jed no. O#na i3ma5 ma2jku, ra2di u o1p{ti ni, do3la zi za yi4}u. Le4pa je ma2la 
ni1je lo1{a. A i o1u Bo1ba no vu sam vi1dl. I o3na je le4pa. 

A: Ka kva je?
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I2: A o3na iz gle4da m do1ktor.
A: Ni je dok tor. 
I2: Ye1kaj ne1{to je1ste, u3~i5ne1{to. 
A: Ni je doc tor, ona je za vr {i la sa o bra }aj ni fa kul tet. 
I2: Ni1je va3qad?
A: Je ste sa o bra }aj ni. 
I2: Pa do3bro i to2 je do3bro. Zna2~i i to2je fa ku3lt e5t?
A: Je ste fa kul tet. 
I2: E, pa le2po Bo1ga mi. I o1vaj se li2je po o`e3nio. Al do3bro o2n ne1 zna5m 

{ta2 je o3na za vr4{l a. Ve1sna o3na5 Bu1ba re1~e mi sa3 wom i3zla zla... Ma2jka joj ra2di 
u o1p{ti ni. yi4}o do3vo di sa1d u fe1bru a ru, al do3la zi tu2 je1dna ko. yi4}o ovaj... 
A ja2 ne1 zna5m |e1 o2n ra2di ot pri4lk e u o1p{ti ni. 

A: Mar ko?
I2: Jel je u vov-vo1do vo du. yi4}o. Mi2rov.
A: Aha, yi}o u vo do vo du. 
I2: A je1ste, je1ste ot pri4lk e je ta3ko5. Gle1daj sa1m da na2|e{ ne1k je do1bar pa 

ne1k ne2ma ni1{ta. Xa1be ti je od sve3ga5 ako ne1 va qa. Otvo1r dva1esto re o1~i. I 
ne3mo5j da i1de{ da le3ko . O@v ne1|e bli4zu.E!vo t o4vde na i ku1}e i sve1. Ne3 mo5ra da 
i3ma5 ni1{ta sa1m ne1k je...Ne3mo5j sa1m ru4`no5g. 

A: <Smeh.>
I2:Da2j ne1kog le4po5g. Sa1m ne1k je le2p. Ja4ca je Bo1gam me1n se o1naj we2n svi2|a. 

Ne1k je `i2v i3 zdrav... Ja2ko fi2n. Bo1ga mi. [to1 ja2 vo1lim o3na ko {to1 je o1no skro1
man o1no... Zna2 se i ka1d pro go3vo5ri i ka1 se na3smi je,sve 1. Mno1go je fi2ni. 

A: Je ste. 
I2: Al do3bro fi2na je i Ja4ca. Sa1m da do3bi je po3so5.O@nra2di u [a1pcu je1 l?
A: Je ste, je ste. 
I2: Do3bro5 je }u4t i ti2 po la4ko . Ima4te va4la bo1gu o4vde na... I ze3mqe5 i ku1}u 

i {ko2la i u je3dne5i u dru1ge. Sa1m da je ja2 ka2`em o1n da sku1pe ne1ki di1nar pa da 
joj po3tu re u Lo3zni cu da je u3tr pa ju da ra2di. [te1ta je da ne3 ra5di. Ja2 pr3vo5 wo2j 
ka2m Ja2co ro1d to2 o1dma i dru1go da o3dga5ji pa po1sle ka se u3tr pa na po3so5 o1ndak ne3 
mo5ra ra4|at. Ka1d je ve} slo1bod na. Da ro3di5. Yu1di me3ne5, Ma2j,o o3na je bi4la ja2ko 
fi2na... Ko1lko je o3na ra4dla u Lo3zni ci? Ko1lko nam je vre4dlo. Ni1je du1go. Ja o3na 
je bi4la na pri3pra5vni~ kom. 

A: Ko? 
I2: Ja4ca. 
A: Ja ca je ra di la tri go di ne. 
I2: Joj[…]! Pa du1go je... Pa o3tkud da je i3ste ra ju?
A: Je ste. Pa uda la se i osta la trud na i on da je oti {la na trud ni~ ko. 
I2: Joj pa ja ai o3sta lo ra di to1ga. 
A: Ni su oni woj da li ot kaz. 
I2: Joj Ma2jo! Zna2~i to1lko je ra4dla?
A: Je ste. 
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I2: Ja2 sam za bo3ra vla.
A: Je ste. 
I2: Zna2m da je pu1no, al ni4sam zna1la da je to1lko. Vo1d ra3~u5n |e1 }e{, Ma2jo, 

vo1d.A!jde, Ma2jo,sa1d n1e zna ba1ba ni1{ta vi1{e. 
A: Do bro, do sta. 
I2: Da s mi `i4va i3 zdra va i...

2.3.

<In for ma tor ka je pri sta la da se sni mi wen go vor, ali ne zna da je u 
tre nut ku dok neo ba ve zno raz go va ra sa svo jom ro |a kom sni ma we ve} ukqu ~e
no. Ka sni je joj je to ob ja {we no i pri sta la je da wen go vor bu de ob ja vqen. U 
po za di ni se u po ~et ku ~u je i mu zi ka, a to kom raz go vo ra }e se ~u ti i li ca 
~i ji se go vor ne is pi tu je.>

I3: Xn <ne ~u je se do bro> I o2n o1}e da sni2ma ja2 ni4sam mo3gla da pri2~am.
I1: Pa do bro to je...
I3: Od mu1ke, od tu4ge5. Jo2j ja2 ka2em...
I1: Ja.
I3: Ja2 re ko ne mo1g ni1{ta da pri2~am. Me1n ta3ko bi4lo te4{ko.
I1: Kad je sam do {o, to je bi lo {to s kae.<U po za di ni se sla bo ~u je glas 

li ca ~i ji se go vor ne is pi tu je.>
I3: O@n ovaj...O@n o1}e daX...
A: Ho }e{, ba ba Mi co,<In for ma tor ka usred re ~e ni ce na sta vqa i ka ̀ e 

pri2~a.> pr vo da ti sku vam ka fu?
I3: Ne3mo5j, si2ne, ni1{ta pi4la sam i ka3ve5 i...
A: Ho }e{ sok? Ne }e{ ni sok. 
I3: <Smeh.> [\e1 ti je mu2`?]
A: [Pa ni {ta on da] ma lo ti i ba ka po raz go va raj te.
I1: <Od go va ra na pi ta we ali se ne ~u je do bro.>
I3: I ta3ko5 ne mo3gu da...
<U po za di ni se sla bo ~u je glas is pi ti va ~a ko ji raz go va ra sa li cem ~i ji 

se go vor ne is pi tu je.>
I1: Sne ̀ a na je zva la.
A: [Ho }e{ pi te, ba ba Mi co?]
I3: [Ja2 ju3~e5 is pe3ko ...] Jo2j ne mo1g, si2ne, ni to2.
A: Pa ti ne }e{ da se po slu ̀ i{.
I3: Ovaj...
A: Ni ~im.
I3: [ta1 }e3do da ka2`em. Mi2 ju3~e5 na3re5di mo o1ne pe ~e1nc e i Ma3ti ja o1te ra5 

kod o1vo ga...
I1: Bi la ja na pu tu.
I3: Ja1.



209

I1: Kad je se vra tio otud.
I3: I i3spe ko i ta3ko5 le2po pe ~e3ne .
I1: Ja na ra je tu kad pe ~e on...
I3: I ovaj bi4lo je ma1we gu2`va ne go da3na5s.[to1 }e bi1ti.
I1: Ja
I3: na pri4mer i su1tra. I u1zo io vaj <» Из дах. >ju1tros o3de i do3te ro i. Al 

su le4pe ni1je ma1lo da su. 
I1: Ja.
I3: I mi2 me1te mo na o1naj {po1ret nu44 po ta ra3su . O@n u1zme5 i ovaj... O!naj 

ve1tar }ar li3ja5. La4di5 ga ta3ko 5 le2po.
I1: Na ra je tu [sve po la ko.]
I3:[Na ra4je tu pa...]Re ko {ta2 je va3ka5 to plo3ta  na2pa ko da ne2ma, da bi1dne 

ovaj... Da je sun ~a1rca , ne1 b va3qa lo. 
I1: Joj bo ̀ e.
I3:A ka }e s no1lko me2so po3je sti?
I1: U nas }e s po je sti.
I3: Pa do3bro, Qe2pa, u1 te be su svi1 mla4di, i |e3ca i do3bro,i va2z dvo2je je1de

te na vre4me i... Ovaj... Mi2 i Ra1di {a... Ako je dva2 da2na bi4lo, u za mr zi3va 5~ ako 
me1te{ pa4~e. I#zva di{. Ne4} d o3ku si5.

I1: Bo`/e? opro sti.
I3: Pa |e1 }u ga ja2ka2em. Ne mo1g ga me1ti na dla1n. 
I1: Ja.
I3: Da ga dr3`i5m. Ku3da5n }u ga?
I1: \e } da ga sa ~u va{.
I3: Ja. I ja2 ka2`em ovaj... Ja2 i Ma3ti ja e1n o1na gla3vu ~a od sla1ve, od svi4n~e

ta jo{ u la2dwa ku. Ni4smo po3je li.
I1: Joj, Mi co, {to to ne da{ ko me?
I3: Pa je3di5no Ne1na Ra4ji na ka1d do2|e, pa da wi1ma da4de5m. 
I1: Pa po daj jad na woj. [ta }e ti?
I3: Pa da1}u joj mo2ram i o1vo pe ~e4wa  o3se} pa {ta1 }u od no1lkog me2sa. 
I1: X <Ne ~u je se do bro. >
I3: Ka4ti is pe3kl i pe ~e1nc u, O!qa, ima4du5. Mi2... [ta1 } na2z dvo2je.
I1:Kad |e ci ne tre ba.
I3:Ja Ve1sn a }e do4}i i o3na sa3de5 po Bo1`}u. O#na ka2e do4}e o3na i A!na. Ma1l 

da pro2|u pa... A!na }e po1sle i1} u Beo3grad ima4de5 va3lda o1ba ve5za  i...
A: Pa da po ~i we is pit ni rok.
I3:Po 3~i we i4spit ni ro2k. Ne1 znam Ve1sna o1}e l sa wo2m i1}i il }e da o3sta

ne, ona3ko5ma1lo va1qdka3sni je. 
A: Pa do bro i tet ka Ve sna ve ro vat no ima[ ra spust do dva de se tog. Yini 

mi se da de ca tek dva de se tog kre }u u {ko lu.]
I3: [I#ma5 ra4spust. Aaa. Je1ste, je1ste.] Je1ste. 

4 У зна че њу ‘он де’.
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A: Pa do bro.
I3: [ta1 }e{.
A: Evo sok, ba ba Mi co. I ako bu de{ hte la pi tu.
I3:A!j, da te ne ko3rpi5ram. <Smeh. >
I1:Uzmi jad na pi te ma lo.
I3:Jo2j ka1d... I#zva dla ri1be5 i me3tu la no4de na re ko da ovaj... Ju3~e5 pe3kla 

kro3mpi5r. Pra1vla, pra1vla ma1l po1par ce. To1ga na2jvi1{e je1dem. Me1ka no. Pa o1ndak 
u1zmem i po3je dem. A ri1be ne mo3gu. Ako je le4po pa4~e na3ko ve1lko,ma1l da o3tki nem 
o1ne sre di3ne5, bo3ji5m se ko1cke da se ne u3da5vim. Ne3 sme5m.

I1:Joj i ja se sad bo jim.
I3: Jo2j! Ka sam qe1tos ne1ka ko pi1le<» Из дах. >di1nsta la... Ali bi4lo je 

ne1{to i ku1va5no. Bi4la je i Ka1}a tu4dna. O$4n(de)sam va3lda pe3kla, {ta1 sam ra4dla. 
I ja2 u1zme5m o1no ot pi1le ta, ot kri4la o1nu qu1ku. Ja2 ka1ko me1tla u u4sta, me1n ko1ska 
o1de5 do re1sce.

I1:Joj […].
I3: Jo2j da se u3da5vim. Ni mo1g ta1m ni mo1g va2m. Ne1 znam ku3da5n }u ga. A ja2 

o1nda i3za55|em na1po qe. Pa na je3dvi5le ja1de... Ka sam i3zva dla ja2 va3ko pa4~e ko1ske5.
I1: Bo`/e? opro sti.
I3: Pre ko o4vde na. Da je o3ti {lo, o3ti {lo bmi u cre4va i pro bo3lo cre4vo i 

go3to va. I sa1 se bo3ji5m ko1cke5[i od ri1be.]
I1:[Ja sam se bo ja la] ri be ood dok sam {tos ka ̀ e bi la ka ko tre ba a ve} 

sa de...
I3: I od pi1le ta se bo3ji5m od ko1cke5 i od ri1be5ve} na2opa ko da ne3 pri5~am. 

Ne mo3gu da...
I1: Od ri be ono |e se za bo de.
I3: A vo3li la sam na3ko5o1no i ka se u3ku va o1na gla3vu ~a le2pa, i me1ka na.
I1: Ja sam pro {le go di ne kod Sne ̀ e Ma }i ne je la ku va nu ri bu. Gla vu ~e 

one. Jao ne znam ni kol ko sam po je la. [to god vi {e je dem ona sve sla |a.
I3: Zna2{ ka1k ja vi1{e5...
I1:A pe~-ni sam je la pe ~e nu.
I3:Ja vo1lim go3to vo vi1{e po3snu5 sla1vu ne go mr3snu5. Me3ni je le4po s1ve. Le4pa 

mi sa3rma, le4pa mi ~o4rba, le2p mi pre bra4nac .
I1: Pa sve le po al...
I3: O!nda {ta go1d da a i1na5~e ovaj... Amr3sno5ne3 mo{ ti ta3ko5ni da je1de5{. 

Po3je de{ ne1{to al...
I1: Zna{ ka ko ja vo lim kad je vru }a pro i ca pa d uzmem ma lo me sa.
A: <Smeh.>
I3: Mi2 pre ka1d za3ko qe mo pe ~e1nc u, a ve2lku ko2 bi4lo na2s pu1no, pa ve1lka 

pe ~e1nc a pa u po1dru mu. U X o1na [X dr3ve na5.]
I1: [Kol ke su se pre] pe kle.
I3: Joj mo2j Mi3lan ve3se li o1de pa na sje4~e 5, al na3kri5`a na3ko5 na kri2{ke. 

