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Филип Маринковић

КРОЗ ЗАВЕЈАН Е ТРАГОВЕ СЛОБОД Е – РАТН И
ДНЕВН ИЦ И ВАСЕ ЕШКИЋ ЕВИЋ А
Сажетак: У рад у се, на темељу необјављених рукописа из бележница
Васе Ешкићевића, као и оних објављених у подлисцима часописа Србадија и
Северна Србија, ист ражује и реконструише његов однос према Великом рат у
у најширем смислу. Овај ратни добровољац оставио је за собом непроцењива
сведочанства о духу једног колектива, дневне извештаје о дешавањима унутар
њега, али и пописе многих злочина почињених над српским, пре свега цивил
ним становништвом, са експлицитном жељом да се никад не забораве. Прешаo
je пут од академског сликара Императорске академије уметности у Петрограду
до ратног сликара Прве српске армије војводе Живојина Мишића, и Велики
рат је оставио неизбрисив траг на његову личност. Порт рете девојака насли
кане у Русији, чији се попис такође може пронаћ и међу шест необјављених
нотеса који се чувају у Рукописном одељењу Матице српске, заменио је оног
трен утка када се, приближавајући се петој деценији живота, пријавио у до
бровољце и тиме постао учесник у страдању једног народа и дотадашње уста
љене слике европског континента. По завршетку рата и током њега, дотадашње
порт рете замењују обимни пописи из Великог рата, поп ут једног наслова са
стране необјављених дневника, писаних на српском, руском и немачком, а
који гласи ,,Порт рети српских војсковођа и јунака у Великом рат у” (РОМС,
инв. бр. М. 10.442). Ратна тематика са изразитим набојем родољубља у част
свих оних хероја, страдалих и преживелих, обележила је каснији живот овог
писца дневничке и мемоарске прозе и за собом оставила увид у сва она инте
лектуа лна и културна стремљења у поменутим приликама и драгоцен пример
нараштајима који ће доћи.
Кључне речи: Велики рат, рукопис, дневник, слобода, заборав, отаџбина.

Немогуће је одредити колико тога је Први светски рат однео Србији и
колико је она, као држава, у њему страдала. Такође је немогуће одредити
колико је било светлих и бесмртних личности са одредницама правих хе
роја и велик их колективних под ухвата који су проистек ли из помен утог
доба. Од српског сељака, који оставља родну груду и плодну земљу и мења
је за пушку у руци и ледине албанских планина до најумнијих грађана, праве
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интелектуа лне елите тадашњег времена попут Милана Ракића, који своју
конзуларну и дипломатску каријеру не наставља у Паризу или Риму, већ као
војник и један од првих ослободилаца који улазе у Приштин у, која у том
времену подсећа на једну каљаву и пусту турску варош. Речи из 1906. годи
не, инспирисане посетом Хиландару, попут „мисли и осећања предака про
дужују […] у нама”, нису у Ракићевом случају остале тек пуки запис, већ су
остале утемељене у његовим деловањима. Из јаког колективног идентитета
произлазе и каснија целивања земље једне наизглед непрегледне пољане. У
Ракићевој свести, то није ,,земаљско царство” већ пут за ,,небеско увек и
довека”, односно Газиместан, место на ком види још увек живе косовске
јунаке и које представља све оно што он и његов народ јесу.
Међутим, у интелектуалним круговима тадашњег Београда и Новог Сада,
Ракић је можда био најпознатији, али никако није био усамљени случај. Након
успостављања новог друштвеног, комунистичког поретка у Југославији су
многи хероји Великог рата скрајнути, а многи и протерани или убијени, попут
Драгише Васића, Светислава Стефановића или Станислава Кракова. Таква
епизода у животу једног човека може се пронаћи, са доста сличности, пре све
га у израженом одржавању косовског, немањићког и византијског култа1 у
свести и у личности Васе Ешкићевића (Ириг 1867; Нови Сад 1933), који је ипак
до последњег тренутка свог живота остао непоколебљиво привржен родољу
бљу према Србији и сећању на Први светски рат, не прихватајући никад нову
домовину2 и нови поредак.3 У својој краткој, тространој аутобиог рафији,4
Неколико страна у Ешкићевићевим необјављеним дневницима посвећено је и разним
забелешкама из историје Византије и њеним владарима, забележени су делови из Горског
вијенца, издвојени су цитати Доситеја Обрадовића, али и стране посвећене грчкој митоло
гији, поп ут записа о Тантал у или Прометеју. Вид.: РОМС, инв. бр. М. 10.442.
2 У Србадији је, са прил ичном дозом храброс ти, штампао и текс тове са нег ат ивном
конотацијом о Југославији, односно: „југословенску лаж којом смо се деценијама кљукали
и успављивали, да се тек онде на Гучеву, Крупњу, Мачковом Камен у, и Шапц у пробудимо
и – отрезнимо, и да тек овде дођемо до уверења, да се вековима тровани организам и душа
наше браће Хрвата морала и мора другојач ије почет и леч ит и.” О злоч ин има Хрвата над
Србима у рату је чак сачинио попис њихових имена у истом гласилу. Нека од имена, за која
наводи да су се ,,лавовски борили против своје браће [...] због њиховог лакејисања Аустро
мађарској” јесу: Максимилијан Шик, Јосип Штајнингер, Стјепан Тршински, Јурица Штанцер,
Иво Малин... Изнад њихових имена иронично додаје ,,‘славно’ погин ули бранећ и Аустро
мађарску цркотин у.” (Ешкићевић 1923г).
3 Први сукоби са ком ун истичком идеолог ијом у његовом случају наступају још за вре
ме рата, односно приликом повлачења војске, у Крушевц у. Ком унистима замера, пре свега,
жељу за сарадњом са окупаторима (појединци остају у Крушевц у да дочекају окупатора са
Филипом Филиповићем на чел у). Полемик у са њим Ешкићевић користи за следећ и исказ:
,,Судбина, дак ле Србије, судбина своје славе, али и незапамћене отаџбине, судбина његове
браће – ових витезова, који од Косова задивљују свет својим легендарним јунаштвом – није
код овог социјалистичко-комунистичког дроњка изазвало ни капљу сажаљења, туге и бола,
што се руши оно, што је крвљу и сузама стварано кроз читаво једно столеће.” (Ешкићевић 1925ј).
4 По писмима упућен им Станоју Станојевићу, коме је и достав љена ова кратка биог ра
фија као уредн ик у Народне енцик лопедије, указује се да је пос тојала и његова потп уна
биог рафија, ,,у којој је до појединости исп ричао свој живот од детињства”, а која је остала
1
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наводи да је култ традиције неговао још од најранијих својих сећања: ,,Још
као дете истицао сам се прецртавањем српских јунака из календара и других
илустрованих листова.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442).
Био је ратни фотограф,5 песник,6 војник и академски сликар7 – ово звање
је стекао на Императорској академији уметности у Пет рог раду,8 на катедри
професора Иље Рјепина. Без икаквих премишљања, понесен славном побе
дом у Церској бици, по почетку Великог рата, Ешкићевић своју титулу оста
вља по страни, и јавља се међу прекопот ребне добровољце на службу својој
отаџбини,9 осетивши такав позив као своју дужност, попут многих других,
налик новим Југовићима, деветоро браће Вајагић и њиховог оца Ристе из
Индијане, Сједињене Америчке Државе. По доласку на ратиште, он оставља
сведочанство о својим првим корацима на бојишту у српском главном граду:
Беог рад10 је био обавијен густим мраком, и само по нек им осветљеним
местима могло се знати, које је који део вароши. Ово ми је први рат у живот у,
у коме учествујем, и ово је први пут да сам тако близу непријатеља. Ово је дакле
у Русији и, највероватније, тамо пропала. Она биографија, на три стране, по истом сведочењу,
сачињена је по сећању на изг убљен у. Отуда многе појединости из његове биог рафије нису
познате. Да постоје одређени нак надни записи о Ешкићевићевој биог рафији које је прик у
пила његова породица у истом тексту потврђује и Јован Савковић (Савковић 1933: 425).
5 Фот ог рафисао је војн ике Моравске дивизије, српску војску на Крфу, Прву српску
армију, добровољачке руске одреде, бугарске ратне заробљенике, као и дешавања са рати
шта са истока Србије у 1915. години. Његове фотог рафије чувају се у Војном архиву, Војног
музеја у Беог рад у. Вид.: Зековић 2001: 60–61.
6 О изу зетном пош товању књижевнос ти сведоч и и податак да је у некол ико лис това
штампао и своје песме. У необјављеним дневницима налази се и његова песма мистериозној
Госпођици К., а њена завршна строфа, готово у романтичарском маниру, гласи: ,,Сети се
прош лих дана, прош ле среће цвете мили, вратимо се срцем тамо, где смо као деца били.”
(РОМС, инв. бр. М. 10.442).
Није случајно ни то што др Јован Савковић, познаник Васе Ешкићевића, тврди да је
,,у целом своме бићу, и унут рашњем и спољашњем, носио све склоности рођеног пое те.”
Исти сведок наводи да је Ешкићевић нарочито волео дела руске књижевности, првенствено
Пушкина и Љермонтова (Савковић 1933: 424).
7 По процен и историчара уметнос ти Николе Кусовца, смат ра се да се у опусу Васе
Ешкићевића, као сликара, налази око четири стотина цртежа, слика и акварела.
8 Како би се Ешкићевић нашао у помен утом руском град у, знач ило му је и познанс тво
са руским протом Теофаном Николајевичем Кардашевим, али и гест Илариона Руварца,
који му је за пут дао сто форинти уз обећање да ће му слати новац кад год му зат реба. Чак
су и његови суг рађани из Ирига желели да му помогн у у даљем школовању, у вид у прик у
пљања одређене своте новца, али је он тај новац одбио.
9 До тада, из Русије се јав љао отаџбин и као превод илац, првенс твено Чехова и Горког,
који су у његовом превод у штампани у новосадском Браник у, Бранковом колу и цетињској
Лучи. Публицистиком је наставио да се бави и након рата у гласилима Србадија и Северна
Србија чији је био главни сарадник, као суоснивач Српске националне омладине. Такође,
био је члан Књижевног савета Матице српске, до чијег чланства је много држао, те управо
исказом о чланству и завршава помен ут у аутобиог рафију.
10 По доласку у Беог рад, о овом град у остав ља слик у једног нап уш теног и утих лог
града: ,,Беог рад је личио на разорен у Помпеју, не због силних рушевина, спаљених зграда
и топовским метцима избушених зидова, него својом празнином. Леп, светао децембарски
дан, а варош изу м рла.” (Ешкићевић 1923е).
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тај рат, о коме сам увек са највећим интересовањем слушао и читао, и једва чекао
да га изближе својим очима видим, и да се ја у њега умешам (Ешкићевић 1923ђ).

Попут Ракића који удара у православна звона у Приштини, тако Ешки
ћевић загледа сваки православни манастир пред којим се нађе и у њема види
,,дах прохујалих векова, дах силе Немањића и славне прошлости наше.”11 На
сличан начин проматра и православну цркву Богородицу Љевишку у При
зрену, која је услед бугарских злодела претворена у коњушницу, са префар
баним и куршумима изрешетаним иконостасом. Иако је затиче у таквом ста
њу, види у њој задужбину славне средњовековне прошлости. Он осећа слом
и тешко стање Призрена, али истовремено осећа да се налази ,,у Душановом
царском граду [...] где су сјајни двори сјали.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442). Када
се нашао на излазу из Ћуприје, међу последњим војницима у одступању срп
ске војске, иако се непријатељ налазио на само неколико километара од њега,
тачније у Јагодини, он не наставља бојажљивим и пуним маршом даље, из
багавајући ризик од сопственог заробљавања, међу аусторугарским одредима,
који сваког тренутка треба да умарширају и у Сталаћ, из ког већ види црни
дим из топова, већ застаје и разгледа Моравску долин у у којој се налази
Варваринско поље, место ,,где је бесмртни – легендарни српски јунак Јован
Курсула са Турцима мегдан делио и поделио” (Ешкићевић 1925ђ) и замишља
те јунаке на челу са ,,Великим Вождом, који су на овом славном пољу уда
рали темељ овој нашој прослављеној отаџбини.” (Ешкићевић 1925б).
Униформу војника, по сведочењу Јована Савковића, није скидао ни у го
динама након рата, а звање које је стицао од своје седамнаесте године прво
битно у приватној сликарској школи Бечу,12 а наредних петнаест година у
Русији, до своје чет рдесет прве године живота, оставио је по страни и ни
када му се није вратио, иако је, по неким сведочењима, његова слика ,,Забај
калски козаци у манџурским кланцима”13 била постављена у Ермитажу, а
слика ,,Велики четвртак у XVI веку” чувала се у једном од највећих музеја
ликовне уметности – Третјаковској галерији (Јовановић 1983).
Остао је у Новом Саду, доследно сликајући претежно мотиве из рата,14
у свом сликарском атељеу у Улици краља Пет ра бр. 25,15 а чак је у Пет ро
11 Овај запис односи се на црк ву Лазариц у у Крушевц у, зад ужбин у кнеза Лазара (Ешки
ћевић 1925ђ).
12 О помен ут ом школовању у Беч у, ист иче да је даљи личн и нап редак у образовању
био ограничен.
13 Са помен утом сликом је 1908. год ине дип лом ирао и добио сребрно одл ичје. Његове
слике реп род уковане су у велик им тиражима и красиле су многе руске домове, а руска кри
тика се о његовим изложбама у Москви и Пет рог рад у готово увек позитивно изражавала.
14 Из рата се врат ио само са Албанском спомен ицом, а она је додељивана свима коју
су прош ли помен ут у голгот у. Друга одликовања није добио.
15 Данаш њи назив улице је Змај Јовина бр. 4. Јован Савковић оставио је сведочанс тво
да је помен ути атеље био и прави књижевни салон у коме се, понекад до раних јутарњих
часова, дискутовало о уметности и разноврсним темама.
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варадину осликао и оно што је у дневницима заступљено на позамашном
броју страна, разне скице српских цркава и манастира на путу повлачења
српске војске до Сол уна и каснијег победоносног повратка у ослобођен у
Србију а као крајњу дестинацију – ослобођени Нови Сад.16 Реч је о иконо
стасима у српској војној капели у Пет роварадину, посвећеној апостолима
Пет ру и Павлу.
У његовим дневницима приметне су сталне преправке и прецртавања
целих реченица, као и разне назнаке и подсетници. Ешкићевић је приликом
вођења дневника на одређеним местима дописивао записе а прец ртавао
старе, и подвлачио одређене речи са назнаком за каснију разраду, што по
казује да се својим записима стално враћао и временом их уобличавао.17 У
односу на оне штампане у Србадији и Северној Србији, временска дистанца
и промене на првобитним записима су лако уочљиви. Иако поднаслов указу
је да су у питању ,,ратни дневници”, о њима се пре може говорити као о ба
штини мемоарске прозе. Одређени делови дневника су изостављени, док се
неки значајно разликују од оних који су објављени. На одређеним местима,
прелази преко Ћуприје, Крушевца, Блаца или Ниша су записани у необја
вљеним нотесима као општа места, и приказују се потпуно други догађаји.
У часописима су они јасно разрађени, обилују дужим описима и Ешкиће
вићевим коментарима, запажањима и судовима. У оним необјављеним чести
су, са готово журналистичким дискурсом, описи тачних бројева рафалних
паљби и размене ват ре, са назнаком коте на којој се дејствује, и са датим
приближним бројем страдалих. Зорица Хаџић јасно уочава да су они обја
вљени обележени ,,нак надном памећу и горк им поратним иск уством, уз
честе, врло директне и оштре, излете који се односе на време у којима се
објављују.” (Хаџић 2016).
Временски оквир, који је у одређеним нотесима датиран, понекад и са
наведеним часовима и минутима, потпуно је изостављен у оним објављеним
деловима дневника где су поред наслова, у виду поднаслова, дата многа места
на која одређени записи упућују. Приметан је и изостанак описа из Албани
је и многих других локација на којима је сигурно био. Иако се у Рукописном
одељењу Матице српске чува шест нотеса исписаних углавном графитном
оловком, које је породица Ешкићевић предала Матици српској заједно са
16 Прил иком повратка у Нови Сад, Јован Савковић оставио је зап ис да је Ешкићевић
до своје смрти често преп ричавао до танчина прилике и појединости из борби у којима је
учествовао, као и да је због тога био радо слушан: ,,То памћење ратних догађаја, људи, поло
жаја, места кроз која је пролазио и војних операција било је толико, да је често задивљава
ло и доводило у забуну и војне стручњаке са којима се налазио у друштву и о њима говорио.”
(Савковић 1933: 424).
17 Један од так вих примера из необјав љен их рукоп иса, а који јасно показује жељу за
каснијом разрадом и пуном свешћу о значају сваког помена и одржавању рукописа у време
нима Великог рата, јесте и назнака у заг ради у којој стоји: ,,Описати споменик на Гујевц у
– руским борцима из 1876.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442).
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његовим исечцима из новина и посмртницом из болнице,18 остаје питање где
се налазе остали записи. Такође, ни сви подлисци Србадије и Северне Србије,
изузев оних из 1923, 1925. и 1926. године, нису у збиру сачувани, иако их је
Ешкићевић оставио на једној гомили, уз запис непознатој особи, из којег се
види јасан план штампања свих текстова у једној књизи (Хаџић 2016: 12).
Значај који ће Велики рат имати за Србију и свет уопште Васа Ешкићевић
бележи већ у првим записима објављеним у Северној Србији, налазећи се у
Нишу. О незбежности и обиму рата каже: ,,незапамћени светски пожар и
покољ народа”, али уједно сматра да је рат и ,,тренутак, у коме један херојски
народ, пред отвореним вратима историје има да учини оно, што ће кроз ве
кове у срећи и задовољству опијати далека слободна покољења наше расе, или
им у подјариљеним данима невоље и мука пружати моралне снаге и вере у
боље и сретније дане.” (Ешкићевић 1925ђ). Са таквом идејом и приликом да
се оствари оно што смат ра непролазним, а то су херојски чинови међу ро
дољубима, Ешкићевић приступа рату. И у тешким тренуцима по војску, он
ће често остављати записе српске тробојке која ,,пркосно лепрша у ваздуху.”
(Ешкићевић 1925ђ).
Занимљив је и његов однос према руском одреду у коме се нашао, а о
којем је – упркос великим симпатија са којима пише о Русији и њеној исто
рији, о њеној духовној и материјалној помоћи,19 руском краљу Николају II
Александровичу и руском народу уопште – ипак оставио крајње негативан
суд. Помиње честа пијанства и недолично понашање, насртања на девојке
и венеричне болести попут сифилиса, траљавост у прикривању оружја при
ликом повлачења из Србије, као и сталне боравке руских морнара у затво
рима, насупрот свим напорима пуковника Доброва20 да те изгреде заустави,
18 Међу фотог рафијама које је чувао у личној колекцији најзаступ љеније су фотог рафи
је краља Петра I и регента Александра, коме се на неколико места, што у штампаним што у
необјављеним записима, отворено диви. Ту су и фотог рафије црногорског краља Николе I
Пет ровића, творца чувених стихова песме Онамо намо о коме се у дневницима негативно
изјашњава и наводи да је ,,њему дак ле и клин аустријски био милији у Новопазарском Сан
џак у, него заједничка граница и уједињење са братском Србијом.” (Ешкићевић 1925б).
Следе фотог рафије Вука Караџића, Његоша, Карађорђа, војвода Мишића и Степано
вића, фотог рафије српске војске, живих и палих, из разних делова отаџбине и ван ње, као
и фотог рафије руских војних добровољаца у чији је Руски инжењерски одред, пуковника
Доброва, почетком рата и сам био смештен. Занимљиво је да је чувао и фотог рафије аустро
угарских војних злочинаца, о чијим је злоделима извештавао и у својим дневницима. По
смртница је достављена у вид у телег рама породици. На њој укратко пише: ,,Ешкићевић
Васа – Умро. Молим јавити његовој родбини. 687 болница” (РОМС, инв. бр. М. 10.442).
19 У Србадији, он остав ља зап исе о неп рес таној помоћ и Русије у вид у ваг она пун их
џакова брашна, санд ука са новим руским пушкама, топовском и пешадијском муницијом.
20 О пуковн ик у Пет ру Иванович у Доброву на некол ико мес та изјаш њава се са див ље
њем, као и према готово свим руским официрима, али и жаљењем што је допао так вог од
реда, те га у једном трен утк у назива и ,,сиромах”. Такав пример се налази и у следећем
навод у, који је, по његовим тврдњама, реч пуковника Доброва: ,,Када се враћали будемо
после успешног, ако Бог да, рата да само своје личне ствари са собом понесемо, а све оста
ло да оставимо својој браћ и Србима.” (Ешкићевић 1923д).
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а који је тим поводом увео и казну гладовањем. Ешкићевић је до те мере био
озлојеђен њиховим понашањем да се, по сопственом сведочењу, латио и ре
волвера услед разбијања имовине српског становништва (РОМС, инв. бр.
М. 10.442).
У каснијим записима, константује:
По овоме се најбоље види, како се и најплеменитије намере великог руског
цара, који је очински волео Србију и српски народ као мало ко од његових
претходника – мог у упропастити, када се повере људима кратке и плитке па
мети! (Ешкићевић 1923д).

У идућ им редовима, у којима се осећају само прекор и бес, истиче и
следеће обраћање поменутим руским војницима:
Стидите се и сенке оних наших честитих очева и дедова, који су своје
кости посејали по српским кланцима и равнинама, помажући својој једнокрв
ној и једноверној браћи. (Ешкићевић 1923д).

Најнегативнији суд у својим дневницима Ешкићевић оставља о бугар
ским четама и приликама у местима кроз које се српска војска повлачила, а
која су пре њиховог уласка била у рукама бугарске војске. Није се либио да
врло директно и експилицитно, у пламену гнева, након вести о Лесковча
нима који су побијени упот реби и исказе попут ,,смрдљиво ђубре бугарско”
које је одувек било ,,једна најобичнија смрдљива рана Европе”.21 Одмах након
ових речи, оставља и запис о једном од примера злочина над непознатом
девојком и наводи: ,,она је ноћу враћана и терана у Грделицу, па тамо зак ла
на и бачена у јендек или какву рупу.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442). У другом
нотесу оставља податак да је иза Ристовца од сто кућа остало свега осам,
као и да су сви мештани побијени, и да је њихова старосна граница износи
ла од четири до осамдесет година. Један од најпот реснијих података Ешки
ћевић оставља у вези са селом Павлово, надомак Ристовца, у ком су, према
његовим речима, ,,Бугари извршили страшна насиља над женк ињама од
десет до дванаест година па до чет рдесетпете нису никог штедели. Многе
младе жене над којима су се по двадесет-двадесетпет бугарских војника
изређали, остајале су мртве на месту.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442). Насупрот
21 У необјав љен им дневн иц има оставио је и списак мајора, пуковн ика и припадн ика
тајне полиције Бугарске са кратк им подсетницима на њихове поступке. Тако поред прези
мена Стаикова стоји „припадник тајне полиције”, а у заг ради ,,Многе је убијао’, док поред
презимена Динов и Никоров стоји одредница ,,крвопије”. Једна страна нотеса у потп уности
је посвећена и шефу полиције града Беог рада – Витману, познатом и кроз записе Боре Стан
ковића, а за кога Ешкићевић навод и да је ,,био једна најобичн ија звер”, да је ,,тукао без
икак вог милосрђа”, ,,врш ио насиља над женскињама”, ,,шамарао и заустав љао трамваје
уколико му неко од путника не би отпоздравио”. Поред пописа војника злочинаца, пописи
вао је и бугарске вандализме, поп ут оног у црк ви Св. Пантелејмона, надомак Ниша, где су
пописане иконе светаца и недостаци на њима, поп ут иконе Св. Марка, на којој недостају
очи, или Св. Гаврила, коме су прободена ,,оба ока, нос и трбух” (РОМС, инв. бр. М. 10.442).
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томе, о другом свом противнику, немачкој војсци, оставља запис који говори
о својеврсној војничкој дисциплини у њиховим редовима, и преноси речи
жена које су му сведочиле да припадници немачких трупа њих нису злоста
вљали, јер им је било забрањено да долазе у било какав додир са женама.
Затечено стање у Нишу, у Ћеле-кули, у Ешкићевићу изазива још већи
презир према Бугарима и наводи да су ту живели не људи, већ
дивље свиње или најобичнија стока [...] у овој дивној тајанственој српској
светињи, којој се сваки култ урни човек са неким страхопоштовањем прибли
жује, бојећ и се да својим иако пуним пијетета присуством не оскрнави ово
свето место.” (РОМС, инв. бр. М. 10.442).

Велика и отворена мржња према њиховим војницима и злочинима ко
јима је сведочио умела је, свесно или не, да од њега направи и мајстора сар
казма, па је тако забележио изузетно духовиту епизоду са таблом на којој је
стајао натпис места Криволок, са дописаним словом јери, које Бугари још
увек чувају у својој ортографији. Наводи да су га сматрали изузетно важним,
те су након заузимања поменутог места прво натпис тог знака исправили и
променили, те зак ључ ује: ,,ситне и мизерне душе, па ситне и амбиције.”
(Ешкићевић 1923а).
Критички суд оставља и према тадашњим савезницима Србије – Фран
цузима, за које је сматрао да су начинили огромну грешку 1914, када су до
пустили да Срби сами, без нужде, плате огромну цену у Срему, уместо да су
бацили пола милиона, па чак и читав милион својих војника у Србију,
који би са српском војском као бујица крен ули на Пешту и Беч, а рат би се
свршио савезничком победом, још ове 1914. године, пошто су и победоносне
руске армије у то време већ биле код Мармарош Сигета (Ешкићевић 1923в).