Ta3ko o1no za3le |e no. 
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I1: Aaa.
I3: Pa is pe3~u 5 pro3icu ru4}u. Sla1|e od [me1da me3de nog.]
I1: [Slat ko ko ko ko...]
I3: To2 je1de ̀ a lo3sn a mu ma2jka ka3ki5. O!na me2so sla1tko. 
I1: E moj Min da ve se li on je...
I3: O@n je vo3lio vi1{e pro4je5 de1vet pu4ta5neg so mu4na .
I1: Jo oj!
I3: O@n ako mi2 pe ~e4mo  pro4ju, o2n ka2e me1n:„Do ne1s ti2 me1n pa4~e pro4je,5 ja2 } 

te1b da1t pa4~e so mu4na .ˮ„Ka 1ko  {?”<Smeh. >Al o2n vo3lio... O@n ka2e ne1k je o3na i 
ba3ja ta. Me1n da2j pro4e5.

I1: Sam pro je.
I3: A so3mu5n...
I1: Sa mo pro je pa...
I3: Eej... Ka se sje1tim de ti4wstva pro1kle5tog. [ta1 smo i ka1ko smo pre

`i4vli . Ka1ko smo se mu1~i li. Ka1ko je ma2jka sa3 na ma o3sta la.Si1tni  pa [pri2~am...]
I1: [O sta le su ko ko dva gro ba.]
I3: [Pa pri2~am] u1vek ka1ko su i3{le u Pr wa4vo r da ku2pe ku3ru5za. Pa ne3 mo

ru o1n po ne4t pu1no. Pet ne4s ki2la, dva1es.
I1: Ja.
I3: I#{o5 i yi1van Ra4nko vi} i Vi3do sa va i Je4la i ma2jka mo3ja i... Ko2 je jo{ 

i3{o5. Pa o1du u Pr wa4or  da ku2pe ku3ru5za, pa da skre2nu u Je1lav do1lna Jo4v}a  ve
de1nc a bi4la, pa to2 da sa3me qu. Da do3ne su ku1}i i to2... A na2s o3sta lo {e1sto ro. A 
pro3ica vo1lka. Ta1nka va3ka5. Isa1m po kri3{~i cu.

I1: Ja.
I3: I sa1d do1k o3na ne3 do5|e... A o3na me1t ru2ke pod po1jas pa i1d gla4dna pa po

ne1s o1tu da ak mo1{. [ta3god. 
I1:<» Из дах.>
I3: Ej bo1`e. Sve3ga5 je bi4lo, al mu1ke na2jvi {e5. Na2jvi1{e mu1ke.
I1: Svi wi dve mo ju ma mu i tvo ju sa wam, al sve u gro bqu i sa wam. 
I3: Ja2 no3}a%s sa2wam Se2jku Ili4}ai Le4lu. I ja2pre3la zim wo4zi: „Joj re ko 

lu1tke mo3je,ka3ke ste mi le4pe.ˮ A ja2 wi2 mno1go vo1lla. Ka1z bi4le... I Se2jka ka2`e 
joj, mi1li bo1`e, ka1d je Ra1di {a i3{o5 u {ko2lu, pa o1ndak o3na ovaj... I#{o5 o2n na 
pra1ksu, a o3na ne1 zna5m ko3me... Joj ka ̀ e da vi2 zna4te ka3kuo2n ima4de5 ma2jku le4pu. 
Ka3ku5 ma2jku bo1`o pro1st da sam le4pa. Al o3na ta3ko5me3ne5ne1{to ce4nla i vo1lla 
me.

I1: Ee bo ̀ e ja ki.
I3: <» Из дах.>I ka2em ti no3}a5s sa4wa Le4lu ... Al kao o1}e da mi da4de5 ne1ki 

pa4ra5. Ko ne1{to [ne1 znam ni ja2.]
I1: [Sve i] sa wam po ne kim gro bov ma ne {to ku pe ja bu ke, vo }e. 
I3: Bo1`e.
I1: Sve po ne {to uzi ma ju.
I3: Ja2 mo2g Ra4ju ni1 pu5t ni4sam sa4wa la. Sa1m je da3npu ta sam.
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I1: Joj ja sam Min du...
I3: Sa2wam we3ga5...
I1: Ja Min du sa wa la pa ja ne znam ni kol ko pu ta.
I3: Mi1ndu ni2sam ni1kad, a Ra2ju sa2wam, o2n ka2`e: „Ej mo3ja Mi2co, ni1ko se 

ne o3kre }e na mo3ju ku1}u. Sa1m vi2.” A mi2 ja1dni {ta go1d mo1`mo da im pru1`i5mo. 
Mi2 im da4de5mo. [ta1 }e.

I1: Ja sam ka sam ono pa is pr va...
I3: Bo1`em to pro1st ka1ko je u1mro ko da je o1dn o sve1 sa1 se bom. Ni mo1ru da 

kre2nu ni mo1ru da mu u3da re spo1me ni5k. A da ima4de5mo mi2 ma kar da mo1`mo svi1 
da im pru1`i mo a {ta1 } ka1d i mi2...

A: Pa on je umro oko Bo ̀ i }a?
I3: Tre1}a go1dna sa3de5, na3sta la. Pr3vo5z bi4l na gro2bqu. Dve2 pu1ne i tre1}a 

na3sta la.
A: I jo{ ni su uda ri li spo me nik?
I3: A ja2 u bo4lni ci u sa na3to 5ri i ne1 zna5m da mi je bra1t u1mro. A pre dva2 da2na 

sam u3{la ta1m. A o2n do3{o5 me1n i sa1m s o3kre5}e va3ko5. „Mi2co, da1}e bo2g va3lda bi1}
e te3bi bo1qe.” Do1no me1n ba na4na ,5 ja2 ka2em: ne3mo5j o3sta vqa ti. Ne mo3gu to2 je1sti. 
Ne mo3gu ru3ka ma. Ni me ima4de5 ko1 na ra4nt i. A o2n ovaj...To2 rek u1zmi le2po pa 
vra4tku1}i. Te2 ba na3ne . Ja2 we1m ka2̀ em:„Ne mo1g re ko,ovaj... Ja to2 je1st.” A o2n po3{o5 
pa po1|e pa so3kre5ne va3ko5 na1 me ne. A ru3men le2p ko lu1tka bo1`e mte opro1st.

I1: Ni je bo lo vo.
I3: Ni1je i1zbo lo vo. I ka su o3ne...E ali vi1di ka1ko to2 se ne3 da5. O#ne me1n 

do2|u u sa na3to 5ri u go1rka5ren. Do3la zi Ka1}a. O!qa je va3lda je da3npu ta do3la zi la. 
Ne3 mo re.O!qa  ni1je mo3gla da po3dno si ta3ko5 bo4lni cu ni bo le sni4ci ma da1ide.A 
Ka1}a mo1`e. Ka1}a je do3la zi la. I ka2`e o3na ovaj... Me3ni se to2 ne3 da5 da ja2pi2tam 
{ta1 ra2de o1ni. Ka1d ja2 je3dne ne1dqe... Ne3de qa bi4la. Do2|e Da4ra i do2|e Ne4na. 
Da4ra sa1kri5je... Ne o3na je ovaj no3si la za Mi1kom, Za4gi nim. No3si la je cr wi3nu . 
Ali ni1je Ne4na. Ne4na je ski1nla. I Ne4na o1naj we4zin {a1l ski1ne pa u to4rbu me1te5 
ga. Da se me3ni da2 je3dan pu2t da ja2 pi2tam {ta1 ra2di ta2j mo2j bra1t i ta2 sna2. Ne3 da5 
se za1kop ~a lo mi je ne1{to gu1{u. I u4sta mi za tvo1rl o.

I1: Ne da se.
I3: I ne mo3gu da... Ni1 pu5t da ja2 pi4ta wi2 ka1ko je. O@n u1mro i sa3ra5wen i 

sve1,a ja2 u bo4lni ci. Sa1d ne mo3gu da o1dem na gro2bqe. Bo3ji5m se za3ka~ ti ne1|e pa 
pa1sti pa po lo3mi ti se. Pa ko1 }e da me gle1da5?Ka1d ne2ma{ {to ka2`e ni1kog. Ko1 
}e?E!n i ~o1ek `a3lo sni, e1no ga tru1o je sa1v. <Pla~.>

I1: Joj do {o je ko le lak.
I3: Kao le4lak.
I1: Joj.
I3: Ni3 mo re da je1de...
I1: [ta we ga na ro de no si ja ne...
I3: O!naj mu bu3breg vo ji sna4ti 5 do3{o5. A o1nog je3dno5g ne2ma. Je3dan i3zva |en, 

a je3dan vo3isni5. I sa1m `a1lo sna mo1lim bo1ga... A bo3li5 sa1d i we3ga5 ru4ka, ko2~i mu 
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se. Me1n { ~i3ni5 le2va. I ja2 u1ze5la i ovaj tr- va3ko5 ja2 ma3si5ram we3mu. A {ta1 } ka1d 
i ja2 ne mo3gu. Ma1lo o2n ka2e ma1lo mu bo1qe5. Ku1 }e bi1t bo1qe `a1lo sna ka1d ne mo3gu... 
Da ja2 mo1gwe3ga5le2po da mu o1nu ru2ku izma3si5ram, neg ne mo4gu. Ka sam ko2ko ba
ta3qa k. Sa!m mi3ti5ra ru2ku. A da ne1{to mo1g da pre3dr ̀ i5m. Aaa ne mo3gu. I ja2 
ka2`em we3mu: „Re ko ako po2|e{...” \e go1d i1de...„I!d,Ma3ti ja,ne 3mo 5j bi1t du1go.” 
Ne mo3gu i svi2we o1ne... Bo3ji5m da ne pro3va le i kr3ma ~e i...<» Из дах.>O!na  na1zi
med i sve1. I sve1 ta3ko5vo1lim da do2|e br4zon ku1}i. I ka2`em ja2 we3mu ovaj... Ako 
o1dem ka ̀ e ta1m ko Ze2ca, le ka4ra ... Ka ̀ e bo3ji5m da me ne... Ukqu4~}e mi o1nu di
ja li4zu . A ja2 ka2`em:„Pr2vo u3bij me3ne5 pa i1di. Ku3da5n }u ja2?”

I1:Joj ni je vam zgod no ne znam...
I3: Ka1d o2n mi,ka1d mi o2n spre1mi ru4~ak, o2n o3qu5{ti kro3mpi5r, o2n sje4~e5 ako 

pe3~e5m...<» Из дах.>Ak o me1te5m {ni3cle, ako me1te5m o1no pi1le ta. Ka1 do2|e Ka4ta, 
ja me1te5m. Ma1lo isje4~e5m, ne1ko pa4~e osje4~e5m i na3ko isje3~e ni pa do ne3se 5m ku1vam 
su1pu. Ti2, na2no, mo2ra{ da spre2ma{ u1vek ru4~ak. Pa re ko si2ne, o1no {to1 mo3gu. 
A o3no vi1{e o2n de1vet pu4ta5neg ja2 spre1mi. Ipre3mi ~e5. I o3kre5}e i...

A: Pa {ta je re kao dok tor de di Ma }i?
I3: Pa sa1d mu ni1je i3{o5 sko3ro, al re3}e5 mu si1gur no da [da i1de na di ja li4zu .]
A: [Da mo ra na di ja li zu.]
I3:A ne na di a li4zu  i1ona ko je ne1mla5~an i ne3 mo ̀ e iz dr3`a ti ne1{to da b 

ra4dio kod ku1}e5. „[ta1 }u o1d we ga5?”
I1: Ne sme on ni ra ti.
I3:[Pa ni sme2 ra4ti] ni ima4de5 ko1.
I1: [I spr va.] Is pr va. E ka sni je ne znam ali...
I3: Ni ti ima4de5 ko1 ra4ti ni ti...
I1: Dok we gov or gan ne ne na vik ne na to.
I3: O@n ka2`e ko1 }e le3`at ta1m ~e3tri5 sa2ta.
I1: Ej ko }e...
I3: Da le3̀ i5. Ej re ko `a1lo sna pr2vo u3bi5j me. U#bi5j me i mo1lim bo1ga sta2lno 

da u1mr e5m. <Пla~e. > [to1 }e me1n va3ki5 `i3vot?
I1: Je l i{o sko ro ra- Sta nii Ra i noj?
I3:Ne1 znam, ni1je je3dno dva2da2na, tri2. Ja2 sa1d i1dem o3no De1jan o3pra vio sa3nduk 

[re ko]...
I1:[Ko ji De jan?]
I3: De1jan. I ofa4rbo5gai me3to5ga va2mkar na1po qe.
I1: Ko me?
I3: U@jni Sta3nii. Re ko De1ja5ne,~ij3a5 ti je to2,re ko si2ne, ku1}a?<Smeh. > Sta2 lan 

ku1}a re ko ~i3ja5 je. A ba4}o Ra2de pe3~e5 ra3ki ju i o2n ka2̀ e: „]u4t, ka` sna2jka, ~i3je5.” 
A De1jan ka2e: „Sta3nii Ra1inoj.” Re ko ni1je va1lda u1mr la na2pa ko.

I1: Bo`/e? oprost.
I3: Mi1slim ja4vli bi jel zva4l bi te le fo4no m jel ~u1lo b se. A o2n ka2`e 

ovaj... Pa re ko {to1 to2 ra2de na2pa ko ta3ko5sa1d. Mo1re5re ko da1t bo2g da `e3na `i4vi5 
ko1lko jo{ vre1me na a ku1 }u ga?Da ga me1tu sa3nduk da... I o2n gle...O@n gle1da u4 me 
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i smi4je5 se. Ja2 sam mi1sla re ko da ni1je u1mr la re ko Na4da Sa1v}a i o3na je bo1le sna 
joj ko1lko. I Na4de5 La2lo ve o3tac. I o2n je i1sto [bo1le stan.]