Критичан је Ешкићевић и према сопственом народу, па тако оставља у
записима из Крушевца да су одређени цивили и ратни профитери, ,,круше
вачка мангупарија”, како их назива, која је крала вреће пуне обуће, кошуља
и омотача, ствари допремљене као помоћ из Русије, а преко пот ребне за ход
преко Албаније.22 О таквој ситуацији пише:
Болело ме је ово стање које гледам својим рођеним очима, па још после
онако сјајних победа и бравура, које је српска војска, после два велика и крва
ва рата поч ин ила над огромном и одморном аустромађарском и немачком
војском (Ешкићевић 1925б).
22 Слично стање затиче и у Црној Гори, што у њем у изазива велико разочарење. О црно
горским ратним профитерима, он наводи: ,,Наша војвођанска штампа их је највише фавори
зовала и кроз дуги низ година гледала у њима потомке оних витезова које је бесмртни Његош
у својим делима, а нарочито у Горском Вијенцу [чије је стихове по сведочењу Савковића
знао напамет] онако дивно опевао. Как ва разлика између његових титана и ових зеленаша,
који се као Цинцари ценкају и погађају са једним болесним и изн уреним српским војником
око парчета већ нат рулог сира.” (Ешкићевић 1925б).
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Он наводи и пут кроз Блаце са описима људских и животињских леше
ва, и наводи да рањеног и изнуреног а затим мртвог војника нико више и не
посмат ра, већ
равнод ушно пролази поред њега, исто тако, као и поред полом љеног и
баченог точка са коморџијских кола или остављеног сандука са пешачком или
артиљеријском муницијом (Ешкићевић 1925д).

Ешкићевић као да имплицитно наводи да прилике у рату ипак поставља
ју сопствени живот и борбу за њега у први план и међу његовим народом.23
На једној страни нотеса стоји и текст са насловом ,,Сведочба наше глупости”
(РОМС, инв. бр. М. 10.442), у којем се помиње да су се у Нишу на једном
споменику српским жртвама страдалим од Бугара, међу којима се нашао и
епископ Мелентије, нашла и имена тројице непријатеља који су страдали од
Срба и да су она накнадно уклесана, чувајући тако на истом месту жртве
две зараћене и непријатељске стране.
Прилике међу обичним становништвом такође су драгоцена сведочан
ства читаоцу о једној широј слици Великог рата. Реч пуцњи једна је од нај
чеш ћих у његовим дневницима. Његови дневници јесу дневници једног
колектива и народа, не једне особе, нарочито не Васе Ешкићевића. Он за
писује и лепе тренутке приликом сусрета са цивилима. Кад год се нашао
као гост у нечијој кући, где је преноћио, никада није изрекао негативан суд о
домаћину, већ увек бележи: ,,лепо нас је угостио” у ,,честитој кући” (Ешкићевић
1925ђ). Са таквим промишљањима говори и о извесном Хасану, припаднику
албанске националности, у чијем се магацину са житом и кукурузом нашао.
О њему пише са најискренијим симпатијама и наводи да је ,,не само према
нама врло гостољубив, него и према сваком српском војнику, кога би глад
приморала да закуца кундаком на његова врата” (Ешкићевић 1925з), као и да
им боравак у гостима није наплатио.
Ешкићевић описује гостољубивост обичног народа и на улицама Ћупри
је, па тако преноси речи власника неколико буради вина, које он свесрдно
и бесплатно сипа свим војницима и пуни им чутурице говорећи: ,,Ево, браћо
Срби, наливајте своје чутурице и пуните их овим дивним вином, јер ми је
милије да га српски војници попију него да га швабама оставим!” (Ешкиће
вић 1925а). Так во стање затиче и у тада још увек слободном Ваљеву, где
грађани дочек ују војнике са ,,неисказаном радошћу на лиц у, пружају им
тикве са ракијом и вином, говорећи нежно и ласкаво: ‘на чико, друже или
синко напи се...’” (Ешкићевић 1923г). Са дозом сете, попут многих, посматра
сва та лица војника и цивила, знајући да у рату многи не дочекају сутрашњи
23 Овак ву претпос тавк у ипак треба узет и са резервом. На другом мес ту, Ешкићевић
пише да рат уме у људ има да изазове и хуманост, односно ,,у невољи се људ и необично
брзо збратиме и упознају, тако, да и њима самим изгледа, као да су заједно рођени и као да
се у животу никада нису растајали, и ако се тек први пут виде и говоре...” (Ешкићевић 1925к).
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дан. Пишући у Србадији, осврће се и на једну такву неизвесну судбину мла
дих војника:
Гледам весела лица тих младића, који су једва превалили деветнајесту
годину, како се шале и задиркују један другог, а већ кроз неколико сати, можда
ће први јутарњи зраци озарити њихова бледа, мртва и крвава лица. [...] Мени
дође жао ових младића те и нехотице прошап утах: ‘Младо жито, повијај кла
сове, пређе рока дошла ти је жњетка’” (Ешкићевић 1923г).

Јак култ видовданске и српске трад иц ије уочава се и међу обичн им
становништвом кроз дневничке записе. Поред разних доступних док уме
ната, како у виду текстова тако и у виду фотог рафија, које приказују бого
моље на најистуренијим фронтовима, прославе Божића и слава, и других
православних празника чак и у далекој Бизерти, на крајњем северу Туниса,24
и Васа Ешкићевић оставља значајан помен поводом прославе Видовдана,
још једног лајтмотива његових дневника али и његове поезије.25 Са мелан
холијом која је узрокована тиме што се помен ути празник прославља на
малом „комад у” отаџбине, наводи да се ипак ,,још чује умилна песма ма
лих српчића, чује се јека српских гусала и вије се коло српских девојака”
(РОМС, инв. бр. М. 10.442). Пише Васа Ешкићевић и о срдачности и добро
ти и међу интелектуа лним и међу простодушним становништвом, а наро
чито када се изјашњава о њиховом односу према непријатељу, коме је и сам
сведочио.
Неколико хиљада заробљених немачких војника, иако без својих препо
знатљивих шињела које су носили, а који су завршили на српским војници
ма, што је у одређеним тренуцима стварало и забуну међу српском војском,
добијало је храну од локалног становништва јер су, по његовом сведочењу,
ти заробљеници изгледали као обични, прегладнели људи, који су силом
прилика увучени у рат, збивање које никоме није требало. Реч је о следећем
запису:
Многи наши људи, нарочито интелигенција, који су знали немачки, раз
говарали су са њима о свему и свачему, давали им хране колико год им је то
било могуће, јер у њима више нису гледали непријатеља, него човека и војника,
који је само дужност своју вршио, без и једне пљачке или насиља над мирним
становништвом, бар код нас не, као што су то аустро-маџарске и бугарске ло
пуже и положаре чиниле (Ешкићевић 1925д).
24 Практ иковање наведен их слав ља усред Вел иког рата приказано је и поводом обеле
жавања стогодишњег јубилеја од Великог рата путем Албума сећања на наше претке из
Првог светског рата, збирком диг итализованих личних фотог рафија и док умената уче
сника рата, које је сак уп ио Савез потомака ратн ика Србије 1912–1920. год ине. Албум је
неколико пута постављан на изложбама, како у Србији тако и ван ње. Доступан је под ин
тернет доменом: http://славним-прецима.срб/.
25 У часоп ису Отаџбина, Владан Ђорђевић је у свескама 128. и 129. штампао и неке
Ешкићевићеве песме, поп ут Косовској сирочади или Кад нестане Бранковића.
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Насупрот томе, српска војска приликом каснијих повлачења често оста
је гладна и многи умиру од последица гладовања, о чему Ешкићевић такође
оставља записе, али и помен да међу војницима није било лопова, као и да
је он сам, као и сваки војник, по наређењу своје рачуне плаћао.26 Ешкићевић
је остављао новац и у већем износу од трошкова ноћног одмора домаћинима
који су га примали, па тако помиње и пок лон у виду своте од двадесет ди
нара у сребру
лепој гаравуши, која је то с тешком муком примила, када сам јој казао да
то није плата за њихову љубазност, него јој то дајем као брат сестри, да се се
ћа једног српског војн ика, са којим се мож да никада више неће ни видет и
(Ешкићевић 1925е).

Васа Ешкићевић је често умео да покаже хуманост у рату. Један такав
гест показао је и према једном дванаестогодишњаку, кога помиње као Трајче
та из Тетова и о коме се старао у Куршумлији, јер је мајку изгубио у Тетову
а отац му је прекомандован у неки од пукова непознате дивизије и не може
да га нађе. Овог Трајчета обезбедио је пројом и конзервама хране, и оставио
га на старање једном коморџији.
Значајна су и Ешкићевића размишљања о рат у и ратовању уопште, о
непријатељу са друге стране фронта и о томе како се односити према њему,
а поготову како се односити према одузимању нечијег живота. Он смат ра
да је гнев најчешће осећање, и да чак ни запомагање рањеног непријатеља
у њему не може изазвати сажаљење. Када размишља о некој особи, његове
прве мисли увек су везане за дела која је она починила, па тек онда у њој
види човека и индивидуу. Сазнања да су непријатељи ,,можда људи који су
у Мачви три, четири месеца клали српску невину дечицу, вршили гнусна
насиља над женама и сестрама, које су се у очају надале, и веровале, да ће
их муж, отац или брат осветити – који су палили и предавали огњу и жару
све што им је на путу стајало” (Ешкићевић 1923е), морална је препрека преко
које он не може да пређе. У његовим запажањима жеља за осветом знатно
је приметнија од жеље за милостињом. Ипак, да уме да буде и конт радик
торан, или да у каснијим својим белешкама промени одређени став, те да суд
о непријатељу у потп уности измени или ублажи, видљиво је у Србадији.
Антитеза између мржње и љубави према човеку у његовом случају је стал
но присутна.
Гледајући изнемогле заробљенике који прек лињу за комад хлеба, у за
писима из Јагодине износи другачију тезу од оне коју је забележио у Бео
граду посмат рајући готово идентичну слику:
26 Приликом боравка на Косову и сусрета са непознатим ,,старим Арнау тином” оставља
зап ис о њиховом разговору: ,,Али када му рекох да смо и ми српски војн иц и – државн и
људи, који за све што узму плаћају белом паром (сребром) – чичица се мало замисли и поста
гостољубљивији.” (Ешкићевић 1925д).
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Тешко ми је било гледати те људе, у којима нисам више гледао непријате
ља, него човека, који се ето, без и најмање наде бори са смрћу, која не познаје
ни пријатеља, ни непријатеља, и пред којом смо сви једнаки, ситни и ништав
ни (Ешкићевић 1923ж).

На истом месту у Србадији налази се и бескрајно тужна слика двојице
познаника из Срема и Ирига које деле вера и друштвенополитичка ситуа
ција, односно рат, а који би у неким другим околностима били пријатељи.
Реч је о једном хрватском заробљенику и његовом саговорнику Васи Ешки
ћевићу, кога овај моли да му пронађе шесторо сирочади и жену како би их
поздравио и пренео оно што он умирући није могао. О том сусрету наводи:
,,Тешио сам га колико сам могао” (Ешкићевић 1923ж).
Српска армија, чини се, Ешкићевићу је значила све. У његовој свести
њу сачињавају српски витезови, достојни преци косовских јунака који су
задивили ,,цео културни свет својим јунаштвом” (Ешкићевић 1923ж), на челу
са краљем, који је ,,као стара орлушина прелетао од једног положаја до дру
гог, и под пакленом непријатељском топовском и пушчаном ватром соколио
своје шумадијске витезове” (Ешкићевић 1923ж). Када се симболично таква
војска нађе на Косову, ,,освећеном и покајном, које ће се кроз неколико дана
само, опет у црно завити, да га поново, ако Бог да, још крвавије светимо и
осветимо” (Ешкићевић 1923ж), он исписује стране пуне емоција и родољу
бивог набоја, који је њему важнији од смрти. У Приштини, управо оставља
и једно лепо сведочанство о војводи Степи Степановићу, коме се бескрајно
дивио и у коме је видео слику читавог једног пресека традиције, достојног
потомка лозе Немањића:
лице достојно такмаца наших славних Немањића [...] и оног, судбоносног
и историјског трен утка када је, да би задржао надирање аустромаџарских ар
мија, и осоколио своју малобројн у војску, као разјарени тигар улетео у стре
љачки ров са оба своја сина, и са пушком узвикн уо заједно са српским песни
ком: нек нас нема ... Ал пред нашим гробом, историја нека сагне главу, нека
памти ко постане робoм, како треба битисати лаву (Ешкићевић 1925ж).

Током Великог рата, налазио се у непосредној близини и осталих ис
такнутих појединаца, попут војводе Радомира Путника, Живојина Мишића,
Драг утина Димит ријевића Аписа, пуковника Живка Павловића, Николе
Пашића и песника Сибета Миличића. О разговорима са поменутим лично
стима и личним импресијама писао је и у Србадији. У каталогу Музеја Но
вог Сада под именом ,,Немојте нас заборавити”27 налази се и фотог рафија
27 Реч је о каталогу изложбе Немојте нас заборавити, промовисане у част стогодишњице
Првог светског рата, којом је начињен велик и помак у поновном промовисању биог рафије
и дела Васе Ешкићевића. У каталог у су заступљени и радови Гордане Буловић „Васа Ешки
ћевић” и Милета Игњатовића „Сликарство као трајни запис једног времена”.
Доступно на: http://www.museumns.rs/sites/default/files/downloads/katalog_nemojte_nas_
zaboraviti.pdf.
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Васе Ешкићевића са историчарем и политичарем Љубомиром Јовановићем,
генералом Терзићем, војводом Мишићем и престолонаследником Алексан
дром I Карађорђевићем.
Иако је повлачење узимало маха и трајало сваким даном све дуже, стиче
се утисак да га вера у сопствени народ не изневерава ниједног тренутка. Чак
и у граду на ободу отаџбине, последњим мет рима државе за коју би живот
дао, а коју напушта, Ешкићевић готово са немогућим оптимизмом записује
у обраћању заробљеницима који посмат рају одлазак српске војске следећи
исказ, са такође једним од лајтмотива његових дневника, а то је српска тро
бојка:
Ено погледајте српску војску, и њене, у борбама изрешетане заставе, и
запамтите, да где год се те заставе побод у и залепршају, онде ће вам бити Ср
бија, а Призрен је само обичан град, као што су и други градови, који се напу
штају и заузимају (Ешкићевић 1925и).

Своју тезу проширује у једном од следећих подлистака Северне Србије,
датираном на дан Божића 1926. године, где истиче своју мисао водиљу при
ликом последњег разгледања слободног Призрена:
Поједини велики људи или народи остају увек велики, како у срећи и за
довољству, исто тако и у најтежим и најцрњим данима својим или своје отаџ
бине (Ешкићевић 1926).

За такав народ Ешкићевић је сматрао Србе. О славним биткама о којима
је слушао, попут оне на Церу која му је била подсетник да постоји могућност
коначне победе, током повлачења кроз Србију, и касније све до Крфа, писао
је често. Ипак, најзначајнија битка о којој је писао, и коју је лично посматрао,
она је која је означила ,,Васкрс” српске војске, и каснији тријумфални по
вратак у отаџбину. То је битка на Кајмакчалану. О освајању Кајмакчалана
оставља писани траг:
На Кајмакчалан у око четири сата поподне настаде један пакао. Наша III
армија га поче засипати тако страшном топовском ват ром да је цео био у диму
и пламен у. У пола седам, придружише јој се и пушке и мит раљези, а пола са
та доцније наши соколови му, незадрживим бајонетским ударом, освојише и
највиши врх (РОМС, инв. бр. М. 10.442).

Оно што се током Ешкићевићевих записа стално понавља јесте и то да
је он у најтежим тренуцима, када исписује најпот ресније редове поводом
прилика у којима се налази, уједно и најсвеснији свог националног иденти
тета. Попут болнице препуне тешко рањених у Гучеву или док непријатељ
ски авиони избацују бомбе на копну, често у његовој непосредној близини,
док пролази поред свеже ископаних, необележених рака, што је већа његова
и патња његовог народа, он је на њу све поноснији, и како се ређају нова,
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крвавија места, уједно се рађају и она славнија од претходних.28 Управо док
посмат ра те рањенике, у Србадији он пише:
Ко није видео Србију за време светског рата, тај ни замислити не може оне
надчовечанске напоре које је мала Србија напрегла, само да очува своју ратну
славу и огњиште својих предака (Ешкићевић 1923б).

Даље, он пише о свом дивљењу али и дивљењу целога света једној држа
ви која је у кратком временском року односила значајне победе над неколико
великих сила и империја. Поводом победа над Турском каже:
За месец дана сат рла је у две велике битке целокупн у турску војску, коју
су предводиле најч увеније војсковође [...] Цвет српске интелигенције изгин уо
је на Куманову, Битољу и под Једреном (Ешкићевић 1923б).

Затим следе победе у ,,Српско-Бугарском рату”, у
крвавим и епским борбама на Брегалници, Злетовској реци, Рајлчанском
рид у, Говедарику и Криволаку из којих Србија избац ује још веће јунаке него
у Турском рату, и за неколико дана сатире подлог Бугарина и баца га на колена
[...] Губици још већи, још страшнији (Ешкићевић 1923б).

Најдуже редове посвећује борби српског војника са аустријским, мађар
ским и немачким трупама, у којима он
већ после кратког времена на Церу опет туче и разбија силну аустомаџар
ску војску, која се готово педесет година одмарала, и наноси јој, под командом
прослављеног српског војсковође Степе – „Лава са Јед рена” – такав пораз,
каквог она још никада није доживела од како постоји (Ешкићевић 1923б).

Као да ни сам не верује у толику снагу и моћ војске саткане претежно од
земљорадника, о којој се и немачки генерал фелдмаршал Аугуст фон Макензен
достојанствено и позитивно изјашњавао, па се пита:
Па од куда та и толика животна снага и моћ малој Србији, да може да чини
ова чуда и покоре на крвавим мегданима, и да задивљује свет својим легендарним
јунаштвом? Јесмо ли ми збиља „покољење за пјесму створено”? (Ешкићевић
1923б).

,,Носећи у себи још од детињства безграничну љубав за српство, за Србију
и српску војску” (Савковић 1933) није заслужио заборав и ћутање, макар не
од сопственог народа. Управо је у част подвига свог народа посветио прве
и последње тренутке свог живота. У временима када се напокон отвара и
велико поглавље једне државе, додуше још увек прилично стидљиво и успо
28 Такав исказ, изјаш њавајућ и се о под ух ват има трећепозиваца, дат је и у Србадији:
,,Свесни да су часно извршили свој дуг према својој напаћеној, али њиховим делима про
слављеној отаџбини.” (Ешкићевић 1923б).
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рено, њена вероватно најсјајнија епопеја, златно и крваво доба једне нације,
са појединцима који су умели да заблистају и у колективним подухватима,
какво је и време Великог рата, неправедно се заборавља читав један век. У
таквим временима треба пронаћи и онај залутали траг, који свакако постоји,
а који је оставио важан сведок Васа Ешкићевић у сликама о датом периоду,
у белешкама и подлисцима новина у којима је објављивао своје ратне днев
нике. Књига у којој би била сакупљена сва његова доступна сведочанства
била би непроцењиво важан жиг у свеукупној историји, традицији и књи
жевности Србије, али би значила и крај напора ка остварењу Ешкићевићеве
највеће жеље, коју и сам неколико пута изриче – оставити траг ,,за будућа
наша покољења да својим очима виде” (Ешкићевић 1923б).
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This paper, on the basis of unpublished manuscripts from Vasa Eskicevic’s diaries,
as well as those published in the books of the Srbadija and Severna Srbija, researches his
relationship with the Great War in the broadest sense. The war theme colored with pat ri
otism in honor of all those heroes, victims and the survivors, marked the later life of this
author, his diaries and memoir prose and left behind the insight into all those intellect ual
and cult ural aspirations in the mentioned circumstances and a valuable example to the
generations to come.
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ИНТ ЕРТ ЕКСТУА ЛНОСТ У ЈЕДНОЈ УГАШЕНОЈ
ЗВЕЗДИ ЛАЗАРА КОМ АРЧ ИЋ А
Сажетак: У раду се размат рају интертекстуа лни елементи Једне угаше
не звезде Лазара Комарчића. Посебна пажња посвећена је упоредној анализи
овог романа и дела Камила Фламариона. Циљ рада је да истакне што више
интертекстуа лних свеза ове двојице аутора. Водећи се компаративном мето
дом ист раж ивања установљена је веза Комарчића не само с Фламарионом
него и с античком менипејом као и поступцима који се у њој затич у, а на које
нам је указао Михаил Бахтин у нау чној студији Проблеми поетике Достојев
ског. Поред тога, ово књижевно дело користи се формом нау чног рада пре
свега због ослањања на стручн у литерат уру. Такође, у Једној угашеној звезди
се затиче и аутоцитатност, при чему писац свој роман доводи у везу с другим
делима које је написао. Ту се мисли на Један разорен ум и Два аманета.
Кључне речи: Лазар Комарчић, Једна угашена звезда, интертекстуа лност,
Камил Фламарион.

Лазар Комарчић и његова Једна угашена звезда сопственим примером
показују на који начин време и заборав некога или нешто бришу из сећања
и препуштају тами пролазног и пропадљивог, што је утолико занимљивије
уколико се у обзир узме чињеница да је управо овај научнофантастични ро
ман посвећен судбини и нестанку небеских тела, самим тим и заборављеним
и угашеним животима, односно свему што је у вези с егзистенцијом. Ди
ректно или индиректно, они потврђују заборав готово апсурдним случајем
у ком аутор доживљава оно што приказује у једном од својих дела.
Као писац, Комарчић је својевремено био популаран, a касније je запоста
вљен и лишен сваког помена који би допринео рехабилитацији његове прозе.1
1 Ту се уму имају крит ичари „на гласу” који су га измес тил и из свог делок руга, чиме
су допринели његовом забораву. Што се тиче Јована Скерлића, насупрот огромним постиг
нућ има у области историје књижевности и књижевне критике, он је каткад имао оклизнућа
у судовима поводом аутора о којима је писао, а који или нису одговарали његовом сензиби
литет у, концепц ији уметности и естетски прих ватљивог, или су једноставно остал и без
његове нак лоности, што је опет показатељ да је у његовим зак ључцима лично надилазило
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Поред тога, проучаваоци који су га помињали, попут Предрага Палавестре
и Јована Деретића, о њему су говорили само узг ред и без помније анализе,
иако његов опус није без значаја,2 нарочито ако се има у виду доба када је
настајао и уколико се упореди ситуација у тадашњој српској књижевности
са стањем у француској или руској, што су у односу на ону на домаћој сцени
предњачиле. Преко ноћи у српској књижевности појавио се низ аутора који
су је својим присуством и стваралаштвом обогатили, наметнувши се европској
књижевној сцени, а међу њих треба уврстити и Лазара Комарчића, без обзира
на то што је он мало помињан писац и што се може врло лако десити да у
потпуности остане препуштен забораву.3 Што се тиче текстова о Комарчи
ћу, својеврсних предговора и поговора у његовим штампаним делима до
којих је, узг ред буди речено, теже доћи, у њима критичари попут Божидара
Ковачевића истичу да су највреднији романи овог писца Један разорен ум и
Два аманета, а мали је број оних који помињу Једну угашену звезду као вред
ну пажње, већ то чине само узг ред, смат рајући је нау чнофантастичним де
лом што читаоцу предочава ауторову занесеност васионом и звездама.
Занемаривање овог изузетно значајног романа треба схватити као недо
вољно разумевање за Комарчићево највредније дело, с тим да је оно уједно
објективно. Комарчић такође није могао да рач уна на Скерлићеву благонак лоност највише
због тога што није био његов политичк и истомиш љеник, боље речено, налазио се у табору
опозиције. За пот ребе овог рада ова чињеница је од сек ундарног значаја, али свакако ука
зује на уплив политике у српској књижевности, као и на њен пог убан утицај који се испо
љавао и касније, у ХХ век у.
2 О томе сведоч и чињен ица да је његов роман Један разорен ум објав љен у антолог иј
ском избору Педесет романа српске књижевности.
3 Невероватно је да се један иноват иван дух поп ут Комарч ића марг инал изовао и прак
тично свео на писца од периферног значаја, иако у односу на своје савременике није ни у
чем у заостајао, барем када је у питању књижевно стваралаштво. Штавише, уколико се оно
узме у обзир, читалац ће остати затечен разноврсношћу његовог опуса, темама које обрађује,
начином на који то чини и помоћу как вих стилских поступака. Као прозни писац он је, на
пример, имао јасан увид у проблематик у балканског поднебља (што се нарочито опажа у
Мученицима за слободу, где је указао на верску мрж њу), затим је писао и авант уристичка
дела поп ут Драгоцене огрлице; док је градску средин у одсликао у Два аманета, у Једном
разореном уму приказао је душевни немир младог човека који је пол удео, што од литера
туре (Канта), што од љубави, а напослетку је читаоцима поред ових само узг ред помен утих
дела пон удио и нау чнофантастични роман Једна угашена звезда. Његова Два аманета ве
родостојно описују градску беог радску средину, чему је сличан Хаџи Диши Драгутина Или
ћа. Један разорен ум прати псих ичк и лом и с тог гледишта не би смео заостајати за припо
веткама Лазе Лазаревића; док Једна угашена звезда по својој концепцији и интелектуа лизму
јесте јединствена. Ово би био само кратак преглед Комарчићевог стваралаштва који има за
циљ да укаже на већ поменуту разноврсност као и да истакне писца који може да стане раме
уз раме са својим савременицима што су стицајем околности у српској књижевности наи
шли на бољу рецепцију. Све ово пок реће питање шта је узроковало да Комарчићева дела
буд у измештена изван ширег читалачког видок руга; да ли је то грешка критичара који су
имали оклизнућа у судовима и недостатак разумевања, или немар потоњих генерација које
су овом писцу посвећ ивале мало паж ње. Мож да је утешан податак да постоји друштво за
нау чн у фантастик у које носи Комарчићево име, али то није довољно у поређењу са запо
стављенош ћу његових дела.
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и најнепроходније, односно најтеже за разумевање. Оно се читаоцу не отвара
у први мах, пошто је затворено и тамно, што је последица његове филозо
фичности и нау чности које пот ражују већи степен пажње, а уједно и пом
нију комуникацију која се остварује једино ако читалац има вољу да изнова
и изнова приступа делу и на тај начин се с њиме боље упозна. Једноставно,
овај роман открива се постепено, а то је вероватно и узрок што га је већи
део критике и читалачке публике занемарио, а то не би требало да буде тако,
премда Једна угашена звезда својим тематским особеностима, структуром
и мишљу иступа у ред модерних дела. У овом роману може се пронаћи оно
што се касније манифестовало у остварењима аутора модерне и међуратне
књижевности.
Конк ретно, у рад у се паж ња посвећује интертекстуа лности у Једној
угашеној звезди као њеној битној особености, будући да је Комарчић ово
дело стварао под утицајем Фламариона, при чему не треба сметнути с ума
ни много старију књижевну традицију као што је античка, јер се овде зати
че дијалог карактеристичан за филозофска дела, те и елементи менипеја,
односно менипских сатира које помиње Михаил Бахтин у студији Проблеми
поетике Достојевског (2000).
Да би се сагледала интертекстуа лност у Једној угашеној звезди, неоп
ходно је поћи од одговарајуће помоћне литературе која ће омогућити лакшу
анализу интертекстуа лних аспеката Комарчићевог романа, као и његових
особености што указују на то да је аутор, полазећи од туђе литературе (као
својеврсне инспиративне материје), сабеседио са другим делима и на тај
нач ин створио спец ифичн у творевин у која осим туђег сад рж и и личн и
уплив, односно Комарчићев печат. За пот ребе овог рада од посебног знача
ја биће Теорија цитатности Дубравке Ораић Толић (1990), пошто се у њој
налазе све битне дистинкције у вези с интертекстуа лношћу и цитатношћу,
којима је ауторка посветила нарочиту пажњу, при чему је подробно извр
шила расподелу према типовима цитатности што су у уској вези с две цитат
не културе (илустративном и илуминативном), а које су издвојене као два
опонента чија се карактерна обележја каткад могу затећи у истом делу. Чешћи
је случај да један од ова два типа цитатности буде доминанта у одређеном
делу, при чему тада преовлађује само један тип цитатности. Имајући у виду
Комарчићево стваралаштво, као и период у ком се овај писац развијао, не
би било згорег поменути оно што Д. Ораић Толић наводи поводом илустра
тивног и илуминативног типа цитатности.
Опћенито се може рећи да илустративни тип цитатности доминира у пар
ним култ урама и стиловима као што су атицизам и римска класика у антици,
средњовековна култура, ренесанса, класицизам и сувремени постмодернизам,
а илуминативни у непарним културама и стиловима као што су антички азија
низам или александринизам, нововјековни маниризам, романтизам и авангарда
(Oraić Tolić 1990: 57).
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Позиција у којој се Комарчић литерарно развијао специфична је: трагови
епохе романтизма и даље су се осећали и испољавали код појединих аутора;
реа лизам је био доминантан и практично је имао повлашћен положај као
правац који је у Србији у другој половини XIX века добио многе следбени
ке; а крајем XIX и почетком XX века зачињу да се осете модерне струје и
појављују се дела с модернистичким обележјима.4 Разноврсност у погледу
праваца која је задесила балканско поднебље код Комарчића резултирала је
тиме што он у својој поетици има три различите фазе (романтичну, реа ли
стичну и модернистичку) које су у појединим делима или биле њихова до
минантна структ ура, или су се (као што је то случај с Једном угашеном
звездом и Једним разореним умом) међусобно претапале.
У Једној угашеној звезди романтично се истиче у виду тематике која се
може повезати с мистиком (путовање душе на онај свет), реа листично има
своје место у роману у малим обрисима (али ипак присутним) нарочито у
пасажима где се говори о људској врсти, планети Земљи и људској тежњи
ка самоу ништењу, док се модернистичко огледа у начин у приповедања,
стилу и моделу по којем је аутор конципирао тему. С друге стране, оваква
позиција писца у периоду када су се поједини правци претапали могла би
се користити у осврту на интертекстуа лност и цитатност која се затиче у
овом роману, при чему је видљиво да постоје различити типови цитатности,
што би опет могла да буде последица што теме и литературе које су кори
стиле аутору, што временске позиције која је вероватно због уплива три
различита правца омогућила да се оваплоте различити типови цитатности.
Овакву појаву у Комарчићевом делу не треба посмат рати као цитатну
тенденцију која се свесно испољавала, већ као продукт спонтаности и чи
њенице да је аутор у неку руку свој роман стварао по принципима науке и
научности (ту се највише мисли на коришћење туђег текста као одговарајуће
литературе), при чему је роман и попримио обрисе научног фикционализо
ваног дела у ком је напослетку фикција добила превагу над реа лним, а што
би подразумевало одређене нау чне чињенице, или поједина размат рања
Комарчићевих савременика који су се интересовали за астрономију.5 Према
томе, зависно од литературе коју је Комарчић користио и од које је полазио,
у роману су се испољиле одређене карактеристике нужно везане уз подтекст,
4 Ту се нароч ито имају на уму приповетке Лазе Лазаревића. Такође, не треба занема
рит и ни симбол изам који је на ствараоце у нек им обрисима утискивао њем у својствене
белеге. За пример би се могле помен ути Госпођа Марија Драг утина Илића и сцена њене
смрти.
5 Текс тови који су бил и исход иш на лит ерат ура за аут ора Једне угашене звезде ни у
ком случају не би требало да се занемаре, нарочито уколико се у вид у има подела цитата
на основу троугла коју је извршила Дубравка Ораић Толић, разврставши их: „1) по цитатним
сигналима којима Т упућује на постојање Ц; 2) по опсег у под ударања између Ц и ПТ; 3) по
врсти ПТ из којега су преузети Ц и 4) по семантичкој функцији Ц у склоп у Т” (1990: 16), где
су Т – текст, Ц – цитат, ПТ – подтекст, предтекст, прототекст.
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односно исходишну литературу. Ако цитат потиче из подтекста који рецимо
припада домену науке или књижевности, и у главном тексту ће се тај цитат
реализовати на одговарајући начин, што ће тексту дати својеврсну обојеност.6
Текстови на које се Комарчић ослањао потичу из три различита домена:
књижевног (у виду се имају Фламарионова литерарна дела), нау чног (то су
Фламарионова, Фалбова, Молингерова и Кучерина дела која се односе на
астрономију) и публицистичког (мисли се на Фердинанда Сигмунда и његов
часопис Сиријус посвећен популарној астрономији).7 Користећи аналитич
ност Д. Ораић Толић, може се зак ључити да Комарчићеви цитати према
цитатним сигналима припадају и спољашњим и унут рашњим, које, између
осталог, карактеришу: спољашње – наводници, други тип слова, тачни по
даци о подтексту из којег потичу цитати; унут рашње – навођење наслова
цитираног текста или имена његовог аутора, „друге интертекстуа лне везе
с цитираним антецендентом као што су присутност ликова, мотива или стил
ских поступака ПТ у оквиру властитога Т” (Oraić Tolić 1990: 16). По опсегу
подударања између Ц и ПТ могло би се рећи да су у роману присутни пот
пуни и непотпуни цитати (вид.: Oraić Tolić 1990: 18); а по врсти подтекста
интрасемиотички и транссемиотички (вид.: Oraić Tolić 1990: 21), где код
првих „ПТ припада истој умјетности као и Т, па се цитатни суоднос успо
ставља на релацији књижевност-књижевност” (Oraić Tolić 1990: 21), а код
других „ПТ уопће не припада умјетности, па се цитатни суоднос успоставља
између умјетности и не-умјетности у најширем смислу ријечи” (Oraić Tolić
1990: 21). По цитатним функцијама затичу се и референцијалне, које су основ
на карактеристика нау чних текстова, али и аутореференцијалне, које су
главна особина уметничких текстова (вид.: Oraić Tolić 1990: 30).
Међутим, код Комарчића је ствар комплекснија него што би се то могло
учинити када је цитатност у питању, првенствено због начина на који је чи
таоцима давао упутнице да је нешто цитат. То би у сагласју с горепоменутим
били спољашњи цитатни сигнали контрастирани наводницима као и истак
нути положај мота.8 Но и ту постоји одређен проблем. Наиме, ради се о
томе да је овај писац код појединих мота јасно упутио на извор из кога по
6 Наравно, у вид у треба имати и тип култ уре из које текст потиче, јер „цитатност овиси
о тип у култ уре. У култ урама вертикалног типа чешће су цитатне имитације, а у култ урама
хоризонталног типа – цитатни дијалог и полемика. У вертикалним култ урама постоји стро
га хијерарх ија текстова, жанрова, умјетничк их медија и култ урних сфера, па се цитатни
контакти у правил у успостављају тако да хијерархијски ниж и текстови имитирају по вред
ности и положају надређене текстове. У хоризонталним култ урама, гдје хијерарх ије нема,
цитатни се контакти успостављају или на начел у полемичке побуне некоћ ниж их против
некоћ виших текстова или на начел у дијалога међу равноп равним текстовима, медијима,
култ урним сферама” (Oraić Tolić 1990: 41).
7 Од наведен их аутора трен утно су дос тупн и само Кам иј Фламарион и Отон Кучера,
што умногоме сужава круг ове интертекстуа лне анализе која би се временом могла доп у
нити, уколико би се нашао начин да се дође до текстова које је Комарчић навео.
8 У Једној угашеној звезди свако поглав ље има свој мото.
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тиче цитат, док је код других оставио само наводнике, јасно упућујући на
то да је цитат однекуд преузет, али не и одакле. То отвара простор за недоуми
цу: зашто је он негде упућивао на изворе, а због чега је поједине референце
прећуткивао. Да ли је то била својеврсна игра са читаоцима, прикривање
цитатне материје, или је аутор цитирао самог себе преместивши своје дело
у домен аутоцитатности? То би могло остати отворено питање за темељнију
интертекстуа лну анализу. Оно што је сасвим извесно јесте да су у Комар
чићевом роману наслојени гласови различитих аутора.
Повлашћени положај који би писац и његово дело требало да имају сти
цајем околности им је уск раћен, мож да и због тога што је Једна угашена
звезда била испред свог времена. Навођење литературе на почетку романа,
како је већ поменуто, Комарчића приближава модернизму и модернистичким
поступцима које интертекстуа лни аспект романа додатно оснажује. Осим
тога, такав поступак директно упућује на материју коју је писац искористио
према својим потребама. Та чињеница могла би да значи да на многим мести
ма у роману постоје делови који кореспондирају с наведеном литературом.
Отуда, чак и када не постоје директне смернице на цитатност и цитатни по
ступак, то не мора да значи да они у делу нису прикривени ауторовом сен
ком и оним што се стопило са стилом његовог романа, пошто се писање као
акт стварања у неку руку и заснива било на свесној било на несвесној кому
никацији с туђим делима. Аутор увек у позадини своје свести има неког дру
гог писца (то нарочито важи у случајевима када је нека литература узета као
подстицај и инспирација), према којима ће своје дело с једне стране вредно
вати а с друге га стварати, и то практично значи да се целокупна књижевност
заснива на дијалогу с другим и оним што је физички одсутно, али духовно
присутно. Стога би се могла изнети претпоставка да је у појединим сегмен
тима аутор парафразирао текстове из других дела како би што боље пот
крепио оно што је било у фок усу његовог интересовања. То је нарочито
карактеристично за текстове који су у вези с науком и нау чним, јер су они
незамисливи без уплива литературе.
За Комарчићев роман дела других аутора била су преко пот ребна како
би се у Једној угашеној звезди поткрепила научна тенденција. Он се савесно
припремио за писање овог дела, а о томе сведоче на почетку наведена имена,
без обзира на то што се ослањао махом на Фламариона. Ствар с Фламарио
новим делима је таква да, упркос њиховом литерарном аспекту, она у себи
садрже и научни с подробним подацима који нису ту само ради фабуле, већ
и да би неуког и неупућеног читаоца нечему подучили,9 премда је овај писац
првенствено био нау чник, а најпосле прозаиста који је желео да својим са
9 Очигледно је да се Комарч ић имао чем у нау ч ит и од Фламариона. Врло је вероватно
да је он до појединих имена и дошао преко овог писца, док је његов утицај вид љив почев од
темат ике, преко стилских поступака, кориш ћења фуснота, све до нау чн их тенденц ија у
вези с астрономијом.
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временицима приближи васиону и пробуди у њима интересовање за астро
номију. Међутим, извесно је да се Комарчић није ослањао само на Фламари
она и да су и остали аутори у појединим сегментима њему помогли приликом
писања научнофантастичног романа. У ком смислу? Највероватније је да се
ту ради о научном домену, јер је готово извесно да се он из дела Фалба, Мо
лингера, Ноегерата, Кучере и Сигмунда обавештавао о планетарним систе
мима, звездама и небеским појавама. Очигледно је да пролог Једне угашене
звезде умногоме подсећа на Наше небо Отона Кучере (1930) и ту се првенстве
но мисли на одушевљени тон којим се говори о васиони. Такође, Комарчић,
попут Кучере, у прологу читаоца упознаје са звезданим системима и распо
редом звезда, као и подацима какве положаје небеска тела заузимају у одре
ђеним периодима године у вечерњим часовима, нуди информације о Сири
јусу, Мизару, Кумовој слами или Влашићима, Перзеју, Близанцима итд. При
томе Комарчић није темељан као Кучера, што је посве разумљиво, јер је овај
писао научно дело, док је Комарчићу наука била само полазиште приликом
стварања књижевног дела. Било како било, извесна сличност постоји и она
сведочи о Комарчићевој намери да оне сегменте који су у вези с науком на
пише што компетентније и тако барем донек ле читаоце освести о бесконач
ности васиониној као и о планетарним системима за које је почетком XX
века почело да се буди све веће интересовање.
Имајући у виду Фламариона, неки злуради коментар на рачун Комар
чићевог дела могао би гласити: он је све преузео од француског аутора. И у
прву руку неком би се то могло учинити тачним, међутим, то је само опсена
и последица тога што је Фламарион за Комарчића био неко на кога се угле
дао. Сигурно је да су Фламарионова дела била инспиративна за Комарчића,
насупрот томе што се он из њих обавештавао о астрономији и ономе према
чему је гајио извесне симпатије као љубитељ васионе и звезда.10
Када је у питању Фламарионова Уранија, извесна сличност Једне уга
шене звезде с овим делом постоји, али по појединим мотивима и тематским
структ урама. Уз помоћ аналог ије Д. Ораи ћ Тол ић рек ло би се да су то у
Комарчићевом роману унут рашњи цитатни сигнали. Попут Фламариона,
Комарчић користи мотиве путовања душе по васиони и посете планетама.
Овакво путовање у Уранији се одвија у два наврата, а реа лизовано је преко
сна: у првом случају уз помоћ Ураније, а у другом само сан омогућује одла
зак душе на Марс. С друге стране, и у Уранији и у Једној угашеној звезди по
стоје размат рања поводом бесконачности васионе, оба аутора читаоце упо
знају с процесима кроз које планете пролазе приликом стварања, при чему
њихова дела такође сад рже мес та на којима се крит ик ују људска врс та и
10 Када су интертекстуа лне везе у питању, рад ће се фок усирати само на Уранију и Смак
света, док ће остала наведена Фламарионових дела бити остављена за неку друг у и подроб
нију анализу, при чему треба напоменути да је готово извесно да је велики утицај на Комар
чића имала Поп уларна астрономија.
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самодеструктивност човекова; такође, духовни свет садржи исте карактери
стике, боље речено – одређени тип веровања: да се након смрти душе ста
пају с васионом у којој стичу свест о једном – о ономе што у себи обједињује
целокупну бесконачност, односно смрт, даје души слободу, чиме се омогу
ћује спознавање бескраја.
Постоје и конкретнији примери који донек ле упућују на Фламарионову
Уранију, односно сведоче о Комарчићевом свесном или несвесном преузима
њу Фламарионових сентенци којима је аутор Једне угашене звезде дао уне
колико другачији амбијент. На пример, сцену разговора Ураније и главног
јунака подстакнут планетом Земљом из Фламарионовог романа Комарчић
у свом делу измешта на планету Гамидо чије природне лепоте потпомажу ко
муникацију сличну оној из Ураније. Наиме, на почетку Ураније се закључује:
Да живот на Земљи не постоји, ова планета била би потпуно лишена инте
ресовања за постојање било каквог разума, а иста мисао може се применити на
све светове који се окрећу око милијарди сунаца у дубинама беск раја. Живот
је циљ целокупног стварања. Да није живота и мисли, све то било би ништавно
и безвредно (Flamarion 2005: 28).

Код Комарчића се, након набрајања свих Гамидових лепота и велелепних
пејзажа, кроз Лапласа истиче:
Погледајмо све те чари, што их је издашна природа излила на овога љубим
ца свога, па се упитајмо: а на што то све, кад ту нема мезимца Божијега, кад
ту нема човека, да то све види, да то све осети, да се тој лепоти надиви и да
творц у небесноме са дна душе отпева божанску химн у: „Тебе Боже хвалим!”
(Комарчић 1902: 70).

Ова два на први поглед нимало слична одломка повезује питање суштине
стварања природе и смисла који из тога произлази. Оба одломка као сушти
ну издвајају егзистенцију. Све што је створено не би имало сврху ако живот
и мисао не би постојали, уколико не би било човека (или бића које поседује
свест и могућност размат рања) који би све створено могао да разабере, ем
пиријски докучи и према томе о одређеној појавности створи одговарајућу
представу. Сама по себи, природа је равнодушна према било чему спољашњем
што би на њу могло да утиче и управо је биће оно које је осмишљава и даје
јој значај. Дак ле, живот и мисао која из њега произлази јесу нешто најузви
шеније створено у природи. Сам живот иде узлазном путањом и тежи да се
из миленијума у миленијум развије ка све већем савршенству које ће бити
крунисано вишом интелигенцијом. На неколико места у Уранији, Смак у
света и Једној угашеној звезди читалац ће наићи на овакве примере. Но, када
су у питању виши ступањ живота и виша интелигенција, у Уранији су ста
новници планете Марс приказани као врста која је много напреднија у од
носу на људску, с већим достигнућима у погледу астрономије и с вишим
степеном интелигенције. Овакво мишљење прихватио је Комарчић и тран
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споновао га у своје дело, што се отк рива кроз Лап ласов дух, када је овај
почео да говори о планети Марс и њеним становницима:
они одиста и вама дају знакова, да им се јавите, али ви још нисте ни из
близа дош ли на ону висин у астрономског разу мевања, на којој данас стоје
становници „Марса”. И тако ће они још дуго и дуго чекати, да им се јавите и
да им на њихове знакове одговорите. С тога је у њих почело да преовлађује
мишљење, да на Земљи и нема умних створења (Комарчић 1902: 44–45).

И код Фламариона се људска интелигенција потцењује, а према речима
Жоржа Спероа (јунака Ураније чија је душа након смрти тела наставила да
живи на планети Марс и која је успоставила контакт с Фламарионом), Мар
совци Земљанима шаљу сигнале.
Да можемо, на пример, да ступимо једнога дана у везу са суседном пла
нетом на којој ти живиш, не психичку везу са неким посебним бићем као што
ја чиним у овом момент у, него са самом планетом, пред стотинама хиљада
сведока, то би био џиновски узлет ка прог ресу. […] Ви бисте то могли и сада
када би хтели, јер смо ми, на Марсу, сасвим спремни и већ смо то покушали
много пута. Али ви нам никада нисте одговорили! (Flamarion 2005: 140).

Комарчић се интертекстуално надовезао на тврдњу из Фламарионове Ура
није инкорпорирајући у своје дело убеђење о животу на планети Марс као и
представу о умним способностима становника ове планете и стадијума до ког
је њихов развој доспео тако што је у Једној угашеној звезди преко Лапласа по
менуо Марсовце који у стварности дела нису само претпоставка у коју људска
врста из перспективе своје стварности може да сумња, већ извесност – датост
одређеног типа о којој сведочи виша интелигенција. Ту се не ради о текућој
стварности којој јединка припада, већ о реа лности самог књижевног дела.
Насупрот овим унут рашњим (шифрованим) цитатним сигналима који
се у Комарчићевом делу остварују кроз одређене мотиве, као и места која
алудирају на Уранију, постоје и спољашњи цитатни сигнали у вид у мота
који се појављују у појединим поглављима, а која упућују на Фламариона, с
тим да Комарчић ту није у потпуности открио извор цитата који је издвојио
на позицији мота, навевши испод њега само презиме франц уског аутора.
Овакав поступак могао би се окарактерисати као одређен вид онеобичавања
и замагљивања цитата, што отвара пут ка модерном и савременом у Једној
угашеној звезди. То је случај са цитатима који се јављају као мото у Проло
гу и првој глави насловљеној Бесконачност васељенина. У првом случају
цитат гласи: „Целок упно трајање човечанства на зем љи – само је ‘један
тренутак’ вечности” (Комарчић 1902: VII), а у другом: „Ни вечност једне
душе не би била довољна да обиђе бесконачност васељенину и да све сазна”
(Комарчић 1902: 1). Ови цитати, преузети из Ураније, у оригинал у гласе:
„Твој животни век на земљи, чак и трајање људског рода, само је тренутак
вечности!” (Flamarion 2005: 28) и „Вечност једне душе не би била довољна да
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обиђе бескрај и све упозна” (Flamarion 2005: 175). Разликовање ових цитата
довешће до онога о чему Д. Ораић Толић говори када су у питању цитати и
њихова подела по опсегу подударања између Ц и ПТ. Према тој подели, цита
ти се деле на потпуне, непотпуне и вакантне, при чему се чини да ова два
цитата припадају непотпуном типу, јер их аутор није у целости навео у оном
облику какав поседују у оригиналу.11 Извесно је да постоје и друга места на
којима је Комарчић цитате унео у своја дела, било дословним цитирањем, било
преиначивањем према својим потребама, или их је потпуно замаглио и сто
пио са сопственим делом, што би опет били репрезенти вакантних цитата.
Уколико се пажња усмери на Фламарионов Смак света, долази се до
истих резултата када су у питању различити типови цитатности, при чему
су очигледни они који се односе на цитатне сигнале, где је у Једној угашеној
звезди опет дошло до испољавања унут рашњих цитатних сигнала – цитата
који се затичу у Фламарионовом делу које говори о крају људске цивилиза
ције. Реч је о томе да је Комарчић одатле могао да преузме идеју о крају
света, а заједно с њом и евентуалну претпоставку о томе како ће планета Зе
мља скончати. У Смаку света пре него и дође до судара Земље с огромном
кометом, долази до окупљања нау чника који наводе своје теорије о узроку
нестанка живота на планети Земљи – једни наводе да је то ват ра, други не
станак воде, трећ и ишчезнуће ваздуха, а појединци напомињу да једини
узрок може бити угаснуће Сунца. И код Комарчића се налазе поједине од
ових теорија када се у роману на планети Аруџа-Дара појављује трећи лик
(дух царског библиотекара) који у глави Дух једног царског библиотекара
говори о својим професорима с универзитета и њиховим учењима не много
различитим од теорија које у Смаку света износе нау чници. Интересантан
је цитат: „светови не умиру од случаја, већ од старости” (Фламарион 1895: 61).
Ове речи у Смаку света изговара једна девојка коју је наг радио институт.
Слично је говорио и Вехемухо с планете Аруџа-Дара, професор небесне ме
ханике: „Светови не пропадају од судара, већ од дубоке старости!” (Комар
чић 1902: 197). Овај непотпуни цитат Комарчић је преправио по сопственом
нахођењу, као што је то учинио и са цитатима преузетим из Ураније, и то
упућује на цитатну разноврсност Једне угашене звезде која би се с тог гле
дишта могла узети као претходница генерацијама што су сличне поступке
испољавале у авангардној књижевности.12
11 Овом непок лапању у цитат има и њиховој непотп унос ти узрок мож да треба пот ра
жити у чињеници да је Комарчић сам преводио текстове које је цитирао, пошто их је читао
у оригинал у и с обзиром на то да су му дела у изворном облик у била доступнија. Очиглед
но је да је први од два цитата Комарчић преиначио према својим пот ребама, а овај други је
само превео. Разлика је узрокована тиме што су текст превела два аутора, у првом случају
се ради о Комарчићу, а у другом о Олги Остојић Белчи, у чијем се превод у читало наведено
издање Фламарионове Ураније.
12 Као конкретан пример могао би се навести Милош Црњански са својим лирским ро
маном Дневник о Чарнојевићу који је у приличној мери инспирисан Флоберовим Новембром с
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Говорећи и даље о Комарчићевој цитатној разноврсности, обавезно се
мора истаћи још један поступак који је карактеристичан за ауторе авангард
не књижевности, а то се превасходно односи на аутоцитатност. У Једној
угашеној звезди има и овак вог типа цитатности када овај роман ступа у
интертекстуа лну везу с Једним разореним умом у ком је такође испољена
пишчева наклоност ка васиони и духовном свету, али у много мањем облику,
просто због тематике која није остављала простора да се у цент ру фабуле
(у којој један младић луди) нађе васионско и духовно. Без обзира на то, Комар
чић је на још једном примеру приказао да му иновације у цитатним поступци
ма нису биле стране. Реч је о одломку у ком Лаплас говори о души, а који
се затиче у глави насловљеној Један лист из духовног света и који гласи:
Један је од ваших мислилаца лепо о души казао: „Човекова душа мора да
стоји у неким, нашем уму недостижним, односима с весницима нама непозна
тога духовног света, што га наша душа назире, али га ми не видимо...” (Комар
чић 1902: 151).