I1:[Mo joj maj ki] kad su opra vli, san duk bio je vi {e od me sec da na. Na 
~ar da ku.

I3: I wo2j o3pra vli pre2?
I1: Ajoj na... I sve kri li od me ne. Svi zna li, sam ja ni sam zna la.
I3: Na2opa ko.
I1: I kad je ona umr la i ja ka ̀ em Jul ki pa kad pre... Ko je opra vio san duk 

re ko bo ̀ o pro sti va ko na br zi nu. Ej, ka ̀ e, kad je san duk opra vqen. Bio gor 
na ~ar da ku, ka ̀ e, kri li od te be.

I3: Jo2j {to1 je me1n bi4lo `a1o. Ja2 sam ja3ukal pa ja3ukal za3 wo5m pa ja3uka la.
I1: Jo oj!
I3: Do2|e mo i1z lu5ga... [ta2 }e ta1mkar ja1dni mu1ke i be4de. S o1nim o3vca ma i 

svi3wa ma ga2waj se po lu4gu.<Smeh.> A vi1d o1vaj {to1 je ~a3tar<?>. Ka ka...<In
for ma tor ka go vo ri kroz smeh, pa ni je si gur no da li je hte la re }i ka ̀ e, kad 
ili ne {to dru go.>I!de mo mi2 te1ra mo ma2rvu, o2vce i svi2we. I o3na sa1d ka2̀ e: „Ja2 
~u2vam svi2we, a ti2 o2vce.ˮ A!jde5. Do3la zi mo ta1m svi2we u3 ba ru.

I1: Le ̀ e.
I3: Le3`e5 po le4ga ju o3na sje3di5. A ja2...
A: A tvo je ov ce tr ~e.
I3: A mo3je o2vce u ]e4ke Ni3ko li }a ba4{~ u.
I1: Sve bi lo raz gra |e no `a lo sti. Joj.
I3: Sve1 o3dgra5|e no. I sa1m o1du u ba4{~u, ]e4kin ca u3va ti...
I1: Ja.
I3: I po za3tva ra, i3ma li ne1ku zgra13di cu [i o3na wi2 po za3tva ra.]
I1: [Joj bi la je opa sna] Jel ka.
I3: Jo2j i o3na, o3na je kle4la.
I1:U Х.
I3: [to1 je o3na  u3me la da ku3ne5. I po3gle da{ svi2we se iska4qa le, a o3no za la4

di  lo. O@vce do3la ze va2m i... Vra2ti mo mi2 wi2. Pa4su5, svi2we. We1va je kr3ma ~a je3dna 
u3i5|e u |e1da o1vu Dra3go5jlo vu qe1ti nu. Mo2ra pro va4lti ...O#na ko3lac i3{~u pa wu4{kom. 
I u3i5|e i bu3nde vu {~e3pa5 i ku3ruz o3bo ri ne1ki i ma3kqa5 je1de. O!ndak a1jd ko1 }e d 
i1de da vra2ti o1tud kr3ma ~u. Ka1ko ko3ji5 u3i5|e ja1bka bi4la ne1ka Ili4na ~a ve1lka5...

I1: [Joj {to je bi la le pa.]
I3:[A ja1bu ke,]o vo3li ke bi4le, ja1bu ke. I o3na...<Smeh.>
I1: Ja se[ se tim i sad oni ja bu ka...]
I3: [Ti u1zme{ o1nu ja1pku je1dnudve2] ne3 sme5{ pu1no ni da u1zme5{. I vra1}aj 

o1nu kr3ma ~u. I!di...Ne nee! Ka2`e ti2 bi }e1la da ja2 ~u2vam svi2we. Yu2vaj ti2 sa1d, a 
ja2 }u o2vce. I o3na, o3na me3ne sve1ka ko go1d o3na me3ne za3frk ne. 

I1: Jo oj!
I3: O#na }e o2vce za to {to lado, mi1slim la do vi3na  pa4su5. A svi2we...U!rne bes 

sa1 wi ma.
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I1: Sa mo ku }i be ̀ e |a vo i od no da bog da i...
I3: Ee ka1d po i...A ka1d nam je ]e4kin ca u3va ti la o2vce... I ne sme4mo ku1}i. 

A ]e4ko ni1je tu4de na bi1o. Do3la zi o2n. Ne1{to ka1sno. A mi2 |e1 }mo i3ma lo no4de na 
u lu4gu na3ko5ne1ki jen de3~i} . Ru1pa kao. I#ma la je ve1lka ba1ra de je bi4la ka1qa. I 
mi2 o1ndak no4de na Spa se3ni ja, Ka4ta, ti2 i ja2... Ine1 zna5m o1ne Mi1lo {a Ra4nkov }a 
Cve4ta i Mi3la5nka,[yi1va5no va.]

I1: [Si gur no su] bi le i one.Ko }e pam ti ti sve to.
I3: I a1jd mi2 ne sme4mo ku1}i. Ak do2{ ku1}i, bi1}e mo u3mla5}e ne.
I1: Ubi {e. Ubi }u nas.
I3: Ka3ki5... Io1ndak ja1dne ~e1ka5j mi2. Ka1d o3na po3mo li se ~o1ek i1de ]e4ko Ni3

kol}, a mi2 pre1d we ga. Joj a1jde nam pu1sti o2vce, mo1lim te, ne sme4mo ku1}i, u1bi }
u nas. Ma2jke. Wu2 we4na.

I1:Joj.
I3:[…] li vas o1naj ko1 vas i3ma de. O!}te da se i1gra5te sa1mo. Ni4smo ba la3ur e 

le3te5 ko lu4de. <U po za di ni se ~u je li ce ~i ji se go vor ne is pi tu je.>Le 3te 5 ko 
lu4de. A mi2 o1nda {ta1 }e mo. Mo1li mi2 we3ga5. Pa a4jda vi1dim  da l }e Sla4vka pu1sta
ti. O@vce. A o3no me1se ~i na, u3da rio me1sec, a ne sme4mo ku1}i. A mi2 o1nda ja1dne 
ta1m. „A!jd, mo1li5m te, pu1sti nam o2vce. Pa a1jde pu1sti nam o2vce.” Da nam pu1sta 
sa1m da do2|mo ku1}i.

I1: Ej `a lo sti...
I3: Ka1d pu1sta, o2vc e mr3tve gla4dne. 
I1: Ja.
I3: Za3tvor ne od po4dne5. Em su gla4dne em za3tvo re ne em mi2 bi4le ta1mka5ren 

ko mu1~e ni5ci . Pa ka do3te ra mo go3ve da u1po qe. Da ~u1va5mo... 
I1: Joj!
I3: Str3wi5k.
I1: Ono je bi lo ro bqe.
I3: O!no je ro2bqe bi4lo mu3~e no. Str3wi5k bi1o a o1na strw‒ ko1si se ko3so5m 

ru1~no. O!naj str3wi5k vi3sok, a su2nce ogra1nlo, a tra2ve ne2ma... Go3ve da |e1 ka3ka5 
ima4de5[o1naj ga1ve5z i na3ko5 ne1ki.]

I1: [Хn<ne ~u je se do bro>ka  se za si ja ko igla.]
I3: A bo3se, ne2ma {ta1 d o1bu je5{. Bo3se ko mu1ke. Pa ka se za bo3d5e o1naj str3wi5k 

iz me |u pr3sti5ju, jel ako te u3da ri go1r u cje3va ru i ako ne1ku dan... Kr2v to3~i5. Ej 
ma2jko moj3a! Mu1~i se ko be4de. Ako po1tra{ go3eda [ku1}i gla4dnaХ<Ne ~u je se 
do bro.>...]

I1: [Sad {ta je ove] obu }e i ba ca ju.
I3: Joj!
I1: A mi pre ni smo ima le {ta.
A: A zar ni ste ima le ne ke opan ke?
I1: Ne ma[ si ne, ni {ta.]
I3: [Ne2ma, si2ne] ka3ke5 o3pa5nke. 
I1: Ne ma.
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I3:Ne3 mo` da t ku2pi ni1ko.
I1: Ne mo ̀ e. Ne ma mo ni jed na oca.
I3: Ne2ma. 
I1: Maj ke [o sta le {to s ka ̀ e.]
I3: [Si ro3ti wa u3bi5ta.]
[O sta le smo... ]<Ne  ~u je se da li ovo iz go va ra in for ma tor ka ili li ce 

~i ji se go vor ne is pi tu je.>
A: [A i ti si, ba ba Mi co] ra no osta la bez oca?
I3: Pa ni2sam ja2, on... Ko1lko sam i3ma la ja? Oko dve2 go1dne, dve2 i1 po ka1d je 

o2n za3ro bqen va3lda bi1o.
I1: A ja se on dak ro dla. Kad je on za ro bqen . Yetres pr ve.
I3: Ja2.
A: [Pa i tvoj je otac umro] za vre me ra ta?
I3: [A ja2 sam... ] Ni1je, ni1je.
I1: [We ga su za ro bi li Nem ci.]
I3: [ Po1sle, po1sle. ] We3ga5 o3te ra li Ne4mci.
A: Nem ci.
I3: We3ga5 su we-Ne4mci o3te ra li.
I1: On we ga su ote ra li o Vas kr su, a ja se u je sen ro dla, u sep tem bru.
I3: Sta1no je Sa1vi}, Do3bri vo je Fi li4pov} i mo2j o3tac i... \o4ko Ta3di5}, o1n 

su o3te ra5ni . I ka su po1{li... Ka1d su ikao o3slo bo di li, al to bi4lo ko1lko go1di5na. 
Pa od...<Raz mi {qa.> Oko tri1es i pe2t go1di5na va3lda, ka1ko je bi1o u Ne3ma~ koj.

I1: Ja.
A: Za ro bqen?
I3: Ja. I po1sle ka1d je o2n ovaj... Ka su o1n po3{li ku1}i... Ka`:„Aj de4mo , ka` 

Ke2}o, ku1}i.” E ka2`e...„ A!jte,ka ̀ e vi,2 da3na5s, a ja2 }u su1tra.” „A {to1 ni1je po3{o5 
sa1 wi ma? Bo1qe va3lda u dru4{tvu da i1de neg da i1de sa2m. Ka1ko }e?” I o2n o3sto,5 
a o1ni su do3{li. I mi2 po3gle5daj po1sle ka1 }e o3}e l do4}i o1}e l o1}e l o1}e l 
ka2d...O!vi i3ma li Ta3di5}i mli1n u Bo1sni. I bi1o ne1ki Dra4go, iz Bo1sne5... 

I1: <» Из дах. >
I3: <» Из дах.>O` e3ni o se o2n i3mo5 dva2 si2na va3lda i }e4rku je i3mo5. I o2n ka2̀ e 

ovaj...„O!}u ka2̀ e da i1dem da vam sa3me qem ovaj {e1ncu”, po {to se vra1}a za dva2
tri2 da2na. Al bi4la pi3ja ca u Bje2qni. Sto1~na bi4la pi3ja ca. A mo2j Mi1lsav... Ja 
bi1o Ra2de o1vaj Ta3di5}. U mli1nu. „ Ha1jde ka ̀ e,si 2ne , sa me1q mi mo1li5m te o1}u ka ̀ e 
da i1dem za Ne3ma~ ku. Ka` za dva4tri da2na pa o1} ka` da im sa3me qem da ima4du5 
`i1to sa mqe ve3no , {e1ncu.” I o2n ka2`e ovaj... „I#ma5 ka ̀ e... Pa ka ̀ e otka1 si u 
Ne3ma~ koj?”O!vaj we3ga pi4to5. „Pa, i3ma5m ta1mo ka ̀ e `e3ni5n mi je bra1t...” „O!da5vno 
i3ma5 ka ̀ e je3dan Ju go slo3ve 5n, zo3ve5 se Sta4nko. A Ke4}o ga zva4li.” I ka2`e ovaj... 
„Pa o1}e l ka2`e da o2n...” Ja! „Pa ka1k ga ti2 zna2{?” Pa ka2`e ka1ko je i3mo,5 ka1ko 
je mu je o3sta lo ko3t ku }e tri2 si2na i o3sta le tri2 }e4rke... Ye3tr i5 si2na o3sta lo. 
Je3dan mi je bra1t u1mr o ma2li, ne1 znam Mi le4nk o ko1lko je i3mo5 ~e3tripe2t go1di5na 
ka1d je u1mro.
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I1: Ja.
I3: I o2n ka2`e we1m ovaj... <» Из дах. >„Tre1ba, ka2`e, da i1dem i ja2 ku1}i, a 

ka ̀ e ne1 znam ka1ko pri4~a ju ka ̀ e ka1ko je ta1mo ne4ma {ti na ka1ko je si ro3ti wa 
ka1ko...”„Ni1je ka ̀ e ~i ka Sta2nko ka ̀ e ba1{ je ka ̀ e le2po u Ju go sla2vi ji.” O@n 
re1ko. I mo2j o3tac... Ka2̀ e Ra2de... Ja do3{o5 Ra2de i ka2̀ e:„Ima4de5 o2n ka ̀ e si1no ve... 
A ka1 se ti2 vra1}a5{?”O!n we3mu re1ko5. Ka1d o2n i1de. Pa ka ̀ e:„A!jd  ti2, da ja2...To2 su 
ka ̀ e mo3ji ro1|a5ci.” D o1dem ka ̀ e ja2 jed-ovaj da ka2`em to2m je3dno5m si2nu {to1 je 
bi1o, {to1 je o3sto5 u ku1}i. Je3dan u Lo3zni ci Ra4jo,a Mi3lan {o3gor na mi3ra5z .

I1: A Mi li sav osto u ku }i.
I3: A o2n o3sto5 u ku1}i. I o2n ka2̀ e ovaj...<» Из дах. >„Da ja2 ka ̀ e we1m ka2̀ em... 

Da i3ma5 ka` su1tra pi3ja ca, pa bi se tu4dna mo3gli na4}i.” Mi1lsav...O!vaj do2|e Ra2de 
o4vde na i ka2̀ e Mi1lsa vu:„Ro1|a5k, o3}e{ d i1de{ sa1 mnom u Bo1snu, i3ma5 ka ̀ e je3dan 
iz Bo1sne5 u Ne3ma~ koj ka ̀ e sa de1dom Ke4}om.ˮ Ka ̀ e vra4ta u vra4ta, u3da ra ju. Tu2 
sta3nu ju ta3ko za1jed no. I o2n do2|e i, we1mu ovaj re1kne5... „ Pa ka` |e1 } da se na2|e
mo?”Na  pi3ja cu sto1~nom. I mo2j bra1t spre1mi5 se io2n... Te1ra To4mo. I o2n ovaj...O@n 
o1de ta1mo i on dak o4do5 kroz pi3ja cuo4do , o4do, o4do... I pi4to5: „Po3zna jeˮ−ka1ko o1no 
se pre zi4vo5taj  Dra4go? A se3lo Pu3~i lo, zo3ve5 se, u Bo1sni. I o2n do2|e i ka2̀ e we3mu 
ovaj... Ta3ko5 o3no ka ̀ e bi4li ne1ki vo3lo vi po3ve5za ni.O@ n pre2|e je3dno5m ka ̀ e: „Je1 
l ka ̀ e, da1 l ti2 ne po3zna je{ Dra4gu...?ˮ Za bo3ra vla sam sa1d ka1ko se pre zi4vo. 

I1: Ja.
I3: Ka ̀ e pa ja2 sam we3go5v bra1t. Aka ̀ e re1ko je i Dra4go da }e bi1t na pi3ja

cu. Ka ̀ e sa1 } o2n ka` nai4}i. I o2n do2|e tu4de na ko1d wi5, kod Mi1lsa va mo2g i kod 
to2g bra1ta we3go vog DraХХ. Ne1 znam o1naj ka1k se zva1o mu bra1t. I ka4zo5 o2n Mi1lsa
vu. „Ima4de5 ka ̀ e iz Ju go sla2vi je,ovaj Sta2nko, a Ke4}o ga zo3vu5.” Pa ka` to2 je mo2j 
o3tac. „ Ak o1}e{, ka2`e,da te vo1dim ja2, u Ne3ma~ ku. I#zva di du ku3men ta ako ni4s 
osu3|3i5va n je l ne1{to ako mo1{.” Ka2̀ e mo1gu. I mo2j bra1t o1de 5 i po3va di du ko3men
ta. Sve1 po3va di {to1tre1ba i za Ne3ma~ ku. Sa Dra4gom to1vim. I ta2j Dra4go u1zme 
i po3{a qe<» Из дах. > od to1g we3go vog {u ra4ka  po dje... Ovaj dje4te po3{a qe.„ I!d 
ka`, si2ne, ka4̀ i de1di Sta4nku do3{ao je3dan Ju go slo3ve 5n ako }e ga... Da vi1m ka ̀ e 
da1 l }e da ga po3zna5.”

I1: Ja.
I3: O@n o3ti {o... Dje4te o3{lo ta1m ka1d je vi4ka lo zo3vnu lo mo2g o3ca ka ̀ e e1vo 

me u ku pa3ti lu sa1 }u ka ̀ e do4}i. „A!j ka ̀ e da do2|e{ ko1d nas <» Из дах. >ima4de5mo 
ne1{to va4`no ka ̀ e da te,da te o3bra du je mo.” Ka1ko re3kli o1nw e 3mu  ne1 znam ni 
ja2. I o3tac ka1d je se oku4po,5iza3{o iz ku pa3ti la. O!de o2n ta1m, na vra4ta mo2j bra1t 
u3sta ne. Ja po ka zi4va l o3ni...

I1: Sli ku.
I3: Sli1ke ne1ke... „Je l o1vo jel o1vo?”„Ni1je ka` to2 mo2j o3tac.” Mi1lsav re1ko 

mo2j. „Ni1je ka` to2 mo2j o3tac.”A po ka4za li je3dnu sli1ku: „A je l ovo? ” Ka ̀ e: 
„Je1ste.” I mo2j o3tac u3la zi u so1bu. „Ka ̀ e je l po3zna je5` ga.” „Ka ̀ e po3zna jem ga 
po sli1ci i o3sto5 mi je ka ̀ e u se1}a5wu. O!vo je ka ̀ e mo2j o3tac.” I on2 we3ga5 tu4dna 
za3gr qi5 i o1ndak ka4zo5: „A!jde, si2ne, sa1 mnom.ˮU#{o5 u we3go5v sta2n. I bi1o je... Ne1 
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znam ko1lko je bi1o da4na5. Ne1{to oko tr2i ne2dqe da1 l jel me1sec. Ne1 znam ko1lko 
je bi1o kao ra4dio ne1{ta ne1 znam. I o2n ka2`e... Ka ̀ e zna2{ {ta }a2le: „Yu1o sam 
da mo11` da do2|e{. Ka su do3{li i o1vi zi. Do3{li su ka ̀ e o3ni i Do3bri vo je i 
Sta1no je Sa1vi} i ~i }a \o4ko.” Ne. Je1l je o2n pre2 we3ga5 do3{o5? „Ugla3vno5m ka2`e 
da mo1` da do2|e{.” Ka ̀ e si2ne... „Ka s ti2 mo2j si2n...” Ja re1ko o2n pred kod o1vi 
kod Dra4ge. „A!jd mi ka4`i ko3je5 su na1{e wi1ve. Ka1ko se ko3ja5 wi1va zo3ve5. Iko1su 
na1{i me |a4{i .” O@n we1m u1zme i sve1 i3spri5~a. I#spri5~a mu sve1. „Ta2j i ta2j me3|a5{, 
ta2 ita2 wi1va ta3ko5 se zo3ve5, to1lko nas je o3sta lo |e3ce,5 to1lko je to,2to1lko je sve1 
od ko1lko go1di5na koj3e o3sta lo.” Ka2`e: „Do4}u, si2ne, u Ju go3sl a5vi ju ku3ne5m ti se 
mo3jo5m mr3tvo5m ma2jkom Dra3gi wom. Do4}u ka ̀ e da vi1dim sve1 va2s. I da vi1dim 
mo3ju do ma3}i cu.” I o2n do2|e i... „Ku3ne5m ti se ka` da }u do4}i.”<» Из дах. >Ka1d 
je po sle o1pet pro3{lo je3dno tri2 me1sca... Do3la zi ta2j Dra4go Bo sa4na c i do3la zi 
mo2j o3tac sa wi2m. Do3la ze u Bo1snu u se3lo to2 Pu3~i le. O#ni su spre4mi li ru4~ak. 
Ko tog Dra4ge5. Pra2se is pe ~e3no , mje4{we, ru4~ko vi spre1mnu ti, a a3vli ja pu1na 
na4ro da kao du4qak. A mi2 o3dav de sa ko1lma. Ja1 i3zi {o5 je,o1ti {o je Mi3li sav u 
Bo1snu jel o2n zna4de5 sa1d |e2je i ku1}a to2g Dra4ge5. I o2n ovaj... I#{o5 je i Le4ko 
po3ko5jni,s ko1lma i Dra4jo Ta3di5} i ja2 iMi3lan i Ra4jo i Zo2rka.<» Из дах. >I po2|e
mo mi2. A Mi1lsav je i3za {o pre1d nas da mi2 ne pro3ma {i mo u Bje2qnu neg da tre1a 
da se skre2ne. I ka1d mi2ovaj skre4nu li... Ja. Mi3li sav tr3~i5 mo2j pre ko wi1ve5. „Joj 
ka ̀ e e1no Mi1lsa va,ˮ Dra4jo u1~i ni. „E!no ga ka ̀ e i1de mi2ka ̀ e bi4l pro3ma {li 
pu2t.ˮI o2n do2|e i u1zme ovaj... I!za {o pre1d na5s. I mi2 u a3vli ju. A o3no ka2`em ti 
sve1 po stre ko go1d vo4jska po1sta jal o1naj na4rod i o3tac.X sto3ji5sa ti1m Dra4gom. 
„Ha1jde ka ̀ e ~i ka Sta2nko po3zna5jka ̀ e ko3je5 ka1ko ti je ko3je5ti je dje4te tvo3je.” 
<Pla ~e. > Ka1ko se ko3je5 zo3ve5. A o2n ka2`e: „Re1ko5 mi je mo2j si2n Mi1lsav da mi je 
Mi1lo rad ma1lo je ka ̀ e na3ko5 po1`o qav. <?>Da je ma1l si }a3ni i. A da mi je Ra4jo 
ka ̀ e mo2j ko de3li ja. Ka ̀ e Za4ga mi je na2jsta3ri ja }e4rka u1mr la. To2 sam ~u1o. A 
Zo4ra je ka` i o3na mal ona3ko si }a3ni ja. A mo3ja ka ̀ e Mi4ca,o3na je ka ̀ e me3zim
ca mo3ja. O#na je kao kru3pni ja je ma1l od Zo4re5 ka ̀ e. I ka ̀ e o1vo su ka ̀ e mo3ja 
|e3ca.” Ka1ko je ko1 i3{o,5 mi2 i mi2 po red wi2. Jo2j bo1`e mi1li. O!n na2s o1nda ta1m u 
so1bu. Pu1sta li ra2dio ta1mo i o1ne plo1~e i o1no ko je4{t a ipje1va ju i sni4ma li 
ta1mkar na o1naj gra1mo fo5n i... A mi2 da ru2~a mo. Sje1o je o3tac iz me |u me3ne5 i 
Zo2rke. I o2n ovaj...Ne3 mo ̀ mo de1de mo ni je3dno o su4za5. Pla1~e o2n, pla1~e mo mi2, 
pla1~e5...I o1ndak a1jde da je1de5mo ma1lo. O@n sa1d o3kre5ne se Zo2rki pa po3qu5bi wu2 
pa s o3kre5ne pa po3qu5bi me3ne5. I o1ndak a1jde tu4de na to2 sv1e o3ba vio se taj ru4~ak. 
I!de5mo va2m ku1}i. Ka smo do3{li na Vla4}a br1do, a1jd da skre2ne mo pr2vo Ra4ji noj 
ku1}i. I o1ndak... A skre4nli kod Ra4je5... Ka1d ovaj...A!jdei o2n sa3de5 ku1}i. Ka smo 
ku1}i po3{li...Tr3~e5 qu2di, po3ko5jni u1jak Mi1}a,o1vaj Ra4nko vi} pa Ye4do Ma3ti5} pa 
ne1 zna5m... Jo2j! „Sta2ni te u3sta vi te ko1la da vi1di mo Ke4}u. U#sta vi te ko1la da 
vi1di mo Ke4}u.” O!n ka2`u ovaj... „A!jddo4|i te.” I!de mo ka` sa1d ku1}i.<» Из дах. 
>Kod wi va3re 5 o1n pu1sta li o1ne svi re4ne. Ka1dmi do3{li kod mo3je5 ma2jke... Pu1na 
a3vli ja na4ro da. Pu1na pu3nci5ta. I mo3ja ma2jka sto3i5 i stri2na. We4na ma2jka. A!j ka ̀ e 
ovaj, je l po3zna je{ ka ̀ e ko3je5 je tvo3ja do ma3}i ca. Ka ̀ e o1vo je mo3ja sna2jka 
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Sta3no5jla, o3tac re1ko. A ka ̀ e, mo3ju ka ̀ e Ra3do5jku ne po3zna jem. A mo3ja ma2jka ko 
a3jdu5k. <Сmeh. >Joj bo1`e mto pro1st. A o3na di1gla ru2ku de3snu5 i ste4gla pe4sni cu 
i ka2̀ e:„Ja2 sam tvo3ja do ma3}i ca. Ja2 sam ti sa1~u va la ku1}u, a po4seb no sam ti |e1cu 
od ga4ji la i sa1~u va la.ˮ Po1slen je do3la zi lo na4ro da, o3da kle ni1je sve2ta do3{lo. 
To2 je se me4wa lo kao go1d ne1ka de le ga4ci ja. Bo1`e mte opro3sti. Iz Bra4di5}a, iz 
Br4wca, iz se4la5 o4vd o1vi o1kol ni. To je stal-na4rod...Ja2!A u3sta vli su ka su ko1la 
i3{li na Ra4nkov }a wi va3ri  da i3za5|e te1tka Sta2nka, da vi1di o3ca. A o2n i3zi {a 
[a1jd ka ̀ e da i3zi5|em.]

I1: [To je brat i se stra.]
I3: Ja bra1t i se3stra. I o3na i3zi {la, a o3na ka2̀ e:„Je1si li do3{o,5 mi1li bra1te 

mo2j?ˮ Va2m do3{li te1tka Qe3po sa va, opet dru1ga te1tka. I ka1d na4rod... Ka2̀ em ti 
to2 je na va4li o do3la zi ti pa do3la zi ti pa do3la zi ti. <» Из дах.>I ma1l bi ja4de  al 
ni1je mo1go da na3vik ne ni na tu2 kli4mu ni na tu2 hra4nu ni... Bi4lo je ve1} dru ga3~i
je pu1no o4vde na sve1.

I1: Ja.
I3: I Xbi4li ni1je to2 bi4lo da o2n je1de {ta o2n o1}e i da... Ali i o3sta rio5 je. 

O@n da je bi1o pi1smen... Ne go bi4l o1vi te1~a ji. I!de mo ka ̀ u te1~a j u {ko2lu. Da je 
to2 bi4lo pi1sme ni qu2di. I o2n da je bi2o pi1smen. O!n bi vo3dio pr2vo je3dno dje4te, 
pa po1sle je3dan dru1gog vu4kli. Pa o3ti {li bi ta1m pa i mi2 b i3mal pa4~e qe1ba u 
ru3ka ma. Na3ko5 mu1ke i be4de. Sve1 se pre ̀ i4vlo .

I1: [ta }e{ {ta je sve cr ni ik san pre ̀ i vio i...
I3: A da mi sa1d ma3kar ni1je va3ko5. Pa i ako }u d u1mre5m [i ne1ka u1mrem.]
I1: [E to je to.]
I3: I mo1lim bo1ga da u1mre5m.
I1: To je to.
I3: Ka sam o1ndak pa1la u ko4mu, da sam u1mr la. Iz ~i1sta mi4ra do3{la Mi3le

na. Zo3vnu li mi2 wu2. To bi4lo va3lda uve~ Ve3de ni ja. Ka1k bi.
I1: Ee ej.
I3: Ja2i Ma3ti ja i o3na a1jd da po1pi je mo ka1fu. I ovaj...<» Из дах. >O#na o3de... 