Исти одломак затиче се у Једном разореном уму који је Комарчић издао
пре свог научнофантастичног романа, с тим да он следи након сцене у којој
младић Веља (занесен Кантовом филозофијом) показује прве знакове нервног
растројства. Јунак који приповеда о догађају ком је присуствовао, констатује:
Човекова душа мора да стоји у неким, нашем уму недостижним односима
с весницима, нама непознатог духовног света, што га наша душа назире, али
га ми не познајемо (Комарчић 1908: 54).

Овај одломак који се разликује у односу на онај из Једне угашене звезде
утолико што уместо не видимо стоји не познајемо, преко Лапласа алудира
на самог аутора – Комарчића, кога води кроз васиону и са којим сабеседи.
Користећи се аутоцитатношћу, Комарчић није само своја два дела довео
у интертекстуа лну везу, већ је и он указао на опште место које је каракте
ристично за његово стваралаштво: својеврстан лајтмотив што се прожима
кроз његова дела и открива да је писац био нак лоњен духовном свету који
је тежио да протумачи. Тако у Два аманета, Једном разореном уму и Једној
угашеној звезди постоје пасажи који су одређене врсте рефлексија о души и
духовном свету, а које су у овим делима добиле простора у складу с тема
тиком која је била у цент ру фабуле. С друге стране, овај интертекстуа лни
аспект Једне угашене звезде омогућио је да Лапласов дух као лик има по
зицију онога кроз кога провејавају и туђи гласови, што нас опет враћа на
којим овај авангардни роман има интертекстуалне везе. Дакле, Комарчић је у свом научнофан
тастичном делу испољио нешто што је у потоњим генерацијама постало актуелно, што опет
открива његову отвореност ка иновацијама и може се рећи одређеним експериментима, о чему
најбоље сведочи Једна угашена звезда која се креће између научног и књижевног дела. С тог
гледишта, овај би роман требало да буде уважен, јер готово двадесет година раније испољава
литерарне поступке који су постали акт уелни тек у модерној и авангардној књижевности.
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дијалошку структуру романа, као и на његову прикривену вишегласност уз
упот ребу разних цитатних поступака. Поред тога, спој различитих врста
цитатности и дијалогичности овог нау чнофантастичног романа отворио је
простор за његове филозофске сегменте, који Комарчићево дело односе у
домен интелектуа лне прозе.

ЛИТЕРАТУРА
Бахтин, Михаил (2000). Проблеми пеотике Достојевског. Београд: Zepter Book World.
Комарчић, Лазар (1902). Једна угашена звезда. Беог рад: Илустрован роман.
Комарчић, Лазар (1908). Један разорен ум. Беог рад: Српска књижевна задруга.
Фламарион, Камиј (1895). Смак света. Ниш: Прва нишка штампарија Ж. Радовановића.
*
Flamar ion, Kamij (2005). Uranija. Beograd: Leo Commerce.
Oton, Kučera (1930). Naše nebo: crtice iz astronomije. Zagreb: Matica hrvatska.
Oraić Tolić, Dubravka (1990). Teorija citatnosti. Zagreb: Graf ički zavod Hrvatske.

Saša Kozić
INTERTEXTUALITY IN ONE EXTINGUISHED STAR
BY LAZAR KOM ARČIĆ
S u m m a r y
This paper analyzes intertext ual fragments of One Extinguished Star by Lazar Ko
marčić. Special attention is given to comparative analyses of this novel and works by
Camille Flammar ion. Aim of this work is to stress out many intertext ual connections
between these two authors. Having in mind comparative method in research, it is noticed
that Komarčić is connected not only with Flammarion, but also with old Greek Menip
pean satire, that Mikhail Bakhtin noticed in his scientif ic study Problems of Dostoevskyʼs
Poetics. By that, this literary work uses the form of scientif ic work, because it is based
on scientif ic literat ure. Also, in One Extinguished Star the author uses quotes from his
other works, One Ruined Mind and Two Testaments.
Key words: Lazar Komarčić, One Extinguished Star, intertext uality, Camille Flam
marion, quotes.
Саша Р. Козић
Средња стручна школа „Милош Црњански”, Кикинда
Имејл: cunzfra88@gmail.com

34

UDC 821.163.41.09 Lazarević L.

Исидора Поповић

„ПОРТ РЕ” ОД РУКОП ИСА
Поводом 215. год ина од рођења Лазара Лазаревића
старијег
Сажетак: Овај рад прати одређене, мање познате и сасвим непознате
појединости из живота творца прве српске ауторске комедије – Лазара Лаза
ревића старијег (1803–1846). Рад је пре свега базиран на подацима из грађе
коју је Александар Сандић крајем XIX века сакупљао у намери да што пре
цизније осветли живот, као и књижевни и педагошки рад Лазара Лазаревића.
Кључне речи: Лазар Лазарвић старији, Александар Сандић, Јосиф Ракић,
Вел ика српска православна гимназија у Новом Сад у, Рукоп исно одељење
Матице српске

Име Лазара Лазаревића старијег, без обзира на његов квантитативно
скроман књижевни опус, треба да буде јасно вид љиво у историји српске
литературе и културе из најмање два разлога. Најпре, ово име стоји у темељу
домаће драмске књижевности, комедиог рафије пре свега, јер је Лазар Лаза
ревић аутор прве српске ауторске комедије (Пријатељи, 1829). Уз то, ова
његова једночинка, не без мана, али истовремено и не без шарма и свежине,
прва је оди г рана домаћа драма на сцени првог српског професионалног
сталног теат ра – Српског народног позоришта у Новом Саду.1 Тако је Лазар
Лазаревић старији за свог прилично кратког века (1803‒1846), али и 15 го
дина након своје смрти, у два наврата утиснуо свој жиг у развој српске дра
ме и развој српског театарског живота.
Овај српски књижевник – син једног од најближих сарадника мит ропо
лита Стратимировића Јована Лазаревића и синовац знаменитог земунског
градоначелника Василија Лазаревића – рођен је у Карловцима 1803. године.
Школовао се у родном месту, Новом Саду, Суботици, Сегедину и Кежмарку,
1 Српско народно позориш те у Новом Сад у отпочело је са радом 23. јула 1861. год ине.
Тога дана приказане су две представе – Мушки метод и женска мајсторија Лајоша Кевера
(коју је посрбио Ђура Вук ичевић) и прва српска ауторска комедија Пријатељи Лазара Ла
заревића.

35

а крајем 1829. настанио се у Новом Саду. Мало касније се запослио као профе
сор у Новосадској гимназији и у Новом Саду остао све до смрти 1846. годи
не. Био је један од врло омиљених гимназијских професора; ђаци су толико
волели његова предавања да му често нису давали да оде са часа, вичући му:
„Narrare, domine!”. Због његовог образовања и „добра пера” уважавале су
га и колеге, а нарочито Јован Хаџић (Огњановић Абуказем 1890: 30).
И као књижевник Лазаревић је био видљив своме добу. Две његове драме
– поменута једночинка Пријатељи и историјски комад Владимир и Косара,
биле су врло популарно театарско штиво, чак и у годинама када се нацио
нална драмска продукција итекако развила и разг ранала. Био је слабији као
песник; у прози је имао више успеха – његов текст Парадокса титулољубија
из 1842. и са двовековне дистанце делује крајње свеже, бритко и духовито.
Остало што је писао квалитетом, стилом и идејом углавном припада само
његовом добу и са нашим временом не кореспондира. Овом оценом могу се
обухватити његове песме, штампане у часопису Цвеће (1829), Српском лето
пису (1831) и Бачкој вили (1842), као и приповетка Портре, објављена такође
у Цвећу 1829. године.
Прича о Лазаревићевом животу, књижевном делу и његовој рецепцији
махом је заокружена. Ипак, то не мора значити да је и затворена... Случајно,
како то неретко бива, један рукопис с краја XIX столећа „удахнуо је” живота
личности која од 17. фебруара 1846. не обитава међу живима.
Наиме, у Рукописном одељењу Матице српске чува се манускрипт Алек
сандра Сандића који на занимљив и, рекло би се, несвакидашњи начин упот
пуњава причу о Лазаревићевом животу. И то причу о оном сегменту живота
који би, по природи ствари, једном удаљеном, будућем времену требало да
остане недоступан...
Александар Сандић је намеравао да о овом раном српском драматичару
напише чланак за Летопис Матице српске. О томе је остало трага и у Архи
ви Матице српске – у Записнику III седнице Књижевнога одбора Матице
српске, држане у Новом Саду 8. (20) августа 1891, под тачком 77 забележено
је да је Александар Сандић „предао за Летопис и наг раду свој чланак ‘Лаза
Лазаревић старији, драматски писац’”. Књижевни одбор је одобрио чланак
и позвао Управни одбор Матице српске да аутору исплати наг раду у износу
од 25 форинти (АМС, 1891: 77/К.О, 54). Шта је било са чланком Александра
Сандића није могуће реконструисати. Он у Летопису није објављен (а није
утврђено ни да је штампан негде другде), а у Матици српској му нема трага.
Једино што је сачувано јесте Сандићева грађа о Лазару Лазаревићу на основу
које је, по свој прилици, овај чланак тек требало да буде написан. У грађи
прикупљаној раних 90-их година XIX века, што ће рећи четрдесетак година
након Лазаревићеве смрти, налази се шест једнострано исписаних листова,
као и један двострано исписан лист димензија 34 х 21 цм. Оригинални на
слов гласи само: „Лаза Лазаревић старији”, док је у каснијој, архивистичкој
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обради, рукопис насловљен као „Лаза Лазаревић старији, биографска грађа”,
а добио је сигнатуру М. 9726.
Грађа је заснована делом на тада постојећој литератури о Лазару Лаза
ревићу старијем – у првом реду на Историји српске књижевности Стојана
Новаковића и на Гробовима знаменитих Срба што су им кости у Новом
Саду укопане Илије Огњановића Абуказема, а делом на казивању Јосифа
Ракића, Лазаревићевог ученика из Новосадске гимназије који се код свог
професора једно време налазио „на стану и храни”. Поједини сегменти овог
казивања расветљавају одређене аспекте Лазаревићеве биог рафије који су
остали непознати и савременим ист раж ивачима. Основна намера текста
који је пред читаоцем биће упоређивање данас познатих података из Лаза
ревићевог живота са подацима прикупљеним у Сандићевој грађи. У том пре
секу јавиће се и нове појединости, али, што је нарочито занимљиво, изро
ниће и једна готово жива слика из прошлости. „Порт ре” од рукописа...
*

*

*

Сандићева грађа, након краћег осврта на Лазаревићев књижевни опус,
базираног махом на постојећој литерат ури, бави се најпре основним био
графским чињеницама. Сандић наводи како је Лазаревић био професор
„најпре у српској гимназији карловачкој, после у новосадској до смрти сво
је – радећи и послове адвокатске код судова, као што је то у она времена
подносило; без тога није управо ни бити могло, јер су [...] плате професорске
у тим нашим гимназијама биле сасма мале [...] 400 форинти шајна (168 фор.
данашњега новца)” (РОМС, 9.276). Није јасно одак ле Сандићу податак да је
Лазаревић предавао најпре у гимназији у Карловцима. У овој школи преда
вао је његов отац Јован, а Лазар ју је похађао од 1814. до 1816. године.2 Ни у
литерат ури ни у изворима нема података да је Лазар Лазаревић био међу
професорима Карловачке гимназије. Након завршених студија права и по
ложеног адвокатског испита у Кежмарку 1827, он је две године боравио у
Пешти где се издржавао радећи као „краљевске судејске Табле зак лети но
тариј”. Средином децембра 1829. он је дошао у Нови Сад, у својству правног
заступника „немешке” породице Михајловић. Убрзо по Лазаревићевом до
ласку у Нови Сад умро је његов некадашњи професор Георгије Магарашевић.
У Новосадској гимназији тиме је остало упражњено професорско место, на
које је 21. октобра 1830. ступио Лазар Лазаревић. Ови подаци, као и они који
се тичу Лазаревићевих квалификација (а тамо нема помена о професури у
Карловачкој гимназији) налазе се у списку професора Новосадске гимназије
за период од школске 1830/31. до 1846/47. године (ИАНС, fasc. 25, 171). Прво
2 Више података о биог рафији Лазара Лазаревића вид. у: Мил ић, Исидора. Живот и
дело Лазара Лазаревића старијег. Свеске Матице српске. Грађа и прилози за културну и дру
штвену историју, Серија уметности, св. 11, 2006.
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битна плата професора Лазаревића јесте износила 400 форинти шајна, како
то наводи Александар Сандић. Она је, међутим, убрзо повећана, па је већ
1832. износила 600 форинти.3 О лошем имовинском стању професора Лаза
ревића, које је поменуто у Сандићевој грађи, остало је доста трага – од сре
дине 30-их година он је почео да се задужује и дугови, због којих је залага
на и продавана породична имовина, пратили су га све до смрти.4 Ипак, не
постоји траг да се упркос лошим материјалним приликама Лазаревић током
шеснаестогодишњег професоровања у Новосадској гимназији упоредо бавио
адвокатуром.
У даљем тексту Александар Сандић настоји да расветли поједине „мут
не” чињенице везане за смрт професора Лазаревића. Он најпре наводи по
датак да је Лазаревић умро 13. фебруара 1846, што је прилично спорно.
Наиме, више извора потврђује да се Лазар Лазаревић упокојио 17, а не 13.
фебруара 1846. године. У првом реду ваља навести податак из матице умрлих
Св. Успенске цркве у Новом Саду, где је парох Стефан Петковић под датумом
17. фебруар забележио да се „преставио гимназијски професор и зак лети
адвокат мађарских права”, а да је пог ребен „при цркве катедралне, општим
спроводом” 19. фебруара.5 Мало је вероватно да је Лазаревић преминуо 13.
фебруара, односно да је сахрањен тек 6 дана касније. Поред тога, у некрологу
који доносе беог радске Српске новине пише да се „[...] 17-стога фебруара
упокојио [...] у Новом Саду Лазар Лазаревић, адвокат и гимназијални про
фесор, учени Србин и добри детељ на пољу српске литературе [...]” (Српске
новине 1846: 75). Иако очигледно наводи нетачан податак о датуму смрти
професора Лазаревића, Александар Сандић даје драгоцене информације у
вези са узроком његове смрти, као и са местом на коме је сахрањен. Наиме,
о разлог у смрти 43-годишњег професора Лазаревића досад се мало тога
знало. Познато је тек толико да је премин уо у својој кућ и, у улици Беле
лађе, након осмодневне болести. Природа те болести нигде није прецизира
на (Српске народне новине 1846: 69). Ипак, захваљујући сведочењу његовог
ученика, поменутог Јосифа Ракића, које је у својој грађи сачувао Александар
Сандић, мог уће је реконструисати доста необичну причу о смрти Лазара
Лазаревића. Наиме, како напомиње Ракић, Лазар Лазаревић „боловао није
никад”, али је о пок ладама6 отишао на салаш Паје Камбера, са којим се и
иначе дружио („с њиме је добро живео”, наводи Ракић) и тамо се прехладио.
Након неког времена прех лада је прешла у запаљење плућа и стање профе
сора Лазаревића је почело да се погоршава – „у четвртак трапаве недеље
Исто.
Вид. нпр: Рукописно одељење Матице српске: /Молба професора и адвоката Лазара
Лазаревића и Ане Лазаревић Пат ронат у православне Гимназије у Новом Сад у за позајмиц у
у износу од 3900 форинти, како би исп латили дуг Сирочадској благајни/, М. 5090.
5 Св. Успенска црк ва у Новом Сад у: Књига II Св. Успенске цркве Мат ице умрлих 1841–
1847, ред. бр. 5.
6 Реч је вероватно о Божићним покладама, дакле 14. новембар 1845. (по старом календару).
3
4
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пред месне пок ладе; у недељу мало боље, [тражио] да му закољу ћурка, ал
опет позли [му] и остао ћурак недирнут.” (РОМС, инв. бр. М. 5090). Било је
и покушаја да се здравствено стање професора Лазаревића стабилизује, али,
како наводи Јосиф Ракић, ти су покушаји изгледа донели више штете него ко
ристи: „Узрок смрти држали су да је што му је др Чича [sic!] Секулић пустио
[...] крв. Иначе да му није пустио преболео би. Затим др Камбер дошао и није
одобравао, љутио се. Како би пустио крв – па преболео би. Крв била зелена
у тањиру.” (РОМС, инв. бр. М. 5090). Ово су очигледно била последња иску
ства у овоземаљском живот у Лазара Лазаревића – преминуо је након пу
штања крви „у среду белу, ујут ру око 3 сата, кад се дан и ноћ дели” (РОМС,
инв. бр. М. 5090). Иако је у грађи наведен податак да је Лазаревићева смрт
наступила као последица, за оно време уобичајеног захвата – пуштања крви,
очигледно је да није било тако. Оно што у горњем цитату највише скреће
пажњу јесте помало бизаран податак о „зеленој крви у тањиру”. Уколико се
прихвати мог ућност да је овај податак веродостојан, односно да се Јосиф
Ракић након толико времена тачно сећао ситуације коју описује, могло би
се претпоставити да је смрт Лазара Лазаревића највероватније наступила
услед сепсе.7
Грађа Александра Сандића, тачније сведочење Јосифа Ракића, пружа
увид и у тачно место на коме је сахрањен професор Лазар Лазаревић. О Ла
заревићевом пог ребу зна се доста. Зна се да му је присуствовало толико
света да се „кроз улице, где је покојника дом био, једва пролазити могло”, а
„печално торжество” спроводио је гргетешки архимандрит и администратор
Дијецезе бачке Арсеније Стојковић. Опело је држано у Саборном храм у
(Српске народне новине 1846). Податке о овом пог ребу, као и о гробном ме
сту Лазара Лазаревића, оставио је Илија Огњановић Абуказем. Он, наиме,
наводи да су у пратњу омиљеног професора дошли ђаци свих новосадских
школа, без обзира на вероисповест. Не наводећи тачно место његовог гроба,
Абуказем тврди да би се он могао налазити у Саборној порти, између првог
и другог прозора у дворишту које гледа на гимназијско здање (Огњановић
Абуказем 1890). Да је Лазаревић сахрањен у порти Саборне цркве недвосми
слено потврђује и белешка из Матице умрлих Св. Успенске цркве у Новом
Саду. Сандићева грађа, међутим, даје далеко конкретније податке. Потакнут
Абуказемовом тврдњом Сандић покушава да тачно лоцира гроб Лазара Ла
заревића, па наводи: „Између поменутога првога и другога прозора [...] по
тражим ја са црквењаком тај гроб Лазаревића [...] све беше густом травом
обрасло – гробу нигде трага! Разгрћи траву па откопавај и откопавај. И једва
једаред наиђемо на плочу, земљом давно зат рпану; кад земљу одг рнемо ал’
7 О овом питању консултовал и смо анес тезиолога, проф. др Љубиц у Пејаков, профе
сорк у Медицинског фак ултета у Подгорици. Она наводи да би овде највероватније могло
да се ради о сепси, те да би крв болесника са озбиљним обликом сепсе, у времен у пре при
мене антибиотика, могла да поп рими и зеленкасту боју.

39

на плочи запису каквом ни трага! Сут радан разгледај поново: има л’ којег
слова на плочи – узаман, време [...] сав запис пот ргло.” (РОМС, инв. бр. М.
5090, стр. 2). Дилему је коначно и недвосмислено разрешио Јосиф Ракић,
који се случајно затекао у порти Саборне цркве, баш док је Сандић покуша
вао да утврди место гроба: „он нам покаже и потврди да [је] ту у гробници
заиста сахрањен некадашњи професор његов [...] Никад – вели – не мог у
овуд портом проћи, а да се ту не прекрстим на гробу свога доброга и неза
борављенога професора!” (РОМС, инв. бр. М. 5090, стр. 2).
Блиско познанство Ракића и Лазаревића послужило је Сандићу да оди
ста начини својеврстан порт рет овог раног српског драматичара. Сандићев
рукопис је итекако довољан да се реконструише физички изглед али и карак
тер професора Лазаревића – особине које, по природи ствари, остају загубље
не у наносима времена... Најпре – како је изгледао професор Лазар Лазаревић?
Јосиф Ракић сведочи да је био крупан човек, црномањаст, „баш леп човек [...]
црне косе, црни бркови, уво десно без рскавице [...] прав нос, црне дугачке
обрве, очи црне, ситњасте, у лицу више блед – румен никад. [...]” (РОМС, инв.
бр. М. 5090, стр. 2‒3). Овде можда треба навести још један занимљив и пома
ло неуобичајен податак. Наиме, у Рукописном одељењу Матице српске чува
се и анонимна и недатирана биографска белешка о Лазару Лазаревићу, у којој
се, поред осталог, наводи и то да је он био „леп и научен” (РОМС, инв. бр. М.
5090). Заиста је веома интересантно то што постоје чак два сведочанства која
се односе на лепоту професора Лазаревића! Очигледно је из Сандићевог ру
кописа и то да је Лазаревић држао до своје спољашњости. Његов некадашњи
ђак сведочи и о томе како се професор лепо одевао – „обично носио црну
атилу и панталоне и цилиндар свилени.”(РОМС, инв. бр. М. 9276, стр. 4).
У вези са описом карактера Лазара Лазаревића постоје у овом рукопису
занимљиве појединости, али и извесне контрадикторности. Ракић на пример
наводи да је Лазаревић био „играч велики и иначе у друштву весељак.” Мало
даље, међутим, тврди да је „понајвише ћутао и певуцао (брујао) кроз зубе
онако” (РОМС, инв. бр. М. 9.276). За обе тврдње могуће је наћи извесно уте
мељење. Наиме, даље у тексту Ракић се још једном осврнуо на ћутљивост
Лазара Лазаревића. Он наводи да је професор „с фамилијом лепо живео у
кући, ал’ све ћутао. Жена му после његове смрти говорила: ‘бар да сам се с
њиме наразговарала.’ […] Био /је/ миран, фини, изображен човек. Добар чо
век” (РОМС, инв. бр. М. 9.276, стр. 5). С друге стране, и о поменутој веселој
природи професора Лазаревића може се пронаћи понешто трагова. У том
смислу карактеристична је ситуација у којој је слепи гајдаш Јаша из Кумана
имао неприлика са градским властима због тога што је, идући Главном ули
цом и пијацом, дак ле најужим цент ром Новог Сада, свирао усред ноћи. Он
се правдао да је то учинио на заповест професора Лазара Лазаревића који
се са пријатељима враћао из неке свадбе (Стајић 1933: 23).
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Оно што је Јосиф Ракић навео сведочећи о Лазаревићевој професури ма
хом се зна и из других извора. Али и ту је могуће изнаћи по који детаљ којим
се његов „порт ре” лепо уоквирује. Ракић на пример наводи да је његов про
фесор врло лепо „експлицирао – ђаци [су] га радо слушали; двојицу – тројицу
запита, а ово друго време све експлицира” (РОМС, инв. бр. М. 9.276, стр. 6).
Наведимо, илустрације ради, још једно место, где некадашњи ђак описује
како се његов професор понашао током часа: „Штап бели дебео трскавац
држао [је] обично на катедри, замислио би се па онда устао, штап узео, ходао
по школи, тамо-амо неколико пута, после сео па оловком [бележио] на хар
тију.” (РОМС, инв. бр. М. 9.276, стр. 4).
*

*

*

Зарад истине, треба напомен ути и ово – Сандићев рукопис, настао у
свом најзанимљивијем делу на сећањима Јосифа Ракића, у некаквом суштин
ском смислу не баца ново светло на Лазара Лазаревића старијег. У њем у
нема података који ће у било ком правцу померити важеће ставове о овом
књижевнику у историји српске литературе или културе. Он неће осветлити
неке суштински важне појединости из његове биог рафије, како то архивска
грађа често може, неће установити другачији статус међу савременицима у
односу на онај који нам је познат, неће отворити могућности сагледавања
другачије рецепције или валоризације његовог књижевног дела. Овај руко
пис има сасвим специфичан потенцијал – нека он буде схваћен као тесера
која је лице сложено у мозаику прошлости навела да трепне...
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mas about certain segments of Lazarević’s life, Sandić combined the general knowledge
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the basic topics of this paper is obtained. Although, this manuscript won′t change basic
facts about literary value of his work and overall cont ribution of Lazar Lazarevic to Ser
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НЕУ Н ИШТИВИ ОПТ ИМ ИЗАМ МИЋ Е ПОПОВИЋ А:
СВЕТИ АНТ УН – РАТНИ ДНЕВНИК ИЗ ЗАТВОРА
Сажетак: У раду се истражује на који начин Мића Поповић, превасходно
сликар, успева да кроз свој ратни дневник литерарно изрази снаг у свог духа,
због којег и опстаје у тешким условима затворског живота. Без обзира на те
шкоће на које наи лази као политичк и затвореник, Мића Поповић успева да
превлада очај који га повремено обузима. Оптимизам постаје суштинско обе
лежје бића које пати, а које је притом свесно да та патња неће трајати вечно, и
задобија дубљи значај у овој дневничкој прози. У раду се анализирају извори
оптимизма код Миће Поповића, од којих ће сваком бити пок лоњена пажња у
посебном одељку. Приврженост породици, љубав према сликарству и морална
дужност човека да ист раје у борби са неправдом, одржавају младог сликара
и писца у затвору, чинећи његов ратни дневник вредним делом српске књи
жевности. Циљ рада су указивање на литерарност Миће Поповића, што је до
сада било маргинализовано у ист раживању његовог дела, и анализа начина
на који се оптимизам у његовом Ратном дневнику из затвора манифестује.
Кључне речи: породица, сликарство, морал, духовна снага, затворска проза.