Po1pi le ka1fu i o3na o3de ku1}i. A me1n se sa1m svu2~e na3ko ne1{to ko mre1`a, pre
ko o3~i5ju i ja2 sa1m klo1ni. „Joj re ko Ma3ti ja, me1n ni1je do3bro.”„A!jdka ̀ e le1zi.” Ja2 
le3go. Go3to vo. Iz gu1b se i o2n vi2knu Mi3le nu. Ne2ma ja2 ve1} pa1la i ne1 znam ni1{ta. 
I ru2ku ne o3se }am. Ja2 ka2m re ko: „\e1 mi je ru4ka.” O#na ka2e:„Eto je ka2̀ e, Mi1cka, 
na te3bi .”„Pa  {ta2 je... Evo Mi1cka, na2s pa...” Ma2zi o3na va3ko me3ne5 pa po gla4vi 
pa po o3bra zma pa... Ne do3la zim ja2 se1bi. Da me ni1je va3ko5one spo3so bi lo, pa ne1ka 
u1mre5m.

I1: E to je, Mi co. 
I3: Ne1ka u1mre5m.
I1: Ja znam da se mo ra umre ti.
I3: Ne4ka u1mrem.
I1: [to da se si te na mu ~i mo mu ka i opet }e mo umre ti. Na ko bar...
I3: Ni ti mo1gu vi1{e ~i3jo5j ku1}i o3ti5}i. [Ni bra1tu {to ka2e ni se1stri ni...]
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I1:[Pa ove vi ~u o Ni koq da nu] d idem kod Sne ̀ a ne i kod Spo men... [to 
}u ja tam, Mi co?

I3: [ta1 }u da i1de5m ka1d ja2 ne mo1g da je1de5m?
I1:[Ne mo gu da je dem ]tre ba bir ka ti ona ko {~i ce.
I3: [Ja2 kod mo3je5 ku1}e mo3gu .] Ja2 kod mo3je5 ku1}e mo3gu je1st ova3ko5 po la4ko  i ma1l 

le2vom ru4ko5m.
I1: Ja.
I3:Ma1l u1zmem o1vom. Al ka ti2 ni4s vla4sna ru4ko5m. 
I1:Ne ma.
I3:Ne3 mo` da je1de5{. I o1nda d i1dem ja2 ne1|e da se bru1kam. Ne b mo3gla ni 

i1} mor ka3ki5.
I1: A po go to vu kod Sne ̀ a ne one omla di ne. Mar ko ve i Ni xi ne. Jo oj.
I3: Me1n ka2`e o1ne mo3je5 Zo2rke u3nuk:„Do2|i,na2no Mi4co ja1dna, ne1k te ~i1~a 

Ra3di {a do ve3ze 5 na1{oj ku1}. Pa do4| ma1lo. Pa o1pet ovaj ako ne2}e o2n, do4}po4 te s 
ko1lma do4}u ja2 da te vra2tim. O#ti5} ja2da te od ve3ze 5m ku1}i.”„Ne mo3gu,si2ne, ni1ku
da5n.” A `e1qna sam da o1de5m. A pr2vo bi o3{la na gro2bqe. <Pla ~e. > [to re3kla 
ne1ka5{ta1ga ita1mo i3ma5m. Zi1nu la b da ja3u~em sva1ki da2n. Sve1 mla4do, po1mr lo. 
[to ka2e i mo3ja Za4ga u tri1es o1sam go1di5na u1mr la. Pa o1ndak...

I2:U vid mo je snaj ke ja ~u dim ~i je je ovo tt {tap.
I3: Mo2j ~i2j je {ta2p.
I2: A |e je ova ki {to ni si uz...?
I3: Ne2mam ja2 ta3ki5. Ja2 sam ta2j do1bi5la.
I1: A je l ne mo` da ti uzme ni je on sku po bo lan?
<Svi go vo re u glas i in for ma tor ka i is pi ti va~ i li ca ~i ji se go vor ne 

is pi tu je.>
I3: Ne1 bja2 ta2j ni mo3gla. Ka3ki5 ne1 b sme1la. Ne1 b ja2 sa ti2m ni sme1la. [Je l 

o1no tro2je o3no me3ni dr3`i5 ta3ko ta2j.]
I2:[Xn <ne ~u je se do bro>] wo zi i vra tli ne ki dan pr vo ovaj ka ̀ e ovaj 

ova ne mo`d ide sa opet sa wim. Qub ca ka ̀ e pa ako ne }e da slu ̀ i do nes pa 
da osta vim.

I3: Mo1gu ja2 s o1nim me3ni je tam o1naj bo1qi5.
I1: U bol ni ci onaj {to zna{ nas vo di {to ma si ra. 
I3:Jaja.
I1: I on men dao tro no ̀ ac taj.
I3: A ne mo1gu.
I1: I ja po {la...
I3: Ne1 b ja2 to2 ni ni sme1la ka3ki5.
I1: Ja wem ka ̀ em joj re ko zna{ {ta dje te. O}e te l vi men dat onaj moj 

{tap. 
I3: [To1vaj?]
I1:[Ja sam] na u ~i la na we ga na ovaj.
I3: Je l to ta2j? Ja2 ne mo1gu. Xn <ne ~u je se do bro>
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I1: A ja re ko na ovaj ne mo gu. Ka ̀ e ne ma pro ble ma ka ̀ e aj de evo da }e mo 
ti. Do ne... Ode on i do ne se iz mo je so be ovaj {ta pi... Ja uzmem we ga i ce lo 
vre me { wim i{la.

I3:Ej bo1`e.
I1: A one ni sam mo gla.
I3: Ka sam bi4la u sa na3to 5ri i, ta1mo je bi4lo ru1saj.<?> Ta1m ni4sam mo3gla... 

Na kre3ve tu va3ko5 le3`i5m. A Ra1do mi rov ca po3ko5jna le1`a la i te1k o3na dva2 
da2nao3{la ku1}, a ja2 na we2n kre3vet. I o3na ve4za li joj, pa4~e o za4vo ja. Va3ko5 na o1naj 
za1dwi de1o od kre3ve ta... Ko o1ni kre3ve ti su gvo zde3ni5.

I1: Joj!
I3: I o1ndak ja2 u3va tim za o1naj za o1naj za4vo5j i oko3mo tam oko o1ve ru2ke i 

ma4lko se ova3ko5 na1gne5m. Ne mo1g da sje1dnem. Ne mo1gu da je1de5m. Ra2ne me o3ni. 
Ra2ne me le3̀ e5}i. I ja2 u3sta nem ma4lko va3ko5na3va5lim se na stra2nu. Me3ne5u {i1pke 
me me3tul onaj... Jel o1} da spa1dnem.

I1: Ja one {ip ke me }u.
I3: Ja. I ka1d ovaj, ma4lko ta3ko5 na3sklo nim gla2vu.
I1: Ja pr vo ve ~e kad sam do {la. Joj jed na je {to je bi la {a liv xi ja. I sad 

le gla na onaj kre vet. Vi so ki kre ve ti.
I3: Joj vi so3ki .
I1: A sve jad no i ~e mer no. I sad da l sam ja to ne {to usni la {ta je sa 

mnom bi lo ja sam sko ~i la. I kak sam ja da usta nem da sta nem ne ma ni |e dna. 
I3: Joj!
I1: Ja sam na ko po vu kla jor gan. I umo ta la no ge i on dak na doq na pod. 

Pu ko ja ko...
I3: A u dis ko pa3ti ji ka sam bi4la... To2 je bi1o ra2j u3sta nak. Tu2 su te gle1da li. 

O!no o3so5bqe te gle1da. Va3lda ja1dni i o1nse bo1re da do1bi ju pa4~e qe1ba i po3so5.
I1: Gle dal su iva mo. Du {e ja dok sam bi la gle dal su.
I3: Pa za4vi si, Qe2pa, ka1ko u ko3jo5j so1bi. U ne1koj su so1bi te1̀ i bo le sni4ci . 

U ne1koj su...
I1: Ja sam od ma u {ok so bi. Tu sam pre no }i la. Al moj yi}o se po zna je 

tam s onim apa {i ma.
I3: Pa!
I1: I oni we mu ka ̀ u zna{ {ta0, yile... Ja sve ~u jem, al ve} sam iz gu bqe na 

ne mog da sta jem na no ge. Ka ̀ e ne ka je sam za ve ~e ras, a su tre ja }u wu pred zo ru 
pre ba ci ti u so bu da ne osta je ov.

I3: Ja.
I1: I ta ko i bi.
I3: Ka3ki5.
I1: Oni de ~a ci... 
I2: Evo ma kar da ti odre {im dve ja bu ke. Uzmi osta vi.
I3: Ej |e1ve5re. Fa4la.< Smeh. >
I2: Met u xep.
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I3: I ovaj i ka2`em ti ta3ko5...
I1: Slu ̀ i la su |e ca ne ma {ta da ka ̀ em. [to s ka ̀ e...
I3: Je1su, ali i o1naj {to1 je di3rek tor ba1we.
I1: Ko ve {tac.
I3: Ne3 pi5ta ko3je5 je do4ba5.
I1: Ko ve {tac.
I3: Ba1ne o3bi5|es1ve i o1}e sve1 da je na svo2m me1stu i ono. O!no,o1no ka2`em 

u3sta nak je bi1o ne3 mo re bo1qi bi1t.
I1: Jest, jest.
I3: Al da1 l bo2gdo ni4sam i3{la pa i a1ko je u3sta nak.
I1: Eej!
I3: Da1l ni4sam u3{la da ni4sam obo3lla va3ko5 pa da o1dem ta1m. [to1 }u ta1m? O!na 

je3dna le3ka5rka ka2`e: „Bo1`e, ka2`e, va3ki5 nam pa ci je1nt  ni1je do3{o5, u ba1wu.” Ka 
sam bi4la u sa na3to 5ri i. „Da se ta2 `e3na ne3 bo ra, da ne3mi sli o se1bi, da ne mi3sli 
o `i vo3tu .” Re ko: „ [to1 }e mi `i3vot. [ta1 }e mi?” A o3na ka2̀ e: „Sva1ko se bo1ra5 
da o3zdra vi.”<Pla ~e.> A o3na ka2`e ne2}e da se bo1ra. Ni1je ne4}u, ne mo3gu. Je3dna 
u1ze5la pa, u1ze la da me na3ra5ni. I o3na tr3pa5. Ja2 ne2mam zu4ba,5 ne mo1g da e1dem br4zon. 
A ja2 i1ona ko sam je1la po la4ko  i ka1 sam i3ma la zu2be. I o3na ka2`e me1n... U!ze la 
me3ne5 i ra2ni. Ja2 pro1gu ta je3dno dva2 pu4ta va3ko5o1vu ka1{ku tri2pa ka1d... Ja2 da se 
u3da5vim za ma1lo. A ja2 va3ko5ru4ko5m, da s o3dmak ne o1d me ne.

I1: Ja ja.
I3: Jel ne mo3gu da pro3gu tam. I o3na o1du sta. Ja2 mr3tva gla4dna oko je3dno de1ve 

sa4ti5.
I1: Ni je te vi {e ran la?
I3:I o1ndak o1na se3stra {to1 je do3{la dru1ga da de ̀ u3ra 5. Ja2 ka2em:„Go2co si2ne, 

o3}e{ mi da1ti re ko mo1lim te.ˮ Re ko ima4de5 u3nu ke mi re ko ovaj do3la zle, pa 
re ko do1ne5le ima4de5 u fla1{ci ma2loj jo3gurt. Ja2 ka2`em wo2zi i3ma5m re ko tu4dna 
jo3gurt, pa o3}e{ mi re ko ovaj, o3}e{ re ko da mi da4de5{ da po3je dem re ko mr3tva 
sam gla4dna. A o3na ka2`e:„Joj tet ka Mi4co, i1dem da ti po ne3se 5m po1la mo3je5 ve3~e
re.” Ima4de mar ga ri4na i ne1 znam jo1{ je ne1{to re3kla da i3ma5. „Pa do3ne5}u po1la 
te1bi a po1la }u ja2 po3je sti.”„Ne  mo3gu, si2ne, sa1mo mi, ak o1{, o1vo otvo3ri.” A o3na 
me1n le2po o1tvo ri o1naj mo2j jo4gurt. I me3ne5 le2po po3di ̀ e uz kre3vet. I o1no me1n 
da1de, ja2po1pi. O!ndak o1pet me spu1sta o1ne ja3stu ke u1spra vi. I ja2 le3go. I za3spa. A 
bi4lo do3{lo da ka3ki5. Te4{ki da2ni.

I1: Joj al on dak ka sam ja bi la,Mi co, {to je bi lo oni bu ba {va bu qa. 
Vol ke sve ne ke.

I3: Pa bi4lo je i bu2ba. Bi4lo je i pr1qa vo na3ko5 ni4su to2 u sa na3to 5ri i go1r.
I1: Jo o oj pa kad ja po gle dam `e na le ̀ i, sni` mo ji no gu. I ja gle dam one 

odud idu i cr ne se sam i sam po woj va ko idu. Eto i re ko me ni vam kar. Ja se 
bo jim. A ja on dak po~ nem da se gi cam i va ko po~ nem no ga ma. One se po pla {e 
i odo {e. Pa sam sve po ve za na bi la pa uzmem pa pe {kir me tem na usta. Rek 
ui }e mi u usta `a lo sna t sa mi ~e mer na.
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I3: Ni4sam se bo1ja la da }u po pe4t se go1r i da }u... Ne1ka do2|u pa {ta1 }u. 
I1: Ne do [bog.]
I3: [I ako me] pa i ako u3i5|e [pre2 b u1mr la.]
I1: [A jed na se stra] ona je i zgle dam...
I3: Pa ja2.
I1: O [ap ca.
I3: U!mr la b pri1je.
I1: Ona je o [ap ca iz gle da. Iz [ap ca otud. Le pu {ka sta na ko tan ko vi

ja sta, ovaj... Joj ka ̀ e, Le pa, sta la sam ovd i gle dam u te ka ko ti le po spa va{. 
A {to s me tla ka ̀ e pe {kir za dav }e{ se. Re ko va ko ja i kod ku }e, spa vam.

I3: Ja.
I1: Ovaj. Pa je l ne bo ji...? Jok re ko ne bo jim se. Me tem rek na usta i ja 

ta ko rek spa vam. Ne smem da kam da se bo jim oni bu ba {va bu qa.
I3: Pa ka3ki5 o1no o1no...
I1: Joj!
I3: Ta1mo je ka2`em ta1mo je bi4lo dru1go o3so5bqe o2v u o1vo j dis ko pa3tii .
I1: Je ste u dis ko pa tii po sle kad je me yi}o vo dio na kon tro lu pa u dis

ko pa ti ju. Joj [ka ko je ta mo.]
I3: [Ja2 u3sta ne5m ja1dna ma4lko kroz o1naj ko1dni5k]i so1be. Va3ko5 so1ba tu2 je o1dma 

i ve2 ce2i ovaj... Ima4de5 go1rkan va3lda je po1me }a ne ka3me re. [ta2 je ne1 znam ni ja2. 
Da sni2ma ako ne1ko ne1{to u1zme. Ali ni4sam ni1kad ne1 do bo2g.

I1: Ne do bog.
I3: Ne1 do bo2g da bi u1ze la {ta1. I te le fo4ni  su bi4li. Na to i ne1 znam ni1{ta 

u te le fo4ne .
I1: Ne do bog da da...
I3: Ni4sam pu4sta la ni te le3vi 5zo r. Mo2j bra1t o1ndak {to ka2`e mr3tav. I ne1 

zna5m da pu2stam na o1naj da3qi5nski na ko je3{ta na2s je tri2 bi4lo. I ja2ovaj...<» Из-
дах. >O!}u ja2 da u3sta nem ma4lko, da i3zi5|em re ko i ja2 na vra4ta sa1mo. A me3ni ka2̀ e 
je3dan: „De1 si po3{la, ka2̀ e?” Pa re ko o1} re ko sa1m ma4lko re ko da i3za5|em o4vde na. 
„Ne3mo5j, ka2`e, zna2{ da ne3 sme5{ sa4ma.”

I1: Ja.
I3: I vo1de te... Pr2vo su me vo1zli u ko li4ci ma, pa o1ndak po1sle te vo1de pa... 

Ej ma2jko mo3ja. E ma2jko, sto2 sam je pu4ta po me4nl a bo1̀ em ti... Ne1ka mi bo2g o3pro
sti i ma2jka bo3`i ja.[[to1 si me ma2jko ro3di la?]

I1: [Prek si no} me za bol la gla va] Mi co, udar lo u sle po o~ ni cu [o dav de 
dov de.]

I3: [Te4{ko mi bi4lo mno1go.]
I1: Kroz ovu ko {~u ru zna{. I sa mo tu ~e u sle po o~ ni cu. Jo oj! Pa ne znam 

ni kol ko sam je pu ta po men la.
I3: Ee! Ne3mo5j ka ̀ e ma2jku pro3kli wat. Ne pro3kli we5m je nek ka2`em sa1m 

{to1je me ro3di la. [ta1 }u?
I1: <» Из дах.>
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I3:<» Из дах.>Ka 1d ne mo3gu da... Ka1d ni4sam ka1ko tre1ba ne3 tre ba da `i4vi5m. 
Ja ka2`em, mi1li bo1`e, {ta1 b na3{la re ko da se u1bi5jem. Mi1sli }u ti2 si lu4da. 
Ni4sam lu4da. 

I1: <Шtuca.>
I3: Pa1met na sam, ni4sam se iz gu1bl a ne1 do5 bo2g. Da ka2em da ne1{to, ne1 zna5m. 

U sve1snom sam sta4wu.
I1: A yi- Jac-Ma jo, on  {to na sje zva la ovd ku }i na wen te le fon. Ona 

{to je le ̀ a la sa mnom. To je Du {an ki na stri na. Du {an ke ove Ci gi ne. To ti 
je, Mi co, abro no {a ne mo` go ra bi ti. [ta god se de si u ku ovd u toj so bi.

I3: Ja.
I1: Mi svi }u ti mo i sam vi ~e mo ne moj te da do ~u je Stoj ni} ka je opa sna. 

Ne moj da do ~u je Stoj ni} ka.
I3: E Sto2jni} ka je i ka4zla me1n. Ni4sam ka ̀ e va3ko5g pa ci je1nt a vi1dla da 

ka ̀ e o1}e5 da u1mre5. [Xn ne ~u je se do bro]
I1: [I mi sve }u ti mo] al ono o}e da pro go vo ri ka sam ja pa la uve ~e. 
I3: Ja.
I1: Ne moj te, ka ̀ e, ona }e wu od ma ta mo |e su lu di.
I3: Ja.
I1: I {to }e `e na pa met na ka` da ide ta mo i da do bi je jo{ ve }u strah. 

Nek ona je se ta to ne {to tren la il sa wa la pa po {la
I3: Ja. 
I1: da usta ne i pa la. Vi so ki kre ve ti. Na {es je bi lo u so bi. Sve }u ti mo 

sve me tle us }u te Yma lo te pu }e. U […]ne }e vaqd re }i.
I3: Pa je3dna...
I1: A ona ka ̀ e woj: „Yuje{ ti, `e no, za sve {to pri ~a{, ni je do bro. Al 

ne moj da ovu `e nu str pa ju u lud ni cu ka ̀ e dob }e `e na slom `i va ca. Kad bi 
je od ve li tam kar.”

I3: Je3dna {to1 je bi4la sa3 na ma iz iz Bra1si ne Bor... Ta1m pre ma Zvor ni4ku. 
Ne2ma |e3ce5 o3na i ~o1e5k. Ali ni4sam vi1di la ~u1da, na bel- na bje2lom sve4tu da `e3na 
ko3ja5 ne2ma |e3ce5 da bu1de no2lko qu1ba zna, da bu1de na3ko5 do3bra,da bu1de... Pa da4la 
bi ti kr1vi is pod gu1{e ako tre1ba. Al ja1dna bi4la slo1mla ku1k. Pa je o3na i 
ape1rsa na va3lda i pro vo4da la je po1sle sa {ta1ka ma i sa {ta4pom i...Wo2j mu2` 
ima4de {e3}er. I#ma la. Mu ~e...<Pret po sta vqa se da je in for ma tor ka hte la 
re }i mu ~e nik.> Do ne3se 5ja 1bu 5ka  i do ne3se 5 va3ko5 {ta1 o3na sme4de5 ne3 sme5

I1: Ja.
I3: ni1{ta sla1tko. O#na o3qu5{ti po mo3ra 5nx u. I ako je ma1lo po1~e la da 

tru1li,o3na o1no o3tki ne ma1lo −i jo1{ je3dna iz Va2qe va bi4la. I o3na i1sto ova3ko5o1vu 
ru2ku bi4la ono... Otka4za la joj ru4ka. I o3na ka2̀ e:„Mi2ro, e1o te1bi po1la po mo3ra 5n xe, 
a e1vo te1b, Mi3lo5jka, po1la.”Re ko ne4}u, Qu2bo, je1di re ko ti,2 ti2 ne3 sme5{ da je1de{. 
Me1n }e sa1d do ne3su 5. A ti2 ne3 sme5{ to2re ko ni1{ta da po3je de5{. Ne1ka, ne1ka, ka2̀ e, 
i3ma5 do1no Mi lu3ti n i ja1bu5ka do1no i o3vi5... Mi lu3ti n joj se ~o1vek zo3ve5. Do1no i 
ja1bu5ka do1no i o1i5po mo3ra 5nx i. Sa1m je1di. O#na mi o3qu5{ti. Ka1d do3ne su nam do3ru ~ak. 
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Pa nam do ne3su 5 po ja4je ba2re no. I do ne3su 5 de1qku ovaj mar ga ri4na, jel do ne3su 5 ma1lo 
xe3ma na3ko5 jel...

I1: Ja.
I3: Za4vi si ka1ko ko3je ju1tro. Ne1ka de5n ovaj u3ku va5ne  dve2 vi4{le i ja4je. Ja2 ne 

mo1g da o3qu5{tim ja4je, ne mo1g. O#na me1n o3qu5{ti ja4je pa o1ndak ise4~e u ta3wi5r. I 
me3ni ne1ki  sto4~i} va2m me3tu li po red mo2g kre3ve ta, do pro4zo ra. Ja2 sam sa to2g 
je1la. Ni4sam mo3gla va3ko5 za ve1lki a3stal je l o1} da pro1spem mr1ve. Ne mo3gu ni4sam 
na3vi kla da bi1dne o1no  iza1 me ne tra1qa vo ni pr1qa vo ne go... I#ma la mo2j pe {ki3
ri } pa pro3ste re5m ga da ne3 idu mr1ve, da ne3 pa da, da se ne3 tru5ni. Pa o1ndak ka1d 
je1dem, ja2o1ne mo3je mr1ve va3ko5 po la4ko  u o1naj ta3wi5r sma2nem.

I1: Ma jo, na spi joj mal {en ce.
I3: Ne4}u, Lje2pa. O!} d i1dem sa1d i ku1}i. Ne mo3gu.
I1: [ta va li. 
I3: Ne mo3gu. Ne mo4g, Qe2pa.
A: Ho }e{, ba ba Mi co?
I3: Ne4}, si2ne, fa4la.
A: Uzmi ma lo pi te.
I3: A!j po3je {}u je3dan pa3~i5} pi1te.
I1: Uzmi pi te i uzmi to vaj sok ne pi je{ ni ka ko.
I3: E!v ova3ko5 je3dan pa3~i5}.
A: Ho }e{ tac nu?
I3: Xn Po1sle ti2 da pe3re5{. E!vo po3pi }u o1vo so1ka i o1vo po4je {}u i ne3 tre

ba m ni1{ta, si2ne, vi1{e. Fa4la.
A: Do bro.
I1: A jel ovo ovaj upa qe no? Kad ta ko si ja.
A: Si ja ta ko.
I1: Sja ji.
A: Sja ji.
I3: <smeh>
I1: Joj sve nas is pra vqa […]. Joj bo ̀ e ja ki.
I3: U!kov ~o u1 me ne Ma3ti ja te le3fo 5n ima4de5 Ka1}a mu da4la ka1d je o2n bi1o u 

bo4lni ci ape3ri sa5n.
A: Mo bil ni?
I3: Mo1bi5lni. O#na  we1m da4la, a o2n ne1 zna ta3ko5 u1 we ga. I o2n ka2`e ovaj... 

Re ko: „[to1 mu to2 da4je{, Ka1}a?” A o3na ka2`e ovaj... „Ne1ka na2no da se ja2vi |e1d 
ka1d ga ja2 bu1dem zva4la.” I o2n sa3de5 we3ga5 u3kov ~ao4vde na. Zna4de5sa1d na3vi ko.

I1: Ja.
I3: I A!na zo3ve5 mo3ja. A ja2 u1ze5la pa se ja4vi na mo1bil ni o3no s i1{~u pa te

le3fo 5n, ovaj ga4jtan. O@n bi1o we3ga5 u1kov ~o. A A!na se sme1je. „Joj e1vo i mo3ja na4na 
zna4de5 na mo1bil ni te le3fo 5n da se ja2vi.” Re ko zna2m, si2ne, da se ja2vim i da pri2~am 
ka1d ga ne1ko ka1d po3zo ve.

I1: Ja.
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I3: Nau3~io me to2 Ma3ti ja. Al ja2 ne b mo3gla da po3zo vem ni1kog i ne zo3ve5m 
ni1kog ni na o1naj ni na o1vaj. Ni na fi1ksni ni na...

I1: […] Stvar je.
I3: I ovaj ja2 ka2`em Ma3tii:„O!d rekˮ−a o2n ba1nu.O!d re ko sa1ti uga4s. Ne1 

znam rek...” Zna4de5m d u3ga5sim re ko bo1ja la sam se, ni4sam mo3gla ga4jtan da i3{~u
pam sa o1no ga, ka4bla o1nog dru1gog[…] ga.

A: A i do voq no je ba ba Mi co kad te ne ko zo ve da taj ne ko pre ki ne i ti 
ne mo ra{ ni {ta vi {e da pri ti ska{.

I3: Da ga pre3ti5skam.
A: Ne mo ra{ ni {ta. Ako te be ne ko zo ve, ti se sa mo ja vi{ i po sle }e on 

pre ki nu ti i ti ni {ta vi {e ne di ra{.
I3: Zna2{ ka1ko o2n,o2n i ka1d je u1kov ~an te le3fo 5n, Ma3ti ja... Kao na3pu nio je se.
A: Da.
I3: I o2n we3ga5 i3zva di, s o1nim ga4jta nom i3{~u pa ga4jtan i ski1ne te le3fo 5n i 

o1ndak o2n ne1{to pri3ti5ska na3ko. A za1{to to2 di2ra, ne1 znam.
A: Mo ̀ da de da Ma }o {a qe po ru ke.
I3: Ja2 ne1 znam {ta1 o2n to2 ra2di. 
A: <Smeh. >
I3: Ja2 ka2em: „Ne3 di5raj to2 va3lda }e se re ko sa2m uga4sti.”„A!j {ta1 ti2 zna2{?” 

Pa o3tkud ja2 re ko i ne1 zna5m i ne3 di5ram i...
I1: Ja we ga ne ne znam i ne} ni da di ram.
I3:Ja.
I1: Joj yi}in {ta pu ta zvo ni pa zvo ni i Ma jin. Zvon kol ko o}e{, ja se 

javt ne }u.
I3: Ja2 na o1naj nau3~i la me O!qa. Ja2 vi2~em nau3~i la O!qa mi ku4pi la. <Je de. 