1. УВОД
Ратни дневник из затвора Миодрага Миће Поповића дуго није био досту
пан читалачкој и научној јавности. Малобројни су током протеклих деценија
читали (и хвалили) ове дневничке записе писане од 29. 11. 1945, када Мића
Поповић сазнаје за позив на ислеђење, до 9. фебруара наредне године, када је
пуштен из затвора. О кривици познатог сликара, ликовног критичара, писца
и филмског режисера, због које доспева у затвор као двадесетдвогодишњи
младић, из дневника се не сазнаје готово ништа. „Који је његов преступ? На
ово питање затвореник не може тачно да одговори”, пише Јован Поповић,
син Миће Поповића, у уводној речи за прво издање дневника (Поповић
[Јован] 2016: 7). Разлог због којег будући признати уметник доспева у затвор
1945. године могуће је сазнати из других његових списа. Један од њих носи
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симболичан наслов – Одговор Миће Поповића. Реч је о разговорима које је
новинар Мило Глигоријевић водио са Мићом Поповићем од јануара до јуна
1983. године. Како Мића Поповић објашњава, у Беог раду, где је помагао у
осликавању Дома совјетске армије, суочава се са неправдом: уочава чак се
дам ступњева разлика у храни припреманој за обичне борце и храни која је
спремана за генерале. „Па иако сам се хранио међу повлашћенима, принцип
ми није био јасан ни прихватљив. Претпоставио сам (и нисам се преварио)
да ће овај принцип бити прекопиран и у нашој југословенској стварности и,
по ко зна који пут, дошао у озбиљан сукоб са самим собом”, пише Мића
Поповић (Поповић 1983: 37). Овај морални сукоб нагони га да пошаље писмо
пријатељу из јединице у Белом Манастиру које, због неопрезности другова,
доспева и у руке официра безбедности. Мића Поповић бива ухапшен одмах
по повратку у Бели Манастир.
Иако о узроку свог тамновања не пише директно, дневничк и записи
Миће Поповића сведоче о многим сличним моралним дилемама, о ревно
сном (само)преиспитивању, и о психолошким превирањима из којих се обли
кују занимљиве сентенце о животу и људима. Оно што је значајно јесте да
је све ово дато у изразито литерарној форми. Свети Антун – Ратни дневник
из затвора Миће Поповића може се посмат рати као његов „први списатељ
ски покушај, као рађање једног литерарног талента” (Поповић [Јован] 2016:
7). Књижевну вредност овог дневника приметио је и Борислав Михајловић
Михиз, један од најближих Поповићевих пријатеља: „Одавно сам смат рао
сликара Мићу Поповића једним од наших најдаровитијих писаца, одавно,
чак још и онда када за то нисам имао никаквих других права сем приватних
сазнања. Зар га нисам и упознао тако: преко одломака његовог дневника
упућених у писму једном пријатељу” (Михајловић 1957: 9). Михиз је ово
штиво називао више пута и „најбољом ратном прозом” (Поповић [Јован]
2016: 8). У сећањима писца Добрице Ћосића, још једног од најближих при
јатеља Миодрага Поповића, налазимо да је овакав Михизов став потврдила
и Исидора Секулић: „Не сећам се да ли се неко од нас супротстављао Иси
дори, која нам је била најубед љивији судија у свет у књига, и Мих изу, у
коме смо, иначе, гледали новог Скерлића, али савршено памтим како смо се
после слушања тог затвореничког дневника неми разилазили на легала по
заједничким становима, и да сам ја, партијац и члан омладинског руковод
ства Србије, по сву ноћ пат ио због нек их истина у Фамином дневник у”
(Ћосић 2011: 73). Ћосић је и у анализи Поповићевих слика често истицао
његову склоност ка литерарном: „Мића Поповић је и вокацијом литерата,
романсијер, сценарист, есејист, па он у литерат ури слика, а у сликарству
проповеда и размишља” (Ćosić 2005: 206).
Док је његов сликарски рад запажен како код нас тако и у свету, његово
књижевно стваралаштво готово је у потпуности скрајнуто. Борислав Ми
хајловић Михиз, уз њему својствену дозу ироније, објашњава то на следећи
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начин: „та, забога, то је писао сликар, а не професионални писац, а код нас,
зна се, ваља се звати књижевником и бити чланом удружења (и, важније)
клуба у Француској 7, па тек онда твој текст припада књижевности” (Ми
хајловић 1957: 9). Мића Поповић се интересовао за књижевност још као
врло млад: „Поред белет ристике или филозофских студија, најрадије је ли
стао књиге са репродукцијама слика и цртежа светских класика. Нак лоњен
писању, као гимназијалац укључио се у литерарну дружину ‘Јавор’, где су
се млади напредно оријентисани људи окупљали, читали своје саставе, води
ли темпераментне дискусије о животу, политици и филозофији” (Живковић
2009: 121). Ово објашњава ерудицију изненађујућу за двадесетдвогодишњег
младића, добро познавање лектире и дар за вешту вербалну артикулацију.
Његово дело лако је читати, али аутор својом зрелошћу подстиче на изна
лажење дубљих значења и критичко промишљање овог текста. „Дневник,
писан данас заборављеном писменошћу, неретко збуњује оштрином увида”,
примећује Предраг Брајовић (2010). Па иако је до сада из визуре његових
пријатеља-писаца био посмат ран као дубоко пот ресно дело,1 које је за њих,
поред литерарне, и изразито сентименталне вредности, дневник Миће Попо
вића потребно је сагледати из нове, књижевнокритичке перспективе. Ратни
дневник из затвора јесте потресно дело, али његова оригиналност и свежина
је управо у превладавању очаја који из њега повремено избија. Из тог разлога,
биће приказано на који начин Мића Поповић успева да превазиђе тренутке
безнађа, очува оптимизам свог духа и створи притом дело универзалне
вредности.

2. ПОЈАМ ОПТИМИЗМА
Да би се могло на исправан начин приступити теми, неопходно је дати
кратак увод о појму оптимизма. Према Филозофијском рјечнику, оптимизам
се теоријски схвата на следећи начин: то је „филозофски назор који држи да
је овај свијет најбољи од свих могућих свјетова, односно да у свијету има ре
лативно више добра него зла и да је тенденција повијеснога развоја повећа
вање добра у односу на зло и, опћенито, прогрес” (Petrović 1989: 236). Овакво
схватање потиче још од грчких и средњовековних филозофа, али теоријску
поставку у класичном облику изразио је и развио Готфрид Вилхелм Лајбниц
(Petrović 1989: 236). Његово виђење овог света као „најбољег од свих светова”
данас делује застарело, посебно када се има у виду да је овог филозофа још
1 Добрица Ћосић у сећањима на Мићу Поповића пише: „ја сам био пот ресен, и нес ре
ћан, слушајућ и у Симиној 91 његов дневник из затвора. Сећајућ и се тих дана, морао сам да
проверим себе, и узео сам ту пож утел у свешчиц у: колико је туге и очајања она некад посе
јала у нама!” (Ћосић 2011: 70 и 71). Борислав Михајловић Михиз пише о својим утисцима
након првог читања дневн ика: „Намах ми је постао близак и некако болно, узнем ирено,
забрин уто присан овај човек, кога још нисам ни био видео” (Mihajlović 2003: 127).
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у XVIII веку исмејао Волтер у делу Кандид или Оптимизам (1759). Оно што
је важно јесте да Лајбниц, ипак, не одриче постојање зла. У једном од својих
најзначајнијих дела – Теодицеји (1710), изводи закључак који би се могао све
сти на следеће: „У свијету додуше постоји и зло, у три облика, као метафи
зичко зло (несавршеност коначних бића), морално зло (гријех) и физичко зло
(бол и патња живих бића)” (Petrović 1989: 236). Сваки од ова три облика зла
могуће је препознати и у Ратном дневнику из затвора Миће Поповића. Ипак,
за разумевање оптимизма који се у овом делу супротставља злу, као и песи
мизму, значајније је практично схватање појма од теоријског. Оно подразу
мева да је оптимизам „животни став који карактеризира прихваћање сваке
ствари с њене ‘добре’ стране, тражење ‘позитивнога’ и у оном најнегатив
нијем, нада у коначан повољан исход, нада које се оптимист не одриче ни
онда кад се ситуација чини безизгледна” (Petrović 1989: 236). Последњи део
дефиниције посебно се односи на Мићу Поповића и став изражен у његовим
дневничким записима из затвора. Иако се нипошто не би могло тврдити да
Лајбницова теза како је овај свет „најбољи од свих светова” опстојава у По
повићевом делу, назнаке оптимизма свакако се препознају и представљају
важан сегмент дела.
Један од извора таквог става потиче из дубоко укорењеног осећања дужно
сти и љубави према породици. Дужност и љубав у овом случају не иск љу
чују се, већ, чинећи допуну једна другој, изазивају амбивалентна осећања
у субјекту који се тренутно налази у неповољном положају, као што је то
случај са Мићом Поповићем у затвору. Осећај кривице према породици, жеља
да се породица заштити, (што из затвора није реална могућност те је додатни
повод за фрустрацију), као и константно осећање носталгије, трају истовре
мено са младићевом чврстом жељом да опстане. Ову жељу појачава једно
ставна потреба да се породица опет окупи, као и да се поврати и очува барем
мали део безбрижности из дана детињства.

3. ЖУДЊА ЗА БЕСКРАЈНИМ ЋУТАЊЕМ КРАЈ
ШПОРЕТА, У КУЈНИ, МЕЂУ НАЈМИЛИЈИМА
Већ од првих страница ратног дневника уочава се Поповићева приврже
ност породици. Њему је тешко подношљива мисао на лаж коју користи да би
најдраже заштитио: „Мојима сам рекао да путујем због докумената и карак
теристика, и да ћу се за два-три дана вратити нат раг” (Поповић 2016: 11).
Хладну информативност изречене лажи писац пресеца нагло наредним иска
зима: „Тата каже да донесем кило љуте паприке. – Забележи да не заборавиш!
– Ја бележ им и дође ми да плачем” (Поповић 2016: 11). Очева2 порука је
2 Уочљиво је да Мића Поповић најчеш ће корис ти назив „тата”. То одаје већу топ лин у
и извесну блискост сина са оцем.
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једноставна, и такође је на нивоу информације, али конт раст који се успо
ставља у односу на претходну реченицу јасан је: очева порука је искрена, и
у својој наивности дирљива. „Кило љутих пап рика” асоцира забрин утог
младића на безбрижност свакодневице, а то је управо оно што му највише
недостаје док се спрема на ислеђење. Очево незнање, и незнање његових нај
ближих, о ситуацији у којој се он тог тренутка налази, појачава у њему осећај
кривице: „Докле ћу морати да заваравам своје најближе, и да од њих кријем
болно сазнање: Миодраг Поповић, то је један несрећник, уклети бедник,
стална и бљутава трагедија” (Поповић 2016: 11). Последња реч првог дневнич
ког записа, писаног у Беог раду 29. 11. 1945, указује на драматичност с којом
Поповић примарно доживљава новонастал у сит уацију. Она је разумљива
имајући у виду неизвесност његовог положаја, и обесхрабреност коју на са
мом почетк у осећа („Столе ми је поручио да будем спреман на најгоре”
[Поповић 2016: 11]). Много је питања са којима се будући затвореник суочава,
а главна се односе на то каква га казна чека и које ће то последице оставити
на његову будућност. Ипак, слика оца који инсистира да син забележи неоп
ходну набавку љутих паприка, управо у својој издвојености из контекста у
којем се син тог тренутка налази, најдирљивија је.
Први дани у Белом Манастиру најтежи су за младог затвореника. Он оча
јава и верује да је затворска казна његов „крај”. Мисао о породици одржава га,
али то се још увек не може назвати оптимизмом: „Имам једну снагу – могао
бих да се убијем; и имам једну вољу – живети, животарити због оца, мајке
и брата” (Поповић 2016: 14). Осећање дужности преовладава и Поповић га
прима са горчином, јер за њега такво преживљавање не чини живот, већ жи
вотарење. Још теже од данâ, Мића Поповић подноси ноћи у затвору. Он неоп
ходну топлину тражи у сећањима на породицу. Иако дан пре Мића Поповић
пише о вољи која би се могла назвати слабашном јер жели тек да „животари”
због породице, у ноћи, мисли о безбрижним данима породичне идиле чине
да му самоубиство делује као злочин. Жеља за топлином породичног дома
активира праву вољу за опстанком, без обзира на свест о тренутној хладноћи
у којој је принуђен да живи. Да мисао о топлини није тек илузија, улепшана
успомена која је младићу неопходна да би преживео, сведоче сећања Попо
вићевих пријатеља. Борислав Михајловић Михиз записује:
„У кући се дисало једноставно, мислило отворено и слободно, и смејало
се много и од срца. Свако је имао право на своју духовитост, али никада нисам
чуо реч пог решну, незграпн у, тврд у у тон у, ону која уједе и која се злопамти.
Нежност се није казивала, оданост се није показивала, припадништво се није
доказивало, све је то једноставно било ту. Из такве куће Мића Поповић је по
нео у живот честитост, отвореност, верност, срдачност и непоколебљиво пра
во да слободно мисли” (Mihajlović 1987: 18).

Михиз додаје и следеће: „У овој кући присности и толеранције свако је
живео слободно, али су живели заједно” (Mihajlović 1987: 17). Осећај зајед

47

ништва најпотребнији је Мићи Поповићу у тренуцима затворске самоће. Он
пок ушава да га реконструише тако што ће реконструисати једно обично
породично вече, и тиме се измешта из ситуације у којој се тог тренутка за
иста налази. У томе налази топлину, што и сам више пута понавља, али и
неопходну сигурност. „Још у детињству је добио ону драгоцену и ненадок
надиву сигурност, онај ‘једва ухватљиви осећај милине пилета испод перја
кокошке’”, истиче Борислав Михајловић Михиз (Mihajlović 1987: 16).
У одређеним тренуцима он је сасвим свестан да је такву сигурност из
губио. Ипак, жуди за тиме да његова болна сазнања произашла из затворског
живота макар помогну неком другом, и заштите га од људске злобе. У неким
дневничким записима тај замишљени читалац конкретизује се у лику Попо
вићевог млађег брата. Александар Поповић, звани Саша, или Сашо – како
му се Мића Поповић у дневнику обраћа, као млађи испоставља се идеа лно
пријемчивим да прими братовљеве тешко научене лекције у затвору. Тако му
се у дневничком запису од 6. децембра Мића Поповић обраћа:
„Мили мој брате, мој Сашо; клони се људи. Чувај своју лепу душу за јесењи
пејзаж, за музику Моцарта и Франка, за слике Вермера од Делфта, за недељна
послеподнева у нашем дом у.
Ако будеш имао сто шеснаест познаника, имаћеш сто петнаест несрећа,
и сто петнаест прилика да се збуниш пред зидом себичњаштва који расте и да
се згадиш на ругобу неосетљивости која се шета гола и без стида” (Поповић
2016: 19 и 20).

Ово нежно обраћање брату једно је од литерарно најуспелијих и најори
гиналнијих места у дневнику. У овом кратком одломку јасно се уочава начин
на који Мића Поповић пише, а који је био запажен, мада недовољно, и када
су у питању његова друга дела. Тако Борислав Михајловић Михиз поводом
Поповићевог романа Излет примећује: „Све је писано живо, јасно, са пуно
нерва, стила и нарочито духа. Духа, у метафори, у идејама, у стилу, у фрази”
(Михајловић 1957: 9). Исто се може рећи и за Ратни дневник из затвора, без
обзира на специфичне прилике у којима је писан, или на године његовог
аутора у том тренутку. Цитирани одломак је само један од многих који јасно
показују да „Мића Поповић пише снажно и продорно, концентрисаним иде
јама, изграђеним стилом високе температуре, неочекиваних обрта, блиставе
интелигенције и поуздане ерудиције” (Mihajlović 1987: 34). У исто време, то
је и један од одломака писаних са највећом горчином. Међутим, ако се обрати
пажња на први део обраћања, примећује се да је, иако вера у људе није очу
вана, очувана вера у уметност. Он брату не саветује да „очврсне”, да „стоји
чврсто на земљи”, или да се „прилагоди суровом свету”. Он га усмерава, да
прецизирамо, на природу, музику, сликарство и породицу. Чак и други део
одломка, у коме је јасно какво неповољно мишљење млади Мића Поповић
стиче о људима, не сугерише одвајање од свих, потпуну изолацију од људи,
или мењање сопствене личности. Делује као да збуњени Поповић упозорава
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млађег брата, који би у једном тренутку могао такође постати збуњен људским
понашањем, да се заштити и да пази киме се окружује. Оно што је важно
јесте да, док поверење у уметност постаје чак и препоручено, апсол утно
поверење у светост породице остаје недирнуто.
Неколико дана касније, подстакнут новим разочарањем, младић поново
пише о породици: „Иста је бесмислена егзистенција машинке, иста је моја
жудња за беск рајним ћутањем крај шпорета, у кујни, међу најмилијима”
(Поповић 2016: 25). Приметна је тенденција да мисао о породици буде на
крају дневничког записа. Разлог за то може се објаснити на следећи начин:
своје невеселе записе Поповић заокружује оним што му даје снагу да опстане.
Мисао о најмилијима мора бити последња, то је оно на чему се писац мора
зауставити у писању и прекинути обично суморан ток мисли. Враћајући се
у прошлост, у обичне вечери проведене у породичном дому, Мића Поповић
обнавља снагу, иако је стално праћен меланхолијом. Чак и када је сета по
јачана, на крају остаје макар питање: „Ех срећне године детињства! Дивни,
топли часови пред празник! Хоћу ли вас још који пут доживети?” (Поповић
2016: 32). Писац никада не оставља суморан одговор који би био коначан – он
радије застаје на питању, остављајући простора за наду и срећну промену
околности. Када му мисао о породици заиста наноси бол, он не пише много:
„Мислим да су сви пот ресени и разочарани – пак лене машине нема. Али
они не знају да је четвртина Славског колача са босиљком – паклена машина.
Уосталом, то се њих не тиче. Она је разорила моју душу. А писмо... Од мајке.
Кратко, болно” (Поповић 2016: 38). О писмима других, као што је на пример
Жикино писмо [Живорада Стојковића], он записује много више. У њему не
налази мајчину бригу већ охрабрење. Његово пријатељство цени, и узвраћа
му, не само писмом, већ и приповетком.
У питању је приповетка под називом „Свети Антун”. Писана је непосред
но пред Нову годину, 1946, и премда је написана у првом лицу и говори о
војничком искуству Миће Поповића, аутор сам објашњава аутобиог рафско
у њој: „има места, где истинита осећања замењују истините догађаје” (Попо
вић 2016: 52). Због чега аутор бира овакав облик приповедања могу објаснити
следеће речи забележене у књизи Одговор Миће Поповића: „Усуђујем се да
тврдим да писци-аматери, какав сам ја био и остао, не могу да макну из ауто
биог рафског става” (Gligorijević 1983: 69). Након уводне белешке Поповић
започиње приповетку уводећи мотив иконе Светог Антуна. За оправдање
таквог мотива неопходан је био лик мајке: „Док сам био још дете, моја мајка,
иначе врло православна и врло Српкиња, купила ми је за Нову годину, у јед
ној католичкој цркви чудну икону Светог Антуна” (Поповић 2016: 52). На
другом месту, одговарајући на питање о породици, Поповић мајку описује
на следећ и нач ин: „Мајка је била чудна комбинац ија животне приземне
упорности, ист рајности и жилавости с једне стране и прастаринске, скоро
слепе, атавистичке оданости обичајима, на самој граници враџбина, с друге”
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(Gligor ijević 1983: 15). Уочљиво је да у првој реченици приповетке остаје
доследан „дефиницији” своје мајке. Даље Поповић користи мотиве препозна
тљиве за ратну прозу (опис битке, љубавна сторија са еротским мотивима),
преобликујући ове мотиве тако да су у „Светом Антуну” присутна дубља
промишљања не само о рату, већ и о миру: „Шта нуде борци за ‘истинске,
праве слободе’ Хилди? Нуде им слободу. Шта је слобода? Шта ће Хилди сло
бода? Хилди је пот ребна нова хаљина” (Поповић 2016: 93). Интерпретација
целе приповетке превазилазила би оквире овог рада, па такав задатак остаје
као подстицај за будућа ист раживања Поповићевог књижевног дела.
Како се приближава кључни догађај, суђење војног суда Мићи Попови
ћу у Сомбору, узнемиреност мисли постаје осетнија. Поповићева напетост
кулминира у писму које намерава да пошаље својој породици. У њему има
и страха и наде; искреног оптимизма који произлази из достојанства, колико
и жеље да достојанственост буде начин на који ће његови родитељи прими
ти писмо. Оно не бива послато, али то не умањује његов значај у структури
дневника. Поједини моменти су посебно емотивни: „Ја вас бескрајно волим,
како то да вам кажем. Сузе ме гуше... јесте, ви сте ми све на свету” (Поповић
2016: 100). Понекада је пак значај који породица за њега има исказана суздр
жавањем: „Идите у цркву и молите се Богу а ја ћу живети још дуго. Издр
жаћу”, или на другом месту: „Никога нећу да молите. Поноса. Достојанства”
(Поповић 2016: 101). Чак и у овако важном и емотивном писму приметна је
самосвест аутора о томе да се ради о литерарном документу: „Моје писмо
баш нема стила. Рекох: свима поздрав, врео, врло, врло” (Поповић 2016: 101).
Такође, уочава се и друга особеност Поповићевог писања: осетљивост за де
таље, посебно у језичком смислу. „Каква случајност, село у коме смо остали
да преноћимо, зове се Суза”, пише Поповић (Поповић 2016: 102). Ово писмо
најдиректније открива везу између оптимизма Миће Поповића у затворским
условима, и мисли о породици. Љубав према породици обавезује младог
затвореника на опстанак. Он пише: „Ја се нисам убио због вас, живите и ви
због мене” (Поповић 2016: 101). Вера у наставак живота, у живот после за
творских и ратних страхота, очитава се у пишчевој жељи да остави траг о
себи у виду дневника, и да тај дневник подели са својим најмилијима. Значај
који у том подухвату добија мисао о породици, видљива је у како у целини,
тако и у појединостима наративне равни дневника.

4. ИСЦЕДИТИ ИЗ КРПЕ СЛИКАРА
У поменутом писму породици младић јасно наглашава: „Поред вас има
једна ствар због које ћу издржати – сликарство” (Поповић 2016: 101). Готово
сваки дневнички запис носи са собом понеку рефлексију о сликарству, или
жарко изражену жељу за стварањем. Шта за њега значи сликање говоре сле
деће реченице, написане првих дана његовог боравка у затвору: „А ја сам
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читав живот до сада, скоро жмурећи прет рчао, само да бих сликао, да бих
нашао израза. Не сећам се, да сам и једанп ут, макар и једним делом себе
мислио на каријеру; изузимајући оне страсне и невине амбиције да поштено
сликам и успем” (Поповић 2016: 12 и 13). Од почетка је, дак ле, јасно да је
љубав према сликарству нешто што у Поповићу буди жељу да опстане и да
се бори, чак и снажније него што је то у појединим моментима исказано
када је у питању породица. Међутим, оно што није уочљиво на прво читање,
јесте чињеница да сликарство све интензивније постаје мотор који Мићу
Поповића покреће, и одржава у њему преко пот ребан оптимизам. На почет
ку, једног од првих дана у затвору, он пише: „А сад? Шта ће сад да ме спасе,
да не постанем исцеђена крпа? Да, са мном је крај!” (Поповић 2016: 14). У једном
од својих последњих записа бележи, међутим, следеће: „Цица ми је послала
Deprofundis да бих се утешио. Али Оскар је прво био Вајлд, па после осуђе
ник; а ја сам прво осуђеник па ћу после бити крпа. Свеједно... исцедићу ја чак
и из крпе сликара” (Поповић 2016: 98). На овај начин постаје јасно да је у делу
Свети Антун – Ратни дневник из затвора присутан континуитет који није
само временски. Одређени мотиви имају свој развој, своје варијације и про
мене у структури дневника. Такав карактер има и укључивање различитих
уметника, најчешће сликара, које у одређеним тренуцима Поповић осећа
као духовну сабраћу у невољи. Сви који су о дневнику Миће Поповића пи
сали, и притом цитирали одломке из његовог дела, издвојили су и лепоту
следећег: „Драги пријатељу Франциско Гоја, Разумем твоје халуцинације,
али те уверавам: Твоје име не би било тако велико, да су те халуцинације
почеле прогонити у 20тој години. Ти си онда сликао са ентузијазмом обе
Маје и онај крајње суптилни порт рет Изабеле Корбо ди Порсел” (Поповић
2016: 15). На овај начин Мића Поповић, иако очајан, ставља себе у шири
историјски и уметнички контекст, одавајући утисак вере да ће једнога дана,
као уметник, такво место себи заиста обезбедити.
Вера у своје будуће сликарско стваралаштво изражена је литерарно убе
дљиво. Истовремено, кроз њу је најизразитији оптимизам Миће Поповића.
Он бодри себе мишљу о сликарству:
„Одолети носталгији!
Одолети боловима!
Оздравити по сваку цен у!
– Издржи Миодраже Поповићу ову годин у! Стегни срце и издржи! Доћи
ће дани када ћеш сликати, сликати, сликати. А ти знаш колика је радост сли
кање. Она ће, као пролећне воде широка поља, преплавити сећање на сав ужас
који сада преживљаваш” (Поповић 2016: 22).