> Ne mo1g da u3sta ne5m. Dok ja2 u3sta nem o1dem u ko1dnik dok se ja2vim na o1vaj. I#ma de 
o1naj be3̀ i~ ni. I ja2 sa3 wi5m u1zmem le2po ja2vim se, al ne mo3gu sa ru4ko5m ni1ko ga ja2 
da po zo3ve 5m. Me1n sve1<Pi je sok. > Ma3ti ja po zo3ve 5. A!jd jo1{ je3dno. I#ma5l ko3je5 ma2lo?

A: Je li le pa pi ta, ba ba Mi co?
I3: Je1ste, si2ne. Mlo1go le4pa. I me1ka na i le4pa. E!vo jo1{ je3dan pa3~i5} }u 

u3ze5ti a sra mo3ta je.
A: Ni je sra mo ta. 
I3: Da u3zi mam.
A: Sa mo se po slu ̀ i, ba ba Mi co. Pa ni si odav no ni do la zi la?
I3: Pa ni4sam, si2ne, ni4sam mo3gla. Ne mo3gu, ne1kad mi se o3du zmu no1ge. Ne 

mo3gu ni1ku dan da o1dem. I on1dak ma1l i3zi5|em nu4dna na3prag o1de5m ma1l sta3zo5m do 
ka3pi je i vra2tim se i... Zo4ra mi i o3na: „Do4| ma1l.ˮ Re ko ne mo1g,Zo4ro, sa1d ja2re
ko do4}i. Ja3ko o1vu zi mi3nu  kla1li. Pe tqa4nci je i oko we2. Ka ti ne2ma ni1ko ni1{ta 
da ti po3mog ne. Mi1ka i Go3ran re4dli i Ma3ti ja i Ra1di {a nu4 bi4li. I ka2`e o2n ... 
O!nim ka1d je... Ni4s }e1l da je1du dok ni1je pre3gle da no me2so. Ma3ti ja o1de i pre3gle
da me2so. O!n po1sle pe3kli na o1no me pod vu ra3ni jom. Va2m bi4la }e1la da u3re ̀ em 
ku3pu sa, Ma3ti ja da mi usje4~e5da im i3spr ̀ i5m pa re ko me2so. Ne3mo5j, ka2`e, sa1m 
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me2sa i3spr ̀ i. O!n na3sje kli va3ka5 pa1~ad o1ne kr ti3ne 5. Ja2 ra3sta5wim le2po pa i3spr
`i5m. I o1nda su to2 je1li.

I1: Do bro je nis uglav nom bil glad ni.
I3: Ni4su bi4l gla4dni. Po1pi li ka1fu. Po1pil su i po1 dva pi2va i... Re ko ne1ka, 

ne1k u1zmu5. Pa mu1ke da se o3su5{i. Da2jsu4{i sa3de5.
I1: Ja.
I3: Lo1̀ i va1tru. O!naj ~o1ek `a lo3sn i {ta2 je dr4va5 po1me }o da se o3su5{i. I#ma5m 

sve3ga5 {to1 o1na pje1va. Sve3ga5 i3ma5m. Le2pa Lu4ki} o1na.
I1: E mo ja Mi co.
I3: Sve3ga5 i3ma5 sa1mo sre1}e ne2ma.
I1: Da ti je ma kar ovaj ~o ek...
I3: Da je o2n zdra1v.
I1: Spo so ban.
I3: Da mi je da mi je Ve1sna bli4zu. A neg sa3de5 i ve1ze o1ve o1vi au to3bu si {to 

i1du5, i Zvor ni4ka {to1 i1du za Ni2{. U ]u3prii ta1mkar u3ga5{e na sta1nca. Ne2}u da 
pla4}a ju. Ne3 mo ru va3lda. Ne3 mo ru qu2di, {ta1 ja2 zna2m {ta1. O!ne u1slu ge i ko je4{t a.

I1: Ja.
I3: I ne3 skre5}u na sta1ncu.
I1: Joj!
I3: Ni4{li je i Zvo3rni5k {to1 i1de. Ne go i1du va2m, skre2nu dru1gim pu4tem. Ti2 

ako si po1nla stva4ri ku3da5n }e{. Ne3 mo` sa3 wi ma ni1kud. A na3ko5 na sta1ncu 
i3za5|u pre1da te.

I1: Ja.
I3: Ja2 ne1 zna5m na mo1bi5lni pa da po3zo vem. Ve1sni ka sam mo3gla da i1dem. I 

o1nda sa3de5n si2|e. Sa1d u3sta vi u Ja1go di ni. I tu4dna... A ota4le dva4ne5s ki1lo me ta
ra do ]u3pri je5. I dok o1npla2te... Ta3ksi sta ti je dve1sta di1na5ra. A |e1{ no1lke 
stva2 ri? Sa1 }e Ve1sna do4}i. Ka1k }e? O#na ka2e i3za }e ko le4gin ca pred wu2. U Ja1go
di nu.

I1: Ja. Ja.
I3: Pa da je spre1mi mo ko je4{t a da ne3 ku5pi. Ne3 mo re je3dna pla4ta iz dr3`a t 

i stu3den ta u Beo3gra du i da pla2ti i gre1ja we [da pla2ti i i te le3fo 5n.]
I1:[A dje te se {ko lu je.]
I3: I da pla2ti stru4ju i da... Sve1 dok po3pla5}a. E re ko bo1`e ko da sam je 

ro1dla brez sre1}e. Ta3ka5 je.
I1: A on ne pla }a ni {ta na wu?
I3: Ko1?
I1: Onaj ne sre }a.
I3: Pa on ni1je pla4}o ni na |e1cu. O#na je pla4}a la po1la ka1d je ovaj,ka su 

bi4li, |e3ca ta1m. A o2n ni1je da1o |e1ci da se sa3sta ne bra1t i se3stra. Ne3 da5 ~o-ovaj, 
o3tac. I ba1ba pro1kle ta. Ne3 da5da se sa3sta ne bra1t i se3stra,neg da ~u1je se te le
fo4 no m. Na1zva la A!na, o3na se ja4vla. Ste3va na. „Da2j mi ka ̀ e Fi1li pa da ga ~u1jem, 
o1}u da mu ~e3sti5tam ro1|en dan.”„Ne1 mo gu da ti ga da4de5m, ovaj... Ne1 da Dra1gi {a.” 
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O#na ja1dna u1 jau5k. „[to1 mi ne3 da5 mo2g bra1ta da ~u1jem?” Dok je bi4la ta1mka5ren, 
o3na je pa1ti la i ~e1znu la d i1de va2m sa ma2jkom i d i1de d i1de. Ka2̀ e: „Нe mo3gu vi1{e 
ta1m da bu1dem, ma2jko, ma tre ti4ra ju me. Mu1~e5 me. I ne mo3gu vi1{e ta1m bi1ti. Ako 
ni1{ta, ja2 o3do u Mo3ra vu.” Sre1}o5m su ibi4li va2m pri3hva tli i sve1. A {ta1 }e ka1d 
e1t sa1d i o3na.

A: A vi |a li Ana bra ta?
I3:<Нegira. >
A: Uop {te?
I3: Pa ako ga... Ej o2n je we3ga5 da1o u Pa1ra }in da i1de u {ko2lu. Sa1obra }aj nu. 

Ni1je da1o da i1de u Ja1go di nu va2m. Jel pro4}e po red... Pro4}e pu4tom vi1}e ga Ve1sna.
I1: Ja.
I3: Jel vi1}e ga A!na. I#ma5 u3~i5 do3bro {ko2lu. Sve1 o3dli ~an. Re ko ma3kar im 

da1o bo2g da u3~e5 do3bro.
I1: Ja va la je bo gu. 
I3: I o3na ka2̀  ovaj...<» Из дах. >Vi1dim ga na3ko5. A da mu pre3ku5~i ne3 sme5ni 

po4jma ne2ma da b sme1la pre ku4~i ti da ga {ta1 sme4de5 upi4ta ti. Ni da ni da joj 
re1kne {ta1. I o1ndak o4{la A!na u pro3da5vni cu. Vi1dla we3ga5 i o3{la A!na u 
pro3da5vni cu. Ka ta1mo ovaj... O#na o2n bi1o u pro3da5vni ci. A!j ka ̀ e da ne3 idem u 
pro3da5vni cu pra1vim mu pro ble4me pi4ta }u ga ka1ko si a o2n bo3ji5m ne1{to me1n re1}
i ka ̀ e. Ka1d i3za5|e, da ga sa1m pi2tam ka1ko je. O@n ~e1ko, ka` ~e1ka, ~e1ka ka } o3na 
ui4}i. Ka1 }e A!na o3ti5} ota3le5. Ka1d je i3zi {o, o2n sa1mo br4zon iza4|e iz pro3da5vnce 
i o3de ku1}i. Ni1je sme1o da... Ne3 da5 da se sa3sta nu ni1ka ko.

I3: Je ste za vr {li?
A: Je de ba ba Mi ca pi tu.
I3: A ni ste.
I1: Evo sa }u i}.
I3: A i {ta1 }e. 
I1: Joj [po sat...]
I3: [Ka2`e Ka1}a...]
I1: Ove osta nu. Tam kar. A je l i sa wom mo ra{ sat?
A: Pa ne }e mo ra ti.
I1: Ne }e.
A: Ne }e mo ra ti sad sam ja sni mi la ne {to i bi }e to do bro.
A:<Smeh. >
I1: Ol ga, Ol ga zna[…]. Ova kae...
A: Ba ba Ol ga je pri ~a la vi {e od sat vre me na bez pre stan ka.
I3: A ne mo3gu i ne2mam zu4ba5. I ne mo3gu da pri2~am.
I1: Ne ma ni u we […] je i ona je sva...
I3: Pa Qe2pa nek i3ma5 we4zin je3dan zu2b.
A: Pa do bro, ba ba Mi co, ti ima{ te gor we.
I3: Pa i o1vo je vi1lca. 
A: Da.
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I3: Ne2mam ni je3da n mo2j zu2b. Do2wu vi1lcu ne mo1g da no1sim. A go2rwu no1sim, 
al i o3na o1}e da spa1dne5. Pa to2... Ne1kad je1la bi. Gla4dna sam. A ne mo3gu da je1dem 
zbog zu4ba. Pa gla3du jem, a ne mo1g da je1dem.

I1: Ja ne znam kak u nas Spo men ka na u ~i. Obe vil ce.
I3: E!vo, si2ne,i hva4la.
A: Ho }e{ jo{ so ka, ba ba Mi co?
I3: Ne4}u vi1{e. Hva4la. Ne mo3gu. I!dem sa3de5.
I1: Ka ko je me tla ni je skid... Bi la upor na.
I3: Qe2pa, bi4la b i ja2 u1po5rna. Al me3ni je ne1{to go le3mo  o1va vi1lca bi4la 

da l je go le3ma ...O#{l a sam je3dnom o4vma4lki ce me `u4qa la, bi 4la , ma 1lo  mi sa
stru4 ga li. I ne3 mo ̀ e, opet da sto3i5. Ako me1tnem za1lo gaj u u4sta bi4lo ~e3ga5, vi1lca 
i3spa de. Ne3 mo re da sto3i5. Pro4ba la sam sa4ma da me1tem. Ne mo3gu i ne mo3gu i bo2g. 
Ja me1tem u u4sta, vi1lca i3spa de. Ja2 u u4sta me1tem, vi1lca o1pe i3spa de. Le4pi la ma1l 
o1naj le4pak i o2n ma1l dr3̀ i5. U#̀ u5qa me va2m sa le2vu stra2nu.O!pet aj ski1ni i ta3ko5.

A: A ko je te bi ra dio zu be, ba ba Mi co?
I3: Pr2vo mi je ra4dla je3dna... Ne1 znam ka1k se zva4la Sne3`a na. O#na mi je i 

va1di la zu2be. Yetr3ne5s zu4ba5 i3zva dla sam od je3dan pu2t.
I1: Et vi{.
I3: Sve1 je3dan da2ndva2pro2|e pa o1dem pa sve1 dva2po1 dva zu4ba mi va1dla. Pa 

dao3na ma kar me3ne5 na1u~i da ka2`e a1jd ne ka t o3sta ne je3dno dva2 tvo3ja zu2ba tri2.
I1: Hva la bo gu.
I3: Vra2ga. O#na me1n po1va di sve1. Ne pro4|e dva4tri da2na... „Do4| ka ̀ e da t 

ra2di mo zu2be.” I o3na me3ne5 pi2ta:„Je l po3zna je{ ti2 o4vde na ko3ga5?ˮ Re ko ne po3zna jem. 
Po3zna jem Mi4{u Ta3di5}a, al o3tkud ja2zna2m |e2 je o2n ra4dio i je l sa wo2m jel ni1je. 
U ko3ntak ti ma da1 l to2o1ni ra2de tu2 za1jed no i...

I1: Ja ja.
I3: I o3na me1n ovaj, o1ne zu2be ko bja1gc e u1ra 5di . „Do4|i na pro4bu.” Ja2 o3{la. 

Ja2 mi1slim o3ne }e sta3ja ti. Joj ka ̀ e u we2 de4sne o3ti {le. I#{la ja2 iPe4ro u1ja ko5v, 
ko d we2 po1sle. U we2 ka` ovaj de2sne ka ̀ e lo1{i su joj skro2z. Ka1d Mi3le na ka2e 
mo3ja se3stra ni1je i3ma la ko1lko re1~e go1di5na da ni1je i3ma la zu2be. Do3we5, i go3r we5
ve1} bi4la po3va dla sve1. Bi4la na3pra vla zu2be ni1ka ko sta1ti. I po3zo ve je3dna ro3|a ka 
u Beo3grad, da i1de da o3pra vi zu2be. O#na je ka2̀ e na3me sti la wo2j zu2be. To2 su ka2̀ e... 
O#na sa1d ka2̀ e ne1 b da4la... Ni na2jboq... Ne1 b da4la i1qa du e2vra da mi ne1ko da4de5sa1d. 
Da ka2e da2j zu2be. Da2j zu2be. Ne1 bi ida4la. Ne3 mo`. Ka1d ne2ma...