Мисао о будућности када ће моћи слободно сликати одржава младог
затвореника, и немали број пута чини га истински срећним и оснаженим:
„и сазнајем, сав срећан, да ме нико не може оборити, и да не постоје несру
шиве препреке мојим узлетима. Бићу сликар. Сигурно” (Поповић 2016: 33).
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Да није увек тако самопоуздан сведочи једна од књижевно најинтересантни
јих слика у дневнику. Невидљива сабеседница, хладних очију и коштуњавих
руку, мучи својим питањима младог сликара. У питању је несаница. Она га
испитује шта мисли о себи, док се он мучи да пронађе одговор. Његов иден
титет на провери је самим доласком у затвор, али оно што остаје стабилно
јесте Поповићево поимање самога себе као сликара. Понекада је таква ста
билност једина утеха у неизвесности која га у затвору константно мучи. На
дан своје славе пише: „На душу пао страшан терет. Склонићу се да олакшам
себи, што дубље у маштања о платнима, која мислим да насликам једног све
тлог, далеког дана” (Поповић 2016: 35). Да у тај „светли дан” заиста верује
показују и други делови дневника: „Сад знам како треба сликати. Цео виц је
у наношењу боје. Мој последњи аутопортре, који ме тако дуго мучио, и коме
је тако много, и у један мах тако мало недостајало, умећу да завршим кад се
поново вратим у атеље” (Поповић 2016: 48). Без обзира на тренутке очајања,
јасно је да се млади сликар охрабрује будућим сликарским подухватима.
Охрабрује га, такође, што га другови из затвора идентификују као умет
ника, због чега доживљава чак и тренутке „славе”. У његовим записима о
томе нема младалачког или уметничког нарцизма. Так ве ствари не годе
његовом егу, већ његовој души – он ради оно што воли и тиме умањује сво
ју самоћу. Аутентични људски контакти ретки су у затвору (где су и најпо
требнији), и Мића Поповић, иако сам у својој казни, приближава се другима
кроз своју уметност. „Сад живим од старе славе”, пише 21. децембра, „Ка
лиг рафски адресирам друговима писма, и бивам за то наг рађен њиховим
дивљењем” (Поповић 2016: 36). У ист раж ном затвору војног суда, где је
напетост пред ишчекивање осуде најинтензивнија, младић доживљава нео
бичан дочек који му макар накратко враћа снагу: „Моја слава корача испред
мене. Дочекали су ме непознати људи са узвицима: – Уметник! – Објаснише
затим да је причао неки стражар из ‘Озне’ у којој сам до сада био, како се у
њиховом затвору налази један ко ‘за два минута може да нацрта човека’”
(Поповић 2016: 110). Цртати окружен људима није му ипак лако. Понекада
његови „покушаји цртежа”, како их сам назива, завршавају у пећи. Због то
га, он се готово потпуно посвећује писању, што не умањује значај сликарства
у његовом живот у, већ га, напротив, и доказује: „Уметност је за мене, на
неки начин, као кафа за Турчина. Никад без ње не остати! Ако нема праве,
узимати макар сурогате. Мени је писање сурогат за цртање и сликање” (По
повић 2016: 49). Затим следи једна надахнута похвала сликарству, из које је
очигледно како је мисао о уметности једнако жива у њем у свакога дана
његовог боравка у затвору, на овај или на онај начин. Ниједног тренутка не
може се зак ључити да млади човек сумња у уметност и у њену моћ, већ са
свим супротно – тешки услови у којима се налази нагоне га да пронађе нова,
лековита својства уметности и помогне на тај начин и сам себи. Његов оп
тимизам опстаје све време захваљујући жаркој жељи за сликањем.
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Једна од последњих сцена у Ратном дневнику из затвора, када је Мића
Поповић већ ослобођен, показује каква је природа његових осећања према
ликовној уметности и на који начин су она повезана са његовим опстанком
у затвору. Он до мрака црта друге затворенике. „Они су ме и до сада волели,
јер ‘нисам као други’, станујем са њима и даље у затвору иако сам ослобо
ђен; али њихово дивљење постало је бурно кад сам их одреда портретирао”,
пише Поповић (2016: 127). Чини се да је то племенит акт и одраз његових
пријатељских осећања према онима са којима је делио затворске дане. Иако
је то тачно, мог уће је и дубље тумачење његовог чина. Цртање до мрака
последњих дана свог боравка у затвору није само начин на који се Мића
Поповић одужује својим друговима. На мање свесном нивоу, он се одужује
заправо самој уметности. Поред дневника, писаног трага његовог затворског
искуства, он оставља још један траг који, за разлику од дневника, нема за
њега никакву личну вредност. Порт рети затвореника дуг су уметности ко
ја му је уносила ведрину у неке од најтежих дана његовог живота, и омогу
ћила му да живи. Ишчекујући потпуну слободу и платна која ће осликати
у будућности, он завршава своје затворске дане онако како је за њега једино
и природно – цртежима.

5. НЕОЗБИЉНЕ САЊЕ, И ЖАРКА ВЕРА У
БОЖАНСКУ ПРАВДУ
Миодраг Мића Поповић остао је упамћен као „дубоко хумана природа”
(Живковић 2009: 129). „Читав живот био је бескомпромисни борац за сло
боду уметничког израза и модернистичке мисли”, пише у једном од много
бројних чланака о њем у (Gar ić 2007: 11). Борба за уметничк у слобод у и
борба за слобод у аутентичног живљења, у систем у моралних вредности
Миће Поповића биле су нераскидиво повезане. Да је такав карактер грађен
од његових раних дана доказује и његов Ратни дневник из затвора. Све што
је напред написано, у деловима рада посвећеним породици и сликарству као
изворима оптимизма у Поповићевим затворским данима, у сагласју је са
трећим делом рада који говори о његовој духовној снази и чврстом карак
теру израженом у дневнику. Унут рашњи захтев дубоко моралног бића – да
се опстане и у најтежим условима, добија значајну надг радњу када је у пи
тању Мића Поповић. Реч је о готово једнако снажној пот реби да се дожи
вљено забележи. Оно што је забележено остаје као подсетник и самом себи,
и другима, о томе да је могуће преживети, и у својој борби остати племенит.
Запис од 30. јануара 1946. године састоји се само од једне реченице: „Код
људи од духа, оптимизам је најотменији став према животу” (Поповић 2016:
124). Иако није одредио себе за субјекат у реченици, чини се да осталим
својим записима сведочи управо о таквом поимању живота. То не подразу
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мева равнод ушно прих ватање околности нити ноншалантно прелажење
преко догађаја у својим дневничким белешкама. Мића Поповић је у делу
Свети Антун – Ратни дневник из затвора показао изузетан сензибилитет
и емпатију; он не прелази олако ни преко чега, нити му је једноставно да се
прилагоди окружењу у којем се стицајем несрећних околности нашао. Тако
у једном моменту пише: „Уништиће ме, сагореће ме стална смењивања на
де и очајања” (Поповић 2016: 29). Важно је нагласити да ни једно од та два
стања Поповић не проживљава површно, па чак ни младалачки бурно, што
би се донек ле могло очекивати имајући у виду његове године. Читалац, на
кон његових првих узнемирених записа, нема утисак ни да млади затвореник
прима догађаје драматично. Оно што јесте једна од главних вредности Рат
ног дневника из затвора може се објаснити на следећи начин: Мића Поповић
дубоко проживљава оно што му се дешава, и без површности или драма
тичности у интимној форми дневника оставља траг како о најмрачнијим
тренуцима затворског искуства, тако и о светлим тренуцима победе духа.
Имајући у виду чињеницу да се оптимизам не дефинише одсуством нега
тивних осећања или реакција на несрећне догађаје, већ преовладавањем
позитивног става и очувању наде у суочавању са таквим догађајима, може
се рећи да оптимизам постаје доминантно обележје Поповићевог дела.
Из разумљивих разлога, такво обележје најмање је приметно првих за
творских дана Миће Поповића. Већ смо истак ли како је од субјективног
доживљаја сопствене личности као исцеђене крпе младић дошао до опти
мистичног става и одлуке да ће и из такве крпе успети да „исцеди” сликара.
Сличне промене дешавају се континуирано током дневника. Записи о неса
ници, о различитим врстама бола (зуб, глава, душа), о сумњи у себе и осе
ћају кривице, смањују се кроз дело. Чак и врста наде коју младић осећа
мења се: „Понекад, усред очајања просвира, прозвижди једна нада као метак:
Ако сам много болестан могу добити два, три, четири месеца боловања код
куће...”, пише Поповић петог дана у затвору (Поповић 2016: 17). Касније,
његово расположење се све више мења: „Буде тако, па ме изненада обујми
нека силна веселост” (Поповић 2016: 33), затим: „После буре изг реје нежно
сунце” (Поповић 2016: 35). Као човек од духа Мића Поповић има смисла за
хумор. Једна од духовитих сцена у дневнику јесте она о глувом Загорцу и
Мађару који „трагично мало зна српски”. Такви тренуци враћају ведрину у
живот младог затвореника:
„И он, са своје стране, врло гласно да би га и глуви чуо, почиње да прича
басну:
– Била једном три мушки коза. – И онда понавља још гласније:
„ Три... мушки... коза –
Ја бих да се љутим, али не мог у. Смејем се.
Иначе, враћам се Богу. Он разуме. Он прашта одмах. Он ће ми, то је сигурно,
поново даровати ведрину и мир. И опет ћу моћи да радим” (Поповић 2016: 37).
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Религиозности у строгом смислу речи у дневнику нема, али очувано је
поштовање обичаја и славе, као што је очувана, уз сва искушења, истинска
вера у Бога. Млади човек мучен је тако питањем о својој вредности, при
чему то питање код њега добија дубљу, чак хришћанску димензију. Питања
савести, кривице, доброте, која се постављају у извесном стању душевне
узнемирености и растројства, подсећају на моралне дилеме ликова из дела
Достојевског. Он тако води замишљен разговор са својом старом сабеседни
цом без лица: „Али знам да је сасвим глупо то, што сам ја данас свестан да
је ова казна праведна, па ми та савест ипак не умањује патње. Силно се мучим
да проникнем, јесам ли ја рђав човек? Све говори да јесам...” (Поповић 2016:
47). Одговор који му несаница казује један је од оних светлих тренутака у
делу где се чини да, упркос свим недаћама, снажан дух и племенита душа
односе победу: „– Кажеш... силно... да проникнеш... Има једна ствар. Ти ниси
у стању да презиреш. И мада често носиш маску презирања, ти једино можеш
много да волиш, или много да мрзиш. Као сви добри људи... прави људи.”
(Поповић 2016: 47). Мржње, ипак, у делу нема. Поповић људима чешће при
лази са разумевањем и саосећањем, чак и када је у питању неко с друге стра
не затворских решетака. Он је свестан да сам бира перспективу свог посма
трања: „Наше очи су ексер којим смо прикуцани за стварност” (Поповић
2016: 100). Оваква и сличне сентенце у делу доказ су његове интелектуа лне
оштрине и књижевног умећа, али и емотивног доживљаја стварности. Како
Станислав Живковић примећује: „силовит Поповићев темперамент тражио
је што више контаката са животом, који је он иначе веома емотивно дожи
вљавао и пратио до последњег дана” (Живковић 2009: 332).
Од почетног шока и очајања, до снажног осећања моралне дужности да
се опстане у свету, онаквом какав је он заиста, Мића Поповић прелази кра
так али интензиван пут. Непосредно пред ослобађајућу пресуду, он у свом
дневнику пише:
„Они не би схватили да сам ја већ данас ослобођен, иако ме стражар још
увек спроводи, иако још увек спавам на даскама. Ослобођена ми је душа од
комплекса који су се претстављали комплексима лепоте и мудрости, а који су
у ствари били отров у мени. Да би човек био мудар, пот ребно му је врло мало:
треба да буде поштен. Зла природа, као тврда и непробојна кора, пок рива онај
део мозга, у коме се налази моћ за објективност” (Поповић 2016: 104 и 105).

Ослобађање душе усклађено је са сазнавањем истине о себи. За Мићу
Поповића то је питање моралне дужности:
„Морал нас не осуђује кад грешимо зато што не заузимамо правилан став
према општој истини; тад нас осуђује војни или цивилни суд; али нам морал
не опрашта кад заузмемо неправилан став према истини о самом себи, јер је
заузимање става према истини о самом себи условљено једино искреношћу, а
то је оно што морал од нас с правом захтева” (Поповић 2016: 111).
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Истинољубивост, чак и када има високу цену, од суштинског је значаја
за Поповића. Његови захтеви према себи су строги, али у затворским усло
вима га не слабе: напротив, доносе му моћ да издржи и изађе већ ослобођен
изнут ра. Борислав Михајловић Михиз о свом пријатељу пише: „Животу је
пришао нештедимице, млад, гладан, необуздан. Тражио је много и од њега
и од себе” (Михајловић 1957: 9). Други га пак виде као једног од „оних инте
лектуа лаца са срцем, песника које је могло да створи само ово наше лудо и
узнемирено доба” (Trifunović 1987: 9). Оно што је сигурно јесте да је управо
захваљујући својим високим критеријумима морала преживео у доба које
је било довољно „лудо и узнемирено” да би могло и од младог човека начи
нити исто. Мића Поповић ипак свесно бира нешто друго. Последњих дана
свог боравка у затвору он пише:
„Моје унут рашње морање да од сваког појединачног трен утка у живот у
правим нови живот, оно потп уно предавање расположењима, то је сва моја
трагедија и сва моја величина. Јер ја никада нећу „огуглати”, како се овде каже;
пролазићу кроз све патње широм отворених очију, проживећу своју судбин у
до дна. И нећу се због тога кајати. Ја знам да „огуглати” значи носити празну
душ у, а ја хоћу пун у душ у, па макар и бола пун у. Ни мало не мења сит уацију
то што ми се може догодити, да будем осуђен на пет, шест, осам година. Из
тамнице, не спорим, мог у да ме изнесу без плућа, али ја сам из ње нећу изаћи
без сјаја у очима” (Поповић 2016: 112).

То „унут рашње морање” нагони га да остане целог живота доследан
себи и његов интег ритет неок рзнут је месецима у затвору. Оно што га је
држало при памети, како пише, јесу „неозбиљне сање, и жарка вера у бо
жанску правду” (Поповић 2016: 31). На тај начин Мића Поповић успева да
ист раје, и остави притом дело трајне књижевне вредности.
Син, брат, сликар и бивши партијац принуђен је да се снађе у новој уло
зи – он постаје затвореник са неизвесном будућношћу и нејасном кривицом.
Свака од његових дотадашњих улога доживљава заједно са њим своју тран
сформацију у затвору. Оптимизам Миће Поповића показује се у делу Свети
Антун – Ратни дневник из затвора као неуништив, а начин на који се мани
фестује литерарно неуобичајен и занимљив. Многе сцене из дневника дока
зују пишчеву самосвест, а многе метафоре и сентенце изненађујуће изграђен
стил. Извори оптимизма анализирани у овом раду, а то су породица, сликар
ство и морална чврстина Миће Поповића, међусобно су повезани и произлазе
један из другог. Као млад човек присиљен на тешке затворске услове, који
изискују преиспитивање и промену начина размишљања, Мића Поповић се
неретко колеба у својим дневничким списима и доноси различите закључке
о животу, о себи, о људима. Оно што је, међутим, јасно из његовог дневника
јесте да, без обзира на сва колебања својствена емотивној и мислећој лич
ности, постоји јасно усмерен циљ ка којем Поповић читавим својим бићем
стреми. Бити са својом породицом поново, поново сликати, и издржати све
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недаће, а остати морално чист – то је оно што младог Поповића одржава у
живот у. Истовремено, то је и оно што му помаже да остави иза себе траг
који и седамдесет година након писања задржава свежину, оригиналност и
актуелност. Значајније од тога, то дело омогућава да хуманистичке вредно
сти које је Мића Поповић целога живота неговао остану доступне данашњој
читалачкој и научној јавности. Његов оптимизам има дубину и смисао, и на
тај начин супротставља се површности наметнутих оптимистичних мисли
данашњице. Због тога се не сме дозволити заборав, као што ни изговора за
маргинализовање књижевног дела Миће Поповића више нема.
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Sanja Veselinović
INDESTRUCTIBLE OPTIMISM OF MIĆA POPOVIĆ:
SAINT ANTHONY – WAR DIARY FROM PRISON
Summary
The paper explores how Mica Popovic, primar ily a painter, succeeds through his
war diary to literary express the power of his spirit, and also to survive in the harsh con
ditions of prison life because of it. Regardless of the diff iculties encountered as a political
prisoner, Mica Popovic managed to prevail despair that sometimes overtakes him. Opti
mism is becoming an essential feat ure of being that suffers, but it’s aware that this suf
fering will not last forever, and takes on a deeper signif icance in diary. This paper analyzes the sources of Mica Popovic’s optimism, each of which will be given attention in a
separate sect ion. Comm itment to fam ily, love of pai nt ing and moral duty of man to
persevere in the struggle against injustice, keep young painter and writer in prison, ma
king his war diary valuable work of Serbian literat ure. The aim is to point out the literary
Mica Popovic, which has so far been marginalized in the study of his work, and analysis
of the way in which optimism in his war diary from prison manifested.
Key words: family, painting, moral, spirit ual power, prison prose.
Сања П. Веселиновић
Филозофски факултет у Новом Сад у
Имејл:veselinovic3223@gmail.com
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„ЗАБОРАВЉЕН Е” СТРАН ИЦ Е ИЗ ИСТОРИЈ Е
СРПСКЕ КЊИЖ ЕВНОСТИ
18. ВЕК А
У чувеном тексту Милорада Павића Уз Орфелинову књигу о Петру Ве
ликом наведен је зачуђујуће нетачан податак да је управо „наш човек А. Д.
Секереш” издао дозволу за штампање „највеће књиге српског XVΙII века”
(Павић 1970: 406). Чак и да је Атанасије Димит ријевић Секереш (1738‒1794)
био нак лоњен Захарију Орфелину (1726‒1785), тако нешто није било могуће
јер венецијанске штампарије, срећом, нису биле у надлежности аустријског
цензора Секереша, једног од најученијих Срба у другој половини 18. века.
Наиме, веома је тешко издвојити личност која је међу нашим грађанством
и свештенством у ондашњој Аустрији била омраженија од покатоличеног
Србина, бечког цензора „илирских” књига и Доситејевог дугогодишњег
пријатеља. Упркос Павићевом (нехотичном?) покушају књижевноисторијске
рехабилитације Доситејевог бечког пријатеља, однос Атанасија Димит ри
јевића Секереша према „највећој књизи српског XVΙII века” (Павић 1970:
406) представља један од врло конк ретних, иако недовољно проу чених,
разлога због чега је даровити полиглота и врхунски интелект уа лац епохе
српског просветитељства био, још за живота, осуђен на својеврсни damnatio
memoriae међу својим љутитим сународницима.
Морамо нагласити да смо (општеприхваћену) заблуду у вези са „афир
мативним” ставом „нашег човека” Атанасија Димитријевића Секереша према
капиталном делу Захарија Орфелина отклонили захваљујући увиду у његов
оригинални (негативни) цензорски извештај о „русофилском” Житију Петра
Великаго. Наиме, данас је недовољно познат податак да се наведени доку
мент, под насловом Observationes Censoriae in Libros duos Vita et gloriosa
facta Petri Magni Imperatoris Russiae, чува у Архиву Војводине (Кутија 137.
Инв. бр. 902. Фасцик ла 15Б, број 246). Архива некадашње Илирске дворске
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деп утације преш ла је у власништво наше државе након Другог светског
рата (1947. године), на основу реституције предвиђене Мировним уговором
између ФНРЈ и Мађарске (Валрабенштајн 2000: IX).
Прилог: Цензорски извештај Атанасија Димит ријевића Секереша о
Житију Петра Великаго Захарија Орфелина (Observationes Censoriae in Libros
duos Vita et gloriosa facta Petri Magni Imperatoris Russiae). На основу белешке
на десној маргини насловне странице (извештај је написан на латинском
језик у и има укупно 18 листова), можемо зак ључити да је цензор послао
Илирској дворској депутацији своје (негативно) мишљење о Житију Петра
Великог 10. априла 1775. године. Недовољно проучени документ од изузетног
књижевноисторијског значаја, данас се чува у Архиву Војводине (Кутија
137. Инв. бр. 902. Фасцик ла 15Б, број 246).
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ЗАОСТАЛО ПИСМО СРЕТ ЕН А МАРИЋ А
У књизи једноставног наслова Сретен Марић (Беог рад, Лесковац 2017),
објавио сам преписку између Сретена Марића (1903–1992) и Светозара Пе
тровића (1931–2005). Преносим овде белешку коју сам донео уз ту преписку.
„‘Бићу савестан’, пише при крају једног писма Светозару Пет ровићу
Сретен Марић. И те две речи описују Светозара Петровића више него самог
Марића. Из тих речи се види да је Светозар Пет ровић, и за једног Сретена
Марића, мера ствари. ‘Ваша вредноћа ми ствара комплекс ниске зависти’, у
једном другом писму пише Марић. И ту се више нема шта додати”.
У међувремену, удовица Светозара Пет ровића, Радмила Гикић Пет ро
вић, која ми је несебично уступила преписку између Светозара Пет ровића
и Сретена Марића, пронаш ла је још једно Марићево писмо Светозару Пе
тровићу.
9 septembar 1984
Montpellier
Dragi kolega Petroviću,
Verovatno znate da mi je nemoguće, kao što sam nameravao, doći u Novi Sad
prvih dana septembra. Zato vam, kao savestan član naše zajedničke ustanove, do
čijeg mi je razvoja i napretka i te kako stalo i pišem ovo nekoliko reči.
Koliko znam, uskoro će se vršiti izbori novih članova. Dobio sam liste pred
loženih. Ne razumem se mnogo u prirodnim nau kama, pa tu nemam nikak va
određena mišljenja, ali što se tiče naše oblasti imam jedno sasma određeno. Mi
slim na prеdlog Ćuluma od strane Društva književnika Vojvodine. Drago mi je
da su ga predložili upravo književnici, jer je on zaista sjajan pisac-umetnik. Ali
on je i još nešto drugo: odličan stručan filozof, a i vrlo originalan lingvista. Bio
bi neobično koristan u radu Akademije, gde bi popunjavao veliku prazninu među
nama. Osim toga je mlad, radin, pun inicijative.
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Ja se od srca zalažem za njega. Voleo bih da ste i vi istog mišljenja, moje pre
svega, saopštite i ostalim kolegama, a posebno onima iz naše oblasti, drugovima
Vasku Popi, Tišmi i ostalima.
Nadam se da ste vi u punom zdravlju i stvaralačkom polet u.
Srdačan pozdrav
SMarić
Писмо је писано руком, латиницом, а налази се у поседу Радмиле Гикић
Петровић. Реч је о изборима у Војвођанску академију наука. А Ћулум је Јован
Ћулум.
Проф. др Миливој Ненин
Филозофски факултет у Новом Саду
Имејл: nenin@ff.uns.ac.rs
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Наташа Дракулић

ИЗ РУКОП ИСНЕ ПЕСМАРИЦ Е
ТЕОДОРА ДОБРАШ ЕВИЋ А
Сажетак: У рад у је приложено пет песама из рукописне песмарице Те
одора Добрашевића која је из друге половине осамнаестог века. Уз прво и
друго читање стихова приложене су и фотог рафије рукописа.
Кључне речи: рукописна песмарица, Теодор Добрашевић, осамнаести век.

1. УВОД
Песмарица Теодора Добрашевића настала је око 1763. године у месту
Бастаје (крај Пакраца) и спада у групу најстаријих сачуваних рукописа у ко
јима се могу пронаћи записи народног песништва. Открио ју је Боривоје Ма
ринковић и објавио њен већи део у књизи Српска грађанска поезија XVIII и
с почетка XIX столећа још 1966. године (в. Маринковић 1966). О идентитету
састављача мало се зна изузев његовог имена и свештеничког занимања. Саму
Песмарицу карактерише обиље жанрова: поред грађанске поезије разноврсне
тематике, у њој се могу пронаћи народне песме, и то не иск ључиво лирске,
иначе доминантне у збиркама овог типа, већ и делови две епске: Вино пију
три краља будимска и Тешко тужи у Ђурђеву двору, па тако она представља
први познат рукопис те врсте у којем су записани и стихови народне епике.
Овде је представљен корпус од пет песама из оригиналног Добрашеви
ћевог рукописа различите жанровске припадности: (1) Песн о пијаства,
моралистички интонирана рефлексивна песма у којој се куди прекомерност
у пићу, (2) Песан сокобештеј горлице, грађанска песма о лету грлице што
свија гнездо у гори не би ли заштитила своје птиће од кобаца и јастреба, (3)
ненасловљена песма која почиње стихом Ову песн да певајут, где домини
рају мотиви смрти и пролазности, уз песниково опраштање од живота ре
френом Оле (см(е)рт), као и две лирске народне песме (4) Косци косе покрај
морја сињег, која је на граници између љубавне, посленичке и породичне и
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(5) Липо ти је на истоку сунцу, с елементима љубавне и, евентуа лно поро
дичне песме, при чему је тешко поуздано одредити којој врсти припада, с
обзиром на то да је реч о алегорији са доминантним мотивима јеле и бора,
отвореној за различите интерпретације.
Грађа је представљена фотог рафијама рукописа уз прво читање, након
чега је понуђено и друго читање, при чему је текст организован у стихове.
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2. Песн о пијанства
2.1. Фотог рафије рукописа уз прво читање

Пиянствое
Рɤжно дѣло Многагое
погɤбїло док ле стои упiян`ствɤ
свеє врагɤ усɤжан`ствɤ
Утомь тɤжань Јак
ость каже Иврагɤсе
Самь подлаже Анезнде
куда коди нјтї знадє што
Говори Вєћга тɤћа Рɤка
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Води Како Слѣпца
када ходиi Свакce
шнимє тада рɤга како
Собомь тɤжанъ нɤра
Коликъ ногɤ данејмаде
немилосє Главомь клјма
устамɤсенеуморе премь
унесвєтъ да говоре очи бєчј
устји хɤче Колјкь дага
вразиј мɤче Ѿжјвинє
Сваке Гориј Ерь незна
де што говори
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Ерь паметј неимаде
тако засејнезнаде
Када тɤжань пјянъ
ходи нигдє Смјромь
непроходиј. Люде села
И вароше пiянь смɤтɤ
Иωд`више. Пɤнопɤта
пригодисє убјство
догодисе Ерь пiянаць
тɤжань тако свакачи
нј наωпако

Нанегасе сваки тɤжј
Ер`се пјань сврагомь
здрɤжј: Ивражiє чинј
дѣло коє никомь ние
мјло. Ерє силомь вино
пие И вразигапред
обию ИЗатога пиће слɤ
жi дасє сврагомь
тɤжань здрɤжи
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Ер` усмертномь грѣхɤ
стои Амалосє Ба бој
сврагомь увекъ битј
терь нагони силомь питј
дага чјни Ѡпоитј Июгр
ѣхь Ѡборити. Пиян`цеће
Богъ убјтиi Смертию
тємною погɤбјти. Ер`пия
наць тѣло мɤчи врагɤ дɤ
шɤ
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препорɤчи. Ер`протјво
Бога чинј Азадɤшɤ
Инечиниј Ѡнь низабога
познає. дрɤгогъбога ωнь
незнаде. ωд`закона ωнь
Ѿпадє Иврагɤсє весь
предајє већь уц`рквɤ
Инеходи вєћсе богɤ Ине
молј Ер` паметј неима
де.