A: Spo mi je ova isto le po ura di la, ona se ne `a li, ni su joj ni sme ta li.
I1: Le pi su, le pi su.
I3: A ne1 zna5m ko2 je wo2j ra4dio.
A: Woj je ra di la Ve sna, dok to ra [La la.]
I3: [La2la.]E ee! Da sam bo2gdo i ja2. Al do3bro mo1`da ni1je o3na ta1d ni ra4dla 

u bo4lni ci.
A: Ni je [ni je ona] je sko ro po ~e la da ra di.
I1: [Ni je ra dla.]
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I3: Ja o3na ra4dla pri1va5tno va3ldan i...
I1: To je we na or di na ci ja vaqd?
A: Pa ona ra di u bol ni ci, ali mi slim da ra di ipri vat no.
I1:Aaa.
A: Da ima i or di na ci ju.
I1: Znam da ka ̀ e da je ku pio La le i woj.
I3: Ja! A da1 l ovaj... Da1 l joj je ra4dla u bo4lni ci ili...?
A: U bol ni ci je ra di la. Ni je i{la Spo ma pri vat no. U bol ni ci joj je 

ra di la.
I3: Ko1lko su wu2 ko4{ta li `a1lo sna. Joj ja2 sam da4la o1voj, se1dam i1qa da il 

bi de1vet. Pa sam da4la o1pet ka sam va2m ra4di la, opet dru1gi pu2t ka sam o3{la da 
ra2dim. Ra4di la mi je3dna iz ba1we5... Pa i o1na je va3lda iz ba1we jel iz Lo3zni ce ne1 
znam ni ja2. Go4ca i Mi4ra, zo3vu5 se. I o3ne ovaj... I wi1ma sam da-<Pret po sta vqa 
se da je in for ma tor ka hte la re }i da la.>ok o... I wi1ma sam va1ld da4la pe2t 
i1qa5da. Ko1lko ne1 znam ni ja2. To1lko me ko4{ta lo. A na da4va la sam se pa2ra ne3 
pi5taj me ko1lko. Pa da mi je ma3kar a1sne. Da je ma3kar a1sne.

I1: Ajd, Ma jo. O} te l ov de na jel gor d ide te?

3. Спи сак ко ри шће них сим бо ла и зна ко ва

Сим бо ли, 
зна ко ви Зна че ње При мер упо тре бе 

А и стра жи вач ка еки па  
И1, И2, И3 ин фор ма то ри чи ји се го вор ис пи ту је  
Х не зна се ко го во ри  

И1, И2, И3
го вор ни ци чи ји се го вор не ис пи ту је (нпр. де ца 
ин фор ма то ра, уну ци и сл.)  

[] преклапање, ре чи ко је се у исто вре ме из го ва-
ра ју 

A: До ћи ће [сутра]. 
И1: [Сутра.]

[2 2]
већи број преклапања A: До ћи ће [сутра]. 

И1: [Сутра.] А [2 Ми лан 2] 
?А: [2 Та ко је 2] ре као.

Реч на ро чи то ис ти ца ње не ке ре чи, сло га или гла са, 
емфаза

A: До ћи ће [сутра]. 
И1: [Сутра.]

y ре ду ко ва ни гла со ви, сло во се ста вља у експо-
нент

A: До ћи ће [сутра]. 
И1: [Сутра.]

<> по ја шње ња екс тра лин гви стич ког кон тек ста  

<?> прет по ста вље на реч, ко ја се због не раз го вет-
но сти не чу је добро

A: До ћи <?>ће [сутра]. 
И1: [Сутра.]

<акц. ?>
не си гур ност у по гле ду ак цен та

И1: Do 4}i <акц. ?>}e 
su 1tra.
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<обл. ?>
не си гур ност у по гле ду об ли ка И1: Do 4}i <обл. ?>}e 

su 1tra.
¥ ка шаљ  

<¥> кроз кашaљ, на во ди се иза ре чи ко ју ин фор ма-
тор из го ва ра и при том ка шље  

☹ плач  

<☹> кроз плач, на во ди се иза ре чи ко ја је из го во ре-
на кроз плач  

☺ смех, на сту па на кон из го во ре ног  

<☺> кроз смех, на во ди се иза ре чи ко ја је из го во ре-
на кроз смех  

<По каз.> по ка зу је, де мон стри ра  

<»> не вер бал ни знак, из у зев сме ха и ка шља, на кон 
из го во ре не ре чи  

<» Из дах. > из дах, сле ди по сле из го во ре не ре чи  
<» Удах. > удах, сле ди по сле из го во ре не ре чи  
<Шап.> ша пу ће  
<По др.> под ри гу је  

Х <изост.> из о ста вље на реч ра ди чу ва ња ано ним но сти 
го вор ни ка  

Апо теХ слог се не мо же иден ти фи ко ва ти Ку Х
А поХ Х број сло го ва ко ји се не мо же иден ти фи ко ва ти И1: Оти шао је у апоХХ.

() по ја шње ње лин гви стич ког кон тек ста, ре кон-
струк ци ја ре чи ка да је реч дво сми сле на И1: И(х) је до вео.

[…] изос тављена оп сце на ре ч И1: [ta 2 je rek […].
, крај ма ње ин то на ци о не це ли не  
! ис каз из го во рен у ем фа зи  
? упит ни ис каз  

... не до вр шен ис каз, од но сно пре ки ну та ми сао, 
ко ју ни је пре ки нуо дру ги го вор ник  

„ ” ди рек тан го вор, апе ла тив ни но ми на тив  

; сла би ја по ве за ност ре че ни ца, го то во да су две 
за себ не, не за ви сне, ре че ни це  

− ре че ни ца 
−

умет ну та ре че ни ца, до дат ни ко мен тар, из дво јен 
ин то на ци о но и(ли) па у за ма  

сри-ца-ње сри ца ње  
ку- ку ћу не до вр ше на реч, од но сно по на вља ње сло га  
ə окле ва ју ћи звук, шва  
Аа про ду же но тра ја ње гла са  
Y не ар ти ку ли сан звук  
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

У часопису Свеске Матице српске из Серије језика и књижевности 
објављују се оригинални научни радови, критике, прикази и грађа из области 
књижевно-језичких истраживања. Радови се објављују на српском језику 
ћирилично или на неком од светских језика (енглеском, руском и сл.). 
Достављају се одштампани или у електронском облику (на цедеу или 
имејлом) најкасније до 1. септембра за текуће годиште на адресу уредништва:

Матица српска
Матице српске 1
21000 Нови Сад
Уредништво Свесака Матице српске – серија језик и књижевност
Имејл:jtrbojevic@maticasrpska.org.rs

Уз рад је потребно доставити основне податке о аутору (титулу и научно 
звање, назив и адресу институције у којој је ангажован, електронску адресу 
и број телефона).

Да би био објављен у часопису, рад мора добити позитивну оцену 
рецензаната. Ако је чланак био изложен на скупу, у виду усменог саопштења, 
податак о томе треба навести у посебној напомени. Рад који је већ објављен 
у неком часопису не може поново бити штампан. 

Уз поменуто рад мора задовољити и формалне критерије тако што ће 
технички бити уређен према правилима припреме рукописа за штампу, 
усклађеним с Актом о уређивању научних часописа. Рад мора обавезно 
имати следеће елементе: име и презиме аутора, наслов, сажетак, кључне 
речи, основни текст, списак коришћене и цитиране литературе и извора, 
резиме на страном језику и податке о аутору. 

Текст треба форматирати на следећи начин: 
а) користити уобичајени фонт (Times New Roman), уколико се употребе 

други фонтови, потребно их је посебно послати;
б) формат А4, горња и доња маргина 2 цм, лева и десна маргина 3 цм; 
в) размак 1.
Име и презиме аутора наводи се изнад наслова уз леву маргину (величина 

слова 12 pt). Наслов рада даје се верзалом (12 pt), центрирано. У фусноти 
везаној за наслов рада потребно је навести назив и број пројекта у оквиру 
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којег је истраживање настало. Сажетак и кључне речи сместити испод на-
слова (на језику основног текста, величина слова 10 pt, лева маргина увуче-
на 1 цм у односу на основни текст и први ред увучен 1 цм). У сажетку, који 
би требало да има између 100 и 250 речи, укратко представити предмет 
истраживања, циљ, методе и резултате. Кључних речи не би требало да буде 
више од 10. Пример: 

Наташа Половина

МОТИВ ПУСТИЊЕЉУБИВЕ ГРЛИЦЕ У ДЕЛИМА  
СРЕДЊОВЕКОВНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

Сажетак. У овом раду се посматра ...
Кључне речи: стара српска књижевност, мотив птице...

Основни текст

Основни текст треба да буде структуриран на следећи начин: у уводном 
делу треба представити проблем, уз осврт на релевантну литературу, те 
описати методе и циљеве истраживања; након анализе, у закључку, указати 
на најважније резултате. Величина слова у основном тексту јесте 12 pt, а 
први ред је увучен 1 цм. Наслови већих целина у раду који их садржи наводе 
се болдом (уз нумерацију) и центрирано, док се наслови мањих целина, уну-
тар поглавља, дају обичним слогом. Ове поднаслове, уколико се наводе један 
испод другог, потребно је одвојити једним празним редом, а такође се праз-
ним редом одвајају и од основног текста.

1. Увод

2. Роман без романа ‒ лектира као подстицај за јунака

3. Закључак

или

1. Увод

1.1. Човек који је изгубио прошлост

Примери у тексту, као и називи књижевних, научних и других дела на-
воде се курзивом. При истицању значења речи користе се полунаводници [‘’], 
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а цитати се стављају под наводнике [„”]. Уколико се из неког дела преузимају 
већи одломци, онда се они дају обичним слогом, ван основног текста, из-
двојени у посебне пасусе (величина слова 10 pt) и увучени 1 цм у односу на 
основни текст. Први ред увући, такође, 1 цм. 

Пошто свештеник постаје Романов старатељ, он страст према Видако-
ви ћевим романима преноси и на Романа:

„Све романе, гди год је наћи могао, доносио је свом љубимом питомцу, 
читаше му и слађаше му да је ту најбоље за човека увеселеније и Роман, 
ионако склоњен на то, тако се заљуби у читање романтически књига да се 
ни у време ручка од њи није раставити могао...” (Поповић 1998: 24). 

При цитирању извори се наводе у загради и интегришу у основни текст, 
и то на следећи начин:

а) упућивање на одређену студију у целини: (Васић 1998);
б) упућивање на одређену страну студије: (Васић 1998: 80);
в) упућивање на одређено издање исте студије: (Радовановић 19862: 66);
г) упућивање на одређене студије из године у којој их има више од истог 

ауто ра: (Бугарски 1986а: 55), (Бугарски 1986б: 110);
д) упућивање на ауторе са истим презименом: (Ивић, П. 1998: 124), (Ивић, 

М. 1970: 51);
ђ) хронолошким редом се наводе студије истог аутора на које се у тексту 

позивамо: (Halle 1959; 1962).
У фуснотама се дају само коментари аутора и додатна објашњења која 

би евентуално оптеретила основни текст; фусноте се не користе за навођење 
литературе.

Литература се даје иза основног текста азбучним или абецедним редом 
у зависности од писма рада који се приређује за штампу: наслов центриран, 
верзалом, величина слова 11 pt, спационирано 2 pt (Л И Т Е РА Т У РА). 
Уколико се референце наводе на оба писма, потребно их је одвојити: најпре 
навести радове на ћирилици, а потом на латиници. Литературу навести на 
следећи начин:

а) књигу 
Вучковић, Радован (2000). Српска авангардна проза. Београд: Откровење.

б) чланак у часопису
Васић, Вера (1996). Лингвистички аспекти субординације агенса проагентивног 

типа у Вуковом преводу Новог завета. Зборник Матице српске за књижевност 
и језик. XLIV/ 1–3: 93–104.
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в) библиографску јединицу с више аутора
Кулишић, Шпиро, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић (1998). Српски митолошки 

речник. Београд: Етнографски институт САНУ – Интерпринт.

г) зборник радова
Лејкоф, Џорџ и Марк Џонсон (2014). О појмовној метафори. У: Језик и сазнање. 

Хрестоматија из когнитивне лингвистике (ур. К. Расулић, Д. Кликовац). 
Београд: Филолошки факултет. 273‒305.

ђ) речник
РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика, I–III. Нови Сад – Загреб: Матица 

српска – Матица хрватска, 1967–1969. IV–VI, Нови Сад: Матица српска, 1971–
1976.

РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. I–. Београд: САНУ, 
Институт за српски језик САНУ, 1959–.

е) публикацију доступну онлајн
Velt man, K. H. Augmented Books, Кnowledge and Culture. <http://www.isoc.org/inet2000/ 

cdproceedings/6d/6d.> 02.02.2002.

После литературе дати резиме и кључне речи на неком од страних језика 
(величина слова 10 pt), по следећем моделу:

Gordana Štasni

SUFFIXAL SYNONYMY IN CONTEMPORARY SERBIAN

S u m m a r y

The main subject of this work is suffixal synonymy as a form of derivational 
synonymy...

Key words: suffixal synonymy, Contemporary Serbian... 

Подаци о аутору на крају целог текста (величина слова 11 pt) треба да 
садрже следеће елементе: назив институције у којој је аутор запослен или 
ангажован и електронску адресу.



237

СВЕСКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
59

Серија књижевности и језика
Св. 16

Издаје
Матица српска

Улица Mатице српске 1
Нови Сад

Телефон: 021/6615-798
И-мејл: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs

За издавача
Проф. др Ђорђе Ђурић

генерални секретар Матице српске

Стручни сарадник
Др Јована Трбојевић

Лектор
Татјана Пивнички Дринић

Коректор
Др Јована Трбојевић

Технички уредник
Вукица Туцаков

Ликовно-графичко решење корица
Коле Ђиновић

Компјутерски слог
Владимир Ватић, ГРАФИТ, Нови Сад

Штампа
Сајнос, Нови Сад



CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

80/82

СВЕСКЕ Матице српске : грађа и прилози за кул-
турну и друштвену историју. Серија књижевности и 
је зика / уредник Мирослав Радоњић. – 1985, св. 1– , 
– Нови Сад : Матица српска, 1985– . – 24 cm
ISSN 0352-7700
COBISS.SR-ID 2857738