Тазабога инезнаде.
Пјянаць непромили
негоωпiћɤ тɤжань ми
сли. Какоћесє ωнь ωпи
тј Инавино нагонитј
уѕло себє ωборїтј. Учини
тј свелɤдостi єр` неима
разɤмостиї Чєловѣчество
све Изгɤбј: ωбразъ свои
савъ погɤбј: ѿ жївине

Ѡнє гори єрь незнадешто
говори, тајь изгɤбиј:
свɤ приликɤ, ипоштенѣ
свою дикɤ. Тɤ доходе
икараю, Аль пиян`циї
инеааю штосе нима већь
говори, Пиян`цисɤ вазда
гори, Зат рапезомь вазда
нъ сѣде никогасе Ѡнь нестиди
устанɤти неɤмједе
вєће леже где иеде.
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Вєћь Ѡтвер`дне како
стена Ѡкалясе како
свиня. Ѡньнемило сва
когъ напопреко све
гледа. премьдамɤе
брада, ништа незна кол
икь свјня, Пɤнамɤе глава
Вина ωнь нєимаде нјгде
мира. сада лєже садъ
устане Ѡбраћасе насве
стране, Насвакогаа тɤ
жань бɤчи єр`га вино вр
ло мɤчи
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ходи тамо ходи
Амо анезнаде Тɤжань
Камо, већенѣгасвакј
тɤжи дат рапезɤ Ѡнь
нерɤжј. Многамɤсе тада
стɤжи. Итрапезɤсвɤ
обрɤжј. Iучинипасие
дѣлокое людма ние
мило Ѡджiвјне сваке
гори єрь жiвјна тоитворј
Неɤредань тако стои
нитсе

стидј нитсе бои.
вѣћь Ѿвр`дне Како сви
ня накоритɤ кад`е била.
умрляна уста носи тесе
тɤжаньтимь поносј
умрлясе како свјня та
кояублатɤ бiла.
Прекрститјсе нєумиеде
већє лєже где иєде Како
мєртавь тɤжань падне

Многи мртавь Іωсване
смерть нанега доће
рɤжна. уморига тада
тɤжна. ωн`се смертј
небояшекада виномь
напiяше Томишляше
винно питј Аупаклɤпєче
в`рєти. ωчеловѣчехɤди
тɤжань споменисе сада
свакиi. Кадь чєловѣка гь
сотвори напрiликɤ свою
сотвори.
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удɤшига лєта сотворї
како Исти Богь говориї
прилјчанси сада нами
пребїваћешь увєкь
снамј. Томɤдаде иѡ
двише како свято
писмо пише дага Анг`єглъ
увєкъ пази Иωднега
нєωдлазји ѡпiян`че дјгни
очи, Ер`тји писмо све сведочи
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гɤблєнји многи бише
кои много вино пише
Намногосе мѣста пише
ш`тоћɤ пивать вамј
више. ѿцесара Иѿкраля
Инєговј поглавара коии
много вино пјше наопако
Свиі пом`реше Ѡлофенɤ
сь силень бѣше ал`га
женi придобјше Како
мертавь онь лежаше

Ерь памети неимаше
Ѿсѣчемɤ жена главɤ
пакъ ѡднесе своме градɤ
ѡне главɤ ѡднєсоше врази
дɤшɤ понесоше иупако
ѡд`ведоше Итакоћє
свакомь бїтїи којбɤде
много питј: Ва лтасарь
Краль бияше Изкалєже
онь пiяше. Свака тɤжань
Ѡнь чиняше єрь пјянь онь
бияше Ба чинј покɤлитј

Икралество изгɤбiтј,
Врази дɤшɤ ѡднесоше Иупа
ко ѡдведоше Напɤносе
мѣс`та пише неговоримь
сада више, Самодиг`нј
Бгɤ очи Єѵангєлиє со
Сведочи, Человѣкъ єдинь
богатъ беше како си
лɤка пјше, ѡньсе лепо
ѡдѣваше племєнито благов
аше
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опiян`ствɤ све раћашє
убогомɤ нєдаваше Коиј
рана пɤнь бияшє лазаре
м`се завияше, Альзало то
ужјваше Аупаклɤ све
прєбјваше Кои се лѣпо напи
яшє ниводице доливаше
Нєго упаклɤ благоваше
Иуог`ню гораяшеѡг`ледало
вами бɤди ѡпиян`цј
ядни люди. Замалоћеш

вино питј Аɤпаклɤ
увекъ вретј нег`се Бɤ
препорɤчи ѡтпиян тва
в`лолɤчи нопророке послɤ
шаите Со пјсмо погле
даите І Ісаия пророкъ
пише непиюћивино више
Плачɤћъ рɤжно Іѡль
Пророкъ пише тɤжно напи
ян`це плачɤћь рɤжно

напокорɤ свакомь бɤди утан
итеядни людј Тєребога свј
молите ѡдвинасє уклонитє.
єрьћє времє бєрзодоћи
Тɤжнићємо говорити
узочасти вино писмо Ини
имєсе мi ѡписмо
Іавакɤмь нощъ вопиє
дасє нитко неопие вєћь
трезвено нека стој

нєксе вазда Ба бој
То сведоче свјпророци
Иѡсталиi свети
оци святј Паvель све
вопiє дасе нитконеопїє
Єрь увинɤ смɤт`нѣ до
ста свакогъ грѣха иѠх
стј, Већь трезвено дас
тоимо дасе врага небо
имо дасе ѡвина уклони
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дасе богɤ покоримо
Исострахомь вопiюћи
мјлостивомь говорећј
Ѡисе сотворителю
предраги спасителю
допɤстј намь што
молимо єрь понизно свј
говоримо. Датер`звено
миi стоимо Атебесе
сви боимо датвои закон
Ѡбслɤжiмо
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Со Анг҇ели здрɤжимо
ты допɤсти тако єрь
молимо созɤзами
єрьтебї Ја немогɤ
угодити
теби
Бɤ

2.2. Друго читање
Пиянствое Рɤжно дѣло
Многагое погɤбїло
док ле стои упiян`ствɤ
свеє врагɤ усɤжан`ствɤ
Утомь тɤжань Јакость каже
Иврагɤсе Самь подлаже
Анезнаде куда коди
нјтї знадє што Говори
Вєћга тɤћа Рɤка Води
Како Слѣпца када ходиi
Свакce шнимє тада рɤга
како Собомь тɤжанъ нɤра
Коликъ ногɤ данејмаде
немилосє Главомь клјма
устамɤсенеуморе
премь унесвєтъ да говоре
очи бєчј устји хɤче
Колјкь дага вразиј мɤче
Ѿжјвинє Сваке Гориј
Ерь незнаде што говори
Ерь паметј неимаде
тако засејнезнаде
Када тɤжань пјянъ ходи
нигдє Смјромь непроходиј
люде села И вароше
пiянь смɤтɤ Иωд`више.
Пɤнопɤта пригодисє
убјство догодисе
Ерь пiянаць тɤжань тако
свакачинј наωпако
Нанегасе сваки тɤжј
Ер`се пјань сврагомь здрɤжј:
Ивражiє чинј дѣло
коє никомь ние мјло.
Ерє силомь вино пие
И вразигапредобию
ИЗатога пиће слɤжi
дасє сврагомь тɤжань здрɤжи
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Ер` усмертномь грѣхɤ стои
Амалосє Ба бој
сврагомь увекъ битј
терь нагони силомь питј
дага чјни Ѡпоитј
Июгрѣхь Ѡборити.
Пиян`цеће Богъ убјтиi
Смертию тємною погɤбјти.
Ер`пиянаць тѣло мɤчи
врагɤ дɤшɤ препорɤчи.
Ер`протјво Бога чинј
Азадɤшɤ Инечиниј
Ѡнь низабога познає.
дрɤгогъбога ωнь незнаде.
ωд`закона ωнь Ѿпадє
Иврагɤсє весь предајє
већь уц`рквɤ инеходи
вєћсе богɤ ине молј
Ер` паметј неимаде.
Тазабога инезнаде.
Пјянаць непромисли
негоωпiћɤ тɤжань мисли.
Какоћесє ωнь ωпитј
Инавино нагонитј
уѕло себє ωборїтј.
Учинитј свелɤдостi
єр` неима разɤмостиї
Чєловѣчество све Изгɤбј:
ωбразъ свои савъ погɤбј:
ѿ жївине Ѡнє гори
єрь незнадешто говори,
тајь изгɤбиј: свɤ приликɤ,
ипоштенѣ свою дикɤ.
Тɤ доходе икараю,
Аль пиян`циї инеааю
штосе нима већь говори,
Пиян`цисɤ ваздангори,
Зат рапезомь вазда нъ сѣде
никогасе Ѡнь нестиди
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устанɤти неɤмједе
вєће леже где иеде.
Вєћь Ѡтвер`дне како стена
Ѡкалясе како свиня.
Ѡньнемило свакогъ
напопреко све гледа
премьдамɤе брада
ништа незна коликь свјня
Пɤнамɤе глава Вина
Ѡнь нєимаде нјгде мира.
сада лєже садъ устане
Ѡбраћасе насве стране,
Насвакогаа тɤжань бɤчи
єр`га вино врло мɤчи
ходи тамо ходи Амо
анезнаде Тɤжань Камо,
већенѣгасвакј тɤжи
дат рапезɤ Ѡнь нерɤжј.
Многамɤсе тада стɤжи.
Итрапезɤсвɤ обрɤжј.
Iучинипасие дѣло
кое людма ние мило
Ѡджiвјне сваке гори
єрь жiвјна тоитворј
Неɤредань тако стои
нитсе стидј нитсе бои
вѣћь Ѿвр`дне Како свиня
накоритɤ кад`е била.
умрляна уста носи
тесе тɤжаньтимь поносј
умрлясе како свјня
та кояублатɤ бiла.
Прекрститјсе нєумиеде
већє лєже где иєде
Како мєртавь тɤжань падне
Многи мртавь иѡсване
смерть нанега доће рɤжна
уморига тада тɤжна
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Ѡн`се смертј небояше
када виномь напiяше
Томишляшевинно питј
Аупаклɤпєчевєти.
Ѡчеловѣчехɤди тɤжань
споменисе сада свакиi.
Кадь чєловѣка гь сотвори
напрiликɤ свою сотвори.
удɤшига лєта сотворї
како Исти Богь говориї
прилјчанси сада нами
пребїваћешь увєкь снамј.
Томɤдаде иѡдвише
како свято писмо пише
дага Анг`єглъ увєкъ пази
иѡднега нєѡдлазји
Ѡпiян`че дјгни очи,
Ер`тји писмо све сведочи
гɤблєнји многи бише
кои много вино пише
Намногосе мѣтса пише
ш`тоћɤ пивать вамј више.
ѿцесара Иѿкраля
Инєговј поглавара
коии много вино пјше
наопако Свиі пом`реше
Ѡлофенɤ сь силень бѣше
ал`га женi придобјше
Како мертавь онь лежаше
Ерь памети неимаше
Ѿсѣчемɤ жена главɤ
пакъ ѡднесе своме градɤ
ѡне главɤ ѡднєсоше
вази дɤшɤ понесоше
иупако ѡд`ведоше
Итакоћє свакомь бїтїи
којбɤде много питј:
Ва лтасарь Краль бияше
Изкалєжеонь пiяше.
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Свака тɤжань ѡнь чиняше
єрь пјянь онь бияше
Ба чинј покɤлитј
Икралество изгɤбiтј,
Врази дɤшɤ ѡднесоше
Иупако ѡдведоше
Напɤносе мѣс`та пише
неговоримь сада више,
Самодиг`нј Бгɤ очи
Єѵангєлиє со Сведочи,
Человѣкъ єдинь богатъ беше
како си лɤка пјше
ѡньсе лепо ѡдѣваше
племєнито благоваше
опiян`ствɤ све раћашє
убогомɤ нєдаваше
Коиј рана пɤнь бияшє
лазарем`се зовияше,
Альзало то ужјваше
Аупаклɤ све прєбјваше
Кои се лѣпо напияшє
ниводице доливаше
Нєго упаклɤ благоваше
Иуог`ню гораяше
Ѡг`ледало вами бɤди
Ѡпиян`цј ядни люди.
Замалоћешъ вино питј
Аɤпаклɤ увекъ вретј
нег`се Бɤ препорɤчи
Ѡтпиянства в`лолɤчи
нопророкепослɤшаите
Со пјсмопогледаите
И Исаия прокъ пише
непиюћивино више
Плачɤћъ рɤжно
Јѡль Прокъ пише тɤжно
напиян`це плачɤћь рɤжно
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напокорɤ свакомь бɤди
утанитеяднилюдј
Тєребога свј молите
Ѡдвинасє уклонитє
єрьћє времє бєрзодоћи
Тɤжнићємо говорити
узочасти вино писмо
Ини имєсе мi ѡписмо
Иавакɤмь нощъ вопиє
дасє нитко неопие
Вєћь трезвено нека стој
нєксе вазда Ба бој
То сведоче свјпроци
Иѡсталиi свети оци
святј Паvель све вопiє
дасе нитконеопїє
єрь увинɤ смɤтн`ѣ доста
свакогъ грѣха иѡхстј,
Већь трезвено дастоимо
дасе врага небоимо
дасе ѡвина уклони
дасе богɤ покоримо
Исострахомь вопiюћи
мјлостивомь говорећј
Ѡисе сотворителю
предраги спасителю
допɤстј намь што молимо
єрь понизно свј говоримо.
Датер`звено миi стоимо
Атебесе сви боимо
датвои закон ѡбслɤжiмо
Со Англи здрɤжимо
ты допɤсти тако
єрь молимо созɤзами
єрьтебї Ја немогɤ
угодити теби Бɤ
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3. Песан сокобештеј горлице
3.1. Фотог рафије рукописа уз прво читање

Прискорб’наиа горлјце
камо Намѣраешь, камолји
Ѿлѣтаешь, Ѿвѣщаи насјє,
воинɤ горɤ Ѿлѣтаю, гнѣздо
Ната сплетаю, тамо намяраю
Ко Горлїце Ко т я Ѿ  г оняетъ Аз`дѣ
жiивотъ избраняетъ
хищниї Коп’цји И ястребји
Снѣдающиј Ѡ г рѣбатји Ѿ г оняти
Ктотя бɤдетъ, Защиїщатииј
иѾ  Кобцовъ, Изхїщатiи.
Ѿвѣщаји насиє, Орле моји вї
иСојкопар`ниi, Емɤжеинји
несɤтъ

103

равниј твоиiмь ВПГ како
воСпоможетъ, ИѾ я
 Стребь,
овь ѡтор`жетъ вькри`лахь, єго
гнѣз`до, я Сведɤтъ, Иѡ т ɤдъ
Птен`цїи изведɤтъ такъ во
Споможетъ, ПГ =. Кияжи тамъ
дариј, воздаси, хищниi
Копцји Иястребiи снѣ
дающiи Иѿ  Гбогатиї ѿ г оняютъ
Прјскор`бная, Горлїце како
Ѿ г оняетъ, Итя отоляютъ гнѣздо
Мое разпетаютъ птен`циј моя
растер`заютъ тимя утоляютъ
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3.2. Друго читање
Прискорб’наиа горлјце
камо Намѣраешь,
камолји Ѿлѣтаешь,
Ѿвѣщаи насјє,
Воинɤ горɤ Ѿлѣтаю,
гнѣздо Ната сплетаю,
тамо намяраю
Ко Горлїце К  отя Ѿгоняетъ
А з д ѣ жiивотъ избраняетъ
хищниї Коп’цји И ястребји
Снѣдающиј Ѡ г рѣбатји
Ѿгоняти Ктотя бɤдетъ,
Защиїщатија И Ѿ  Кобцовъ Изхiщатiи,
Ѿвѣщаји на сиє.
Орле моји вїиСојкопар`ниi,
Емɤ же инји несɤтъ равниј
Твоиiмь ВПГ како воСпоможетъ,
И Ѿ ястребьовь ωтор`жетъ
въкрилахь, єгогнѣз`до, я Сведɤтъ,
И Ѡ т ɤдъ Птен`цїи изведɤтъ
такъ воСпоможетъ,
ПГ =. Кияжи тамъ дариј,
воздаси, хищн`иi
Копц ји И ястребiи.
снѣдающiи ИѾ богатиї
Ѿ г оняютъ
Прјскор`бная, Горлїце како
Ѿ г оняетъ, И тя отоляютъ
гнѣздо Мое разпетаютъ
птен`циј моя растер`заютъ
тимя утоляютъ
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4. Ову песн да спевајут
4.1. Фотог рафије рукописа уз прво читање

Ѡвɤ пѣснь даспѣвають
иСмертъ мою даспоменɤтъ
Ѡле
Проститеми любезници
ивси мои – сародницы
ωле смрти Еводанась
Умираю покровмсеПокр
иваю Ѡле смерти
надрве Кою кождɤ ɤ више ква
ми неприхождɤ Ѡле смрти
Иви мои любезницы сокɤ
птесє соберите тѣло мое
погребiте Ѡле чашɤ
выи попiтє любавь мою
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Спомените Ѡле Радбiји
БиѠ свами Быитји Алъ
немогɤ говоритји ωле т
авiј мене неплачитє Акоб
бїисте Иплакалиј небистеме
Повернɤлји ωле тем`ниј
Двориi узатворɤ червји
ћемји дрɤжба быитји ωле
Смерти горка истно
Ерће с`мномь Пребiватиј ωле
славɤћемјипјщи датиi ωле
тѣло Мое угоено ωле ωле
Коеносамь угоиω ωле
Аниесамь говориω ωле
нивомји помислио ωле

Даћɤ червомь пища бiтј
ωле Без`вопроса к` Мениi идешь
ωле Косɤ носишь дапокошь
ωле оштра Косанекована
ωле ниочјма согледана
Акадесе соглдаешь семји
смертји умаляєшь ωле нит
се стидјшь Господара нима
лога сиромаха ωле
Тѣло землји Предате
Ѡле смртї
Горкатјси
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4.2. Друго читање
Ѡвɤ пѣснь даспѣвають
иСмертъ мою даспоменɤтъ
Ѡле
Проститеми любезници
ивси мои – сародницы
ωлесмрти
Еводанась Умираю
покровмсеПокриваю
ωлесмерти
надрве Кою кождɤ
више квами неприхождɤ
ωлесмрти
Иви мои любезницы
сокɤптесє соберите
тѣломое погребiте
Ѡле
чашɤ выи попiтє
любавь мою Спомените
Ѡле
Радбiји БиѠ свами Быитји
Алъ немогɤ говоритји
ωле
тавiј мене неплачитє
Акобїисте Иплакалиј
небистеме Повернɤлји
ωле
тем`ниј Двориi узатворɤ
червји ћемји дрɤжба быитји
ωле
Смерти горка истно
Ерће с`мномь Пребiватиј
ωле
славɤћемјипјщи датиi
ωле
тѣло Мое угоено
ωле ωле
Коеносамь угоиω
ωле
Аниесамь говориω
ωле
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нивомји помислио
ωле
Даћɤ червомь пища бiтј
ωле
Без`вопроса к` Мениi идешь
ωле
Косɤ носишь дапокошь
ωле
оштра Косанекована
ωле
ниочјма согледана
Акадесе соглдаешь
семји смертји умаляєшь
ωле
нит се стидјшь Господара
нималога сиромаха
ωле
Тѣло землји Предате
Ѡле
смртї Горкатјси
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5. Косци косе покрај морја сињег
5.1. Фотог рафија рукописа уз прво читање

Koсці Косе Покраи моря
синѣгъ Косесɤимь Ѿзл
ата сɤвогъ Акосишта Ѿчи
стога Сребра Аткоси Ѿзе
лєнесвиле косиое беже
Беговићɤ Азанима си
ленъ Царевићɤ Липа
вата сестра Беговјћа зани
јма Ладнɤ Вɤдɤ носиј
Оштe вели силєнь царєви
ћɤ даиде мєни сестрɤ
свою Ватɤ
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Даћɤ тебіи три бїе
ла Града, Ѡвɤ ноћ
цɤ залюбоицɤ брацо
недамъ брацо дами
ичетири даешь ево јма
Годїнїица дана Ѿкако
јімаиспрошена Ватa, нитъ
долазе ниоблазее Ватɤ
oштебоимь даи
Неоставе

5.2. Друго читање
Koсці Косе Покраи моря синѣгъ
Косесɤимь Ѿзлата сɤвогъ
Акосишта Ѿчистога Сребра
Аткоси Ѿзелєне свиле
косиое беже Беговићɤ
Азанима силенъ Царевићɤ
Липа вата сестра Беговјћа
занијма Ладнɤ Вɤдɤ носиј
Оштeвели силєнь царєвићɤ
Даћɤ тебіи три бїела Града,
Ѡвɤ ноћцɤ залюбоицɤ брацо
недамъ брацо дами ичетири даешь
ево јма Годїнїица дана
Ѿкако јіма испрошена Ватa,
нитъ долазе ниоблазее Ватɤ
oште боимь даи Неоставе
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6. Липо ти је на истоку сунцу
6.1. Фотог рафија рукописа уз прво читање

Липотїе Наистокɤ сунцу
Липатие На граду Елица
украи Еле бора зеленога
Дɤнɤ вѣтарь озгоръ сапла
нине тeЕлици бора обори
ω
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6.2. Друго читање
Липотїе Наистокɤ сунцу
Липатие На граду Елица
украи Еле бора зеленога
Дɤнɤ вѣтарь озгоръ сапланине
тeЕлици бора обориω
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UDC 811.163.41’28(497.6 Vinska)

Јадранка Лукић

ГОВОР СЕЛ А ВИНСКЕ
(транскрипт)

1. Увод
Говор Винске спада у северозападне говоре источнохерцеговачког ди
јалекта са ијекавско-јекавским рефлексом старосрпског гласа јат. Има четво
роакценатски прозодијски систем са постакценатским квантитетом, као и
у стандардном српском језику. Винска је село у Oпштини Брод, удаљено око
15 км од општинског цент ра. Припада истоименој месној заједници. Разби
јеног је типа, а засеоци су: Доњани, Збјег и Нареци. Село је смештено на бре
жуљкастом терену планине Вучијак. У атару има грабове и храстове шуме.
Делом села који се спушта ка Ивањском пољу протиче Ободни канал, у који
се уливају потоци Гаревац и Тучковац. По предању, у селу су некад били
бројни виног ради, те отуд име Винска.
Грађа се састоји од три аудио-снимка у трајању од И1: 60ʹ 11ʺ, И2: 62ʹ 16ʺ
и И3: 59ʹ 40ʺ. Грађа је сним љена 2013. и 2014. године и коришћена је као
основна грађа за ауторкин мастер рад под називом Преношење акцента на
прок литику у говору села Винска. Испитивана су три информатора женског
пола, представнице три генерације. Информаторке немају никаквих физичких
проблема приликом артикулације гласова. Теме разговора везане су за живот
на селу. Постављана питања углавном се односе на старе обичаје као што су
свадбени, славски, посмртни обичаји; радове на њивама; послове око стоке;
међуљудске односе; упоређивање сеоског живота некада и сада и сл. Пита
ња нису постављана истим редоследом свим информаторкама и постоје
одређене варијације питања нарочито код најмлађе информаторке будући
да она не може искуствено потврдити и објаснити неке обичаје који су у ме
ђувремену нестали.
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Ауторка је изворни говорник с проу чаваног подручја те у транскрипт
интег рише своја лична запажања и описе карактеристика говора. То је по
следица опсервације језичких појава како код испитиваних информаторки,
тако и код осталог становништва с проучаваног подручја кроз дужи времен
ски период. Таква запажања дају се у фуснотама и нису иск ључујућа нити
коначна.

2. Транскрипт
2.1.
Датум снимања: 25. 01. 2013.
Трајање снимка: 60ʹ 11ʺ.
Говорник: информаторка И1, Аница Мишкић, представница је најста
рије генерације. Рођена је 1937. године у Винској, где се удала и где живи.
Из Винске је одсуствовала само неколико месеци током рата и тада је бора
вила у Бијељини. Није завршила основну школу нити је икада била у радном
односу. Није писмена. Није готово никада путовала из Винске. Комуницира
претежно са својом (најстаријом) и средњом генерацијом, односно становни
цима Винске, Унке и Врела (Вишћанима, Унчанима и Врељанима). Живи на
периферији села које се граничи са Унком. У том делу села пут није асфал
тиран. Предео је претежно шумовит и брежуљкаст са свега неколико домаћин
става, удаљен је од прометнијег дела села око 5 км. Веома добро познаје
ауторку, она јој је унука. Вољно је пристала на интервју и знала је да се њен
говор снима. Приликом снимања често је покушавала гестикулацијом да
објасни нешто ако није могла речима да се изрази. Приликом снимања не
колико пута је у просторију улазио иформаторкин син.
A: Danas je dvadeset peti januar dve hiqade trinaeste godine, na
lazimo se u selu Vinska kod Broda. baba, pri~aj mi ne{tooo--o Bo`i}
u kako seI: aha prije slavio Bo`i}?
I: Paa, / do po4dne5 ra7d2 i5mo1, zna7{
2 , / oko3 k}e2; / o1nda5r oko ~e1tr sa7t2 a
u3nosi5mo/ sla1mu; -u~u Bo3{}a – u3nosimo sla1mu, / dje3ca ovii, / si--ba3ca5mo
bombo4ne, / ee ste1re5mo sla1mu, /ii / starje3{na ku1}ni5 na27jsta3riji5 коца; /
1 Зат ворен изговор дугог а је каракт ерис тика проу чаваног говора, али није доследно
спроведено. Ретко се може чути и затворени изговор кратког а, што зависи од фонетског
окружења.
2 Ауторка је изворн и говорн ик проу чаваног говора, те прил иком транскрибовања раз
лик ује три типа ред укције вокала; први степен ред укције – у транскрипт у стоји вокал у
експонент у, квалитет вокала је очуван, ред укован је квантитативно; други степен ред ук
ције – вокал се бележ и знаком , и квалитет и квантитет вокала су ред уковани и изговор је
сведен на шва; трећ и степен ред укције – вокал је потп уно ред укован, потп уна ред укција је
најкарактеристичнија за вокал и у финалној позицији у речи.

dje3ce5 se sku1pi5,/ pa7r
4 a5 ba3ca5mo wi1ma5, / e1,/ o1nda5r i1de5mo /u цр̑ кву,/pa do2d‘emo3
i3s cr5kve, / pa ve3~eramo, // pa o1nda se o1peta57 le1gne5mo, pa u3jtru / uu oko pe2
sa47ti5, i1demo o1pe5t u3 cr5kvu;/ mo1li5mo se
A:  [ta pravite  {ta pravite zaa...
I: Ahaa.
A: Za Badwicu za ve~eru?
I: A pra1vi5mo ovii /ковртањ,/ pra1vi5mo...
A:  [ta je kovrtaw?
I: Ye4sncu4, / pra1vi5mo `i1tncu, / ii / to2 doma1}ca pe3~e5, o1vi5 o3sta5li
i1du5 u3 cr5kvu. // Ka do2|u i3s cr5kve5, /ka`u? /„Dobro3jtro, 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 kado2emo5i3s cr5kve5. / To2 ra72dimo u1 po5
ru4~ka. / / O!ndar o1pe5 sje1de5mo ru4~at, / ru2~amo... /
A: A {to to tako idete svaka ne{to da radi?
I: Pa to2 na3re5di5 / starje3{na ku1}ni5. / Na72jsta3riji5 na3re5di5 starje3{na
ku1}ni5. / O!ndar pu1sti5mo ko3ko5{, me1temo je1dnu {pa7g4 u je3da5n {tri1k la7n
4 ac,
/ o1ndar tu2j va1rce5 me1te5mo, me1tne5mo ku3ruza... /
A: A {ta je varca? /
I: Va1rca je {to va2ri5mo na1 Varenda75n. /
A: To2 je p{enca?
I: Za Ni3koqda5n
7 . / Za Ni3koqda5n. // 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 budete sre}ni?
I: A ko1ko5{ra72ni5mo / u {tri3ku/ il u la74ncu, /da ne3 idu5 u se3lo; //
da1qe5od--iz a3vlije iz dvo1ri5{ta. // I o1nda5r / ga1zda na3re5di5 „A#jte sa3da5 i }
u4ku nara74nte / a3jte i ko4ke pu1st:e6.” /I o1ndarma1lo o1petaa je1de5mo / po1sle
to1ga o1pe5t je1de5mo, / i1, / a3jmo sa3da5 ovii, / le1gne5mo, spa72va75mo, / o1ndar o1pet
3 Умекшан изговор денталног звучног плозива није каракт ерис тика проу чаваног го
вора, него оказионално изговорен алофон.
4 Услед ред укције вокала први сугласник у низу теж и да преузме слоготворност, аутор
ка приликом транскрипције у так вим случајевима поред так вог слоготворног сугласника
бележи шва, изузев у случају када је сугласник р у питању – тада поред њега не бележи шва
буд ућ и да р може да има слоготворн у природ у.
5 Овако редукован облик глагола доћи у говору Винске има два акценатска лика у презент
ској парадигми, један са краткосилазним, други са дугосилазним акцентом; насупрот томе,
пуни облик глагола доћи: дођем, дођеш, дође... једино се чује са дугосилазним акцентом у
презентској парадигми.
6 Ауторка бележ и т: да означ и гем инат у нас тал у прил иком ред укц ије вокала. Мог уће
је чути облик императива глагола пустите као пу1ст:е или пу1стте. Код глагола чести су
овак ви дублетни облици, во3л:а/ во3лла, ра4т: / ра4дт.
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u3stane5mo u dva74nes sa47ti5 i u3pa5li5mo svije4}u, mo1limo se Bo1gu. /I / o1pe5taa,
// dje3ca / o3do{e5 ma1lo i1grat se, ako j snije2g7 o3do{5e se ma1lo skli4zat, gru1
dat, / o1pe5 do2|e5mo, u1ve~er o1pet pa7l
2 i5mo svije4}u, mo1limo se Bo1bu je1de5mo... /
A: To nave~e na Bo`i}?
I: To2 na1ve~e na Bo3`}; /tri2 pu4ta75 / pa7l
2 i5mo svije4}u i mo1limo se bo1gu . /
A: A {ta je kovrtaw?
I: Kovr3taw
5 je se / ovii, / `i1tnca bu1de5 / u kovrta7w
4 u; / va3ko <pokazuje
rukama okrugli oblik>kovr3ta5w kao ne1ki5 la3n~}/ kovr3ta5w. /
A: Je l on se pe~e?/
I: O@n se na3ba5ci5 – ispe3~e5mo – o2n se na3ba5ci5/ma72rvi , / na1 ro5g, / ako
li4ce bu1de5, /`e1nsko te3le; / ako mm ba2ci5 se na1izvra5t,/ mu1{ko te3le.
A: A kad se pravi taj kovrtaw?/
I: To2 na Bo3{}/ ovii --n... /
A: Nave~e?/
I: U!ve~er. /U!ve~er u~u Bo3{}a pra1vi5mo sa ~e4sncom, / i1za jtra / kad
o1du5 na gr--ovii u3 cr5kvu, / o1nda5r do7ma3}ca ku1va5/ i pe3~e5 /dok do2|e5 i3s cr5kve. /
A: Kak s-kak s pravila ~esncu?/
I: Ye4snca se pra1vi5 na1k o1bi~ni5...
A: [ta uzme{ sve?
I: O!bi~ni5, u1zme5{ pra4{
7 ka ma1lo me1tne5{, / i o1bi~nu po3ga~u, / po3ga~u.
/ Ne3 me}e5{ ge4rme5 nego po3ga~u. / I! ondar `i1tncu na3pravi5{ kaoo / dla1n
je3dan. / Tu2j /govori{? „Gra1 ro3dio / bu3ndava ro3dla / `i1to ro3dlo”/ sve1
na3broji5mo / sve1 sve1 sve1 sve1 {to i3mam
5 osi1je5mo po3vr}e. / Parada1jz/ pa3prku,
/ sve1 / i to2 ko3ma5d bu1de5 je3dan /e1kstra, / a e1kstra bu1de5 kovr3ta5w, / a e1kstra
~e4snca bu1de5 o3na o1kolo, / a kovr3ta5w bu1de5 kao je3dan la3n~}. /
A: To probu{i{ ne~im?
I: Pro3bu{i5mo, / ja118. / Pro3bu{i5moga,/ i ta1k ga pe3~e5mo u te3vsiji da
mo1remo naba4c
7 t/ ro3gato5jmar
72 vi na1 ro5k. / Il kra1v/ il... / na2j7 vi1{e5 kra1vama/
za3to {to o3ne te1le5 te1o}e. // I! ondar ak i3ma75 ova74ca5 sta1do / o1nda5r se / to2 /
na3 Novu go1dnu, / na3 ma5li Bo{}, / to2 / pra1vi5mo po1paru. /
A: A kakse pravi popara?
7 Ауторка смат ра да рефлекс дугог јата у говору Винске није једносложан (или бар
не доследно двосложан, односно једносложан), а његову фонолошку вредност бележ и са
ред укованим првим делом ије, или ије, у зависности од фонетског окружења када се оства
рује као глајд. (Љ. Суботић [2005: 55] користи овај термин да објасни природ у гласа ј када
му је у одређеној фонетској околини артик улација блиска вокал у и.) Ово потк реп љује чи
њеницом да код већ ине говорника проу чаваног подручја нема јекавског јотовања л и н код
речи које су по порек лу иза наведених сугласника имале дуго јат. Заним љиво је то што се
так во јотовање ипак јавља фак ултативно, али иск ључиво код најм лађе генерације. Тако се
код основаца и средњошколаца мог у чут и облици љеп, љепак, сњег. Наведене чињенице
требало би доследније ист раж ити на корп усу који би укључивао већ и број говорника раз
личитог узраста да би се дош ло до конк ретнијих и тачнијих зак ључака. (Такође, уп. Kapo
vić 2015: 36, напомена 88.)
8 Афирмат ивна речца да доследно је замењена обл иком ја код старијих генерац ија.
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I: Po1paru na3re`e5mosi1tno... /
A: [ta / {ta nare`e{?/ Hqeb? /
I: Qe1b to1ji5, na3re`e5mo, / ovii,/ kovr3taw
5 /i to1ju `i1tncu / na3re`e5mo
i, / ku1va7m
5 o u vo3dvru4}o5j. / I / si1ra / ki3seloga / me1te5mo u3 to5, / u to1ju po1paru,
/i je1de5mo na3 Novu go1dnu. / To se je1de5. / I gla74va od/ pe~e3nce. / Na3 Novu
go1dnu je1de5mo. /
A: Od onog {to je ostalo od Bo`i}a? /
I: Ja1, / ovii... 
A: Na mali Bo`i}?
I: Ja1, / na ma2li Bo3{} gla2vu je1de5mo / i to1ju po1paru / ovii, / je1de5mo
na, / ma72li Bo3{}. /
A: Aa kako su prije mladi... / kako su se / igrali / {ta su radili?
I: A, bi4lo je sije4lo/ i1de5mo sa3da5 no1si5mo sva1ka po ku3|equ, / da1 l / vu1ne5 /
da1 l / ovii... // mi1sl0im
5 ... / la3neno5g da1 l... / i1de5mo cu1re no1si5mo / ga7s2 a ne1ko,
/ – ni4je bi4lo stru4je5 –, no1si5mo ga72sa, no1si5mo la72mpe go3re5 / i1du5 mo3mc9, /
pje1vaju5; / i1du5 cu1re, pje1vaju5;/ ve~e3ras i1de5mo je3dno5j ku1}/ po dva4ctero bu1de
nas, / – cu2ra5 – / i3ma5 i mla2di5 `e4na5 / i3 cu5ra5. Tu2j mo3mc do3laze; / tu2j i1gra5mo
ovii, / прстена, / tu2j i1gra5mo / кàјша, kri1je5mo pr1ste5n. /
A: Aj kako igrate / / prsten?
I: Paa done3sem
5 opa7p
4 i5 / pri3glava7k
5 a5 -- pa4p
7 i5. / Done3sem
5 opa7p
4 i5 i kri1je5m
 o
pr1sten pod pa47pe. / Done3se5mojedno sto2 koma47da75
A: Ko krije a ko tra`i?/
I: A! ?/ Tr2a`
7 i5 / tr--pa ne1ko ovii tra2`
7 i5, / po je3dno se / tra7`
2 i5. / Je3dno5g
za... je3dan po je3dan tra7`
2 i5 / pod pa7p
4 ama, / pr1ste5n. / Ko na2|e5, / i1de5 o2n kri1t.
/ Pa to sa1d bi4lo na72s сто̑, bi4lo na72s pede3se5t, bi4lo na72s dva47ctero; / al o1ni
koj na72|e, / i1de5 o2n kri1t. / Aa ka smo i1gral ovii... // mi1sli5m... / i1gral se
i3 ka75rti. / Ne1ko i1gra75 ka2rti5, ne1ko odne3se5, ne1ko ne odne3se5. / Ja1, / bi4lo j i
ka3j{a10, / bo1gam, / kad po3godi5{11
7 / pr1ste5n / o1ndar / o1ni5 ko1ji po3godi / do1bije
bo1gam / oko sto2 koma74da5ka3i5{a5, /
A: <re~?>
I:Po dla3nu . / <udara dlanom o dlan>
A: Kao nagradu ga / tuku?
I: Poo dla3nu / gu--tu4ku5 ga. /
A: I {to to? /
9 У двослож ним реч има након ред укц ије вокала остаје на првом слог у узлазни ак
ценат као у примерима Bo {
3 },mo m
3 c. Узлазну интонацију омог ућује шва, односно ред у
ковано и, које се чује иза сугласничке групе. (M. Каповић [2015: 29] наводи да се узлазни
акценти без проблема мог у остварити и на задњем слог у, тј. у једнослож ној речи „kada is
padne zadnje -i”).
10 Сугласниц и ј и в у зависнос ти од фонетског окружења остварују се као глајдови.
У транскрипт у су тада наведени у експонент у.
11 Тврд изговор сугласника ч и ш није каракт ерис тика проу чаваног говора, него је
фак ултативна карактеристика идиолекта И1 и И3.
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I: [to1 to2? / Pa e3t, / pro3na{o e / i3 on o1pe5 mo2ra / kri1t. /
A: Pa je l tokazna? Il nagrada?
I: Kàзна.
A: Zna~i ti ne smije{ na}i to?
I: Paa ,/ smi1je5{ na4} al do1bije5{7 po--po3 dlanu .
A: A ko tu~e?
I: Ko1 tu4~e5, ko po3godi5. /
A: Tu~e onaj ko pogodi il?
I:  Ko po3godi5 tu4~e5. / I# on o1pe kri1je / a do3bio e. //I ta1k di1`e5mo, di1
`e5mo, di1`e5mo, di1`e5mo, ne po3godi. / A o1ni512koji po3godi5, / o2n do1bije5 ka3j{a
i, /o1pet o2n / kri1je ako j o2n kri1o. / Ako ni1ko dru1gi,5 / o1ndar o2n dru1gi5 kri1je. /
A: A gdje ste i{li?/ Jesu bili neki zborovi?
I: Pa i3{l smo o1nda5r / i na zbo3rove. Do4tlen mo2ra5mo... / za U#skrs
mo2ra5mo o3tkat / se1b/ ru--ru1bnu, / se3qa~ku ru1bnu. /
A: [ta je rubina?
I: Pa to2 ko3{uqa. / Ko3{uqa se3qa5~ka.
A: Kak izgleda?
I: To2 i3zgle5da5... / bije2lako3{uqa la3nena /
A: Mhm.
I: Mi2 to2 o3tka5mo, / pa1 ondaar / sa1{ije5mona ma{i4nu/ pa1 onda5r / na3
pravi5mo one skri2{ke.
A:  [ta je to?
I: Kao te3rga5lku sa3da75, / ko te3rga5lka sa1 {to i3ma75./ I! onda5r me1te5mo
po3t kame5n. / Me1te5mo da1sku /pa me1te5mo po3t kame5n, te1ke po3pr5{}e5mo vo3do5m.
/ I! da se to2 ovii, u <ka{qe> ma1lo kao, /u3skri5{ka75. /
A:  Ispegla?]
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 бије̑ ло. /
A: Za {ta se koristi?
I: To2 se ko3risti za ko3{uqe. / To2 u1zme5mo... / ne2ma5mo / da ovii...
u3{ti5rka5mo ~i2m. / To2 u1zme5mo kro1mpi5ra o3gu5li5mo, / o1nu5 vo1du i3scije5di5mo,
/ i u toj vo3d] u3{ti5rka5mo / toi be1z. /
A: I on izbijeli?
I: Toju ko3{uqu. Toju ko3{uquu3{ti5rka5mo, / da bu1de5 o3na ma1lo, /da
ne3 bude5 u1s telo13ka1oo... / kao ne1ki5 pla4tno da se u1s telo, / da ma1lo se ra3
{7i5ri5, zna72{7. I to2 ve2z izve4`emo; / i pri1{ije5move2z i1 / ke3cequod/ svi4le5
/ ku2pimo, / i ma3ramu / koja ve2`e5 ma3ramu ... / Ja1, o1nda smo i3mal ja3gluke,
je3dan... /
12
13
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Често је онај али и они.
Није познато чиме је условљена појава екавизма у овој речи.

A: [ta e to?
I: Ja3gluk i3ma5 go1re / kot ~e3la i3ma75 kao je3dna / kao je3dna ki3}ura. /
A: Kapa?
I: Ka1pa. / Kao je3dna ki3}ura ka1pa kao dla1n. / A va2mo <pokazuje na
glavi> i3maju re2se. I ta1k spu1sti5mo mi2 / plete3nceo1kolo / gla4v7 e;5 / sve2`e7 m
5 o
/ i {na47le poo... ne1ka75 cvije2}e ne1ka57 {na74le; /i to ja3gluk pu1sti5mo, / i do1l
ja3gluk i3ma75 re2se; / cr3vene5, bije2le5, pla72ve5, / sva1kake5.
A: A {ta je taj jagluk zna~io?
I: Pa ta2jja3gluk zna47~io /s--se3qa~ko5 odije4lo. / Se3qa~ko5 odije4lo.Ne3
nosi5moma3rame5 neg to1ji ja3gluk. /
A: Je l to samo cure nose?
I: Sa1mo cu1r
1 e./ A `e3ne no1se5 ma3rame. / O!nda5r su po1sle i3 cure po1~e5le
no3st ma3rame. // O!nda5r... / A za Bo3{}/ mo2ra5 bi1t ovii / fi2ni5 / je1lek ne1ki5,
/ sr3mo5m iz--i3{a5ra5n, / izve4`en
5 , / i1 / ne1ka75 ja3kna i1sto5 ko1ja5 se ma1lo... / kaoo
зубун/ zu3bu5n, od/ o1vgaa / od / ~o3ve5. / Od ~o3ve5 zu3bu5n smo i3mal]. / I ne1ki5
je1lek; sr3ma. / Sr3ma se zva47la; / sr3ma...
A: A {ta je srma?
I: I {qo4ke. To2 kao bi3ser, / {qo4ke. /
A: Dukati neki?
I: Ja1. / To2 smo i3mal po to2me5 / je1leku . / Ifi2no sr3ma o1kolo i fi2no {qo4
ke i ta1k smo i3mal. / O!nda5r po3~e5{e5 se no3st ma3rame. / O!ndar ple3te5mo
plete3nce; /ii sve2`e5mo plete3nce, / i o1kolo; /i1 onda5r ma3ramu sve2`e5m
 o
po--i1za vra5ta, / i ta3ko5 smo i3{le cu1re. / A `e3ne su no3sle po1sle kr1pe. /
Sa1 dva5 kra1ja i na3ba75ce5. /
A: Kakve krpe?
I: Kr3pe du3ga~ke od // po2 me1te5ra5. /
A: Od ~ega, od nekog materijala?
I: Od matrija4labije2log5 a.5 / I! ondar o1ne5 kr1pe / `e3ne pre3ba5c
7 e. / Je3dan
kra2j7 do1l o3bjese5 niz le4|a, / a je3dan kra2j za3ba5c
7 e5. / Kr1pe5. / I ta3ko5 smo i3{l,
zna2 se {ta1 e `e3na, / zna2 {e {ta2 e cu1ra. Ka smo po1~e5l no3st ma3rame. /
ye3ne sva1ka kr1pu i3maju i pre3ga~u ./ Pre3ga~a j o1tka5ta od vu1ne5. / I!/ i3ma57
po3tki}. / Kra3jov14/ To2 se zva4lo po3tk}. /
A: [ta, potsukwa?
I: Ne ne1, / ka1o ovii... /крàјов / u pre3ga~. / To2 smo i3mal kra3jove u
pre3ga~. / I pre3ga~a. / To2 su bi4le `e3ne. / A cu1re su no3sle ke3ceqe. /
A: A kak izgledaju keceqe?
I: Ke3ceqe / o/d? svi4le5./ Ne1ka57 no1si5 o3kru5gle, / ne1ka5 no1si5 du3ga~ke5. /
I va27mo se sve2`e5 na le4|ma, / i3ma5mo ovii... / pona3tq]ke, / na3prave5 se, /
ka1o... //
A: U~kur?
14

Чест је наставак -ов иза меког ј.
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I: Ka1o sa1d et, / ma774{ne ne1ke;5 / i1 sve2`7e5mo mi2 to1je5 ke3ceqe, / i to2 su
cu1re bi4le / aa o1vo su bi4le `e3ne u pre3ga~ama.
A: I tak se razlikuju.
I: Tas--tak se ra4zlikuje. / Ra4zlikuje se `e3na, / a ra4zlikuje se cu1ra.
/ Ka do2|e5mo, u1 kolo va1taju5 se/cu1re; / mo3mc] i1graju5, cu1re ra3stavqaju.5 /
Mo3mak o1dma57 s cu1ro5m, / i o3kre5ne5 / i vi1{e5 mo3mak ne3 pu5{}a515te cu1re516; /
ko1lo se fa1ta5, / o1pe5t / mo3mak i1de5 / sa svo3jo5m cu1ro5m. / Uv1 e~e5r i1de5mo ku1}/
pri1je су̑нца neg {to prije2|e5 /iza brda?. / Mo2ra5mo do2} ro3t:eqma./ Ako ne3
doe{ ro3t:eq, / ka3i{ u1zmu5 i u3daraju5 / mi1sli5m./ /Ka`u? „\e1s bi4la doo /
dok s--su2nce prije2|e5?”/ Mo2ra5{ do2} do3 sunca ku1}. / I mo3mak i1de5. / Pra1ti5
cu1ru. Иде mo3mak je3dno5m stra47no5m / pu4ta, / a cu1ra i1de5 je3dno5m stra4no5m. /
Ne2ma17 i3} ispod ru4ke5. / Ma ka3ki5. / Da vi1de5 ro3t:eq?/ Ma jo1k. / Pa u3bio
b te ko2 ni1{ta. / Ti vi1{e5 ne3 b u3 ku}no3}ela, / mo3gla b sa1m u Sa47vusko3
~t. Ni1{ta dru1go5. / U Sa4v7 u sko3~t i / zave4zat. / Ro3t:eq o1}e da mo3mak sto3ji5
/ pre1ko... / Cu1ra sto3ji5 u a3vliji; /ka do2|e5, / re1kne5 „Dobra ve1~e5” ro3t:eqma
i „Je3ste pora7d4 l, / i3ma5 i1{ta pora|i4vat?”„Nem
2 a.57 ”/ E! sa1 }e mo3mak sta3jat
s o1ve5 stra4ne5 o1grade,5 / a cu1ra }e sta3jat u a3vliji./ 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 bo1`e da b cu1ra pre3{la / mo3mku u a3vliju./
Ma ka3ki5. / Il mo3mak cu1r. / Ma ka3ki5. /То̑ mo2ra5 sta3jatcu1ra u a3vliji a
mo3mak / na--va2m
7 o s o1ve stra4n
7 e5; / i1 ka2`
7 e5 o1pe5ta ro3t:eq gle1da75 kroz pro4zor.
/ Aa / ne3 da5j bo1`e ka se po3zdravqaju5, / ro3t:eq ka2e, /„O#de mo3mak?” /„O#de.”/
A ako mo3mak / dr3`i5 ru2ku du1`e5 ma1lo, / a1 / ka1e / {to ni4je pu1stio ru4ke5?„Pa
e3t, / ni4j4e.”„A ka1 }e o1pe5 do4}?”„Pa do4}e, / do4}e, e3del u ned--su3boto5m
u1ve~e5r” do2|e mo3mak cu1r. O!pe5ta ro3t:eq, /„E@j / }e3rko, / ne4ma te1b du1go
sta3jat; /до / de1ve sa4t7 ii u3 ku}u.” A fe3wer sto3jii la2m
7 pa na pro4zoru. / Ro3t:eq
provi3ruje5 kroz pro4zor. / U slu~a7j4 u, / ne3 da5j bo1`e ka1 b te mo3mak poqu4bio,
/ ma mo1re{ i3}/ o1dma5 u Sa74vu ska47kat. /То̑ ne3 bsmje1o / nije3dna cu1ra; / a
da3nas je dru3k~ije5. / Da3nas i1de5 ispod 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 kopa4~
7 a57 po dva3es. Tu2 bu1de5 i moma4ka,5 / tu2j bu1de5 i3 cu5ra5. / Al mo3mc
ne3 da5j bo1`e da b o3n ko3/d? cu5ra5 sje1l/ pa7 odma74ral./ Mo3mc i1du5 / u1 la75d
dru1go5 mje1sto, / a cu1re i1du5 / dru1go5 mje1sto / kad ko3paju5. I!de5mo ku1} u1ve~e
na ve3~eru ; / su2nce pre3lazi,5 / ro3t:eq o1pe5 pa1ze5, / Da1 l i1du5 mo3mc s--u3s
cure bli4zu,/ da1 l i1du5 mo3mc da1qe5. / Ako i1du5 bli4zu , / poku4sala s ma1slo;
/ do3b}e{ ka3i{a5. / O!dma5 ro3t:eq i3zvla5~i5 ka3i{. /Ka1e „[to { ti2 kra3j
wega i3} bli4zu?”„Pa.. {ta }u.”
15 Само код старије и средње генерац ије мог у се чут и овак ви обл иц и са -шћ- умес то
-шт-. Млађа генерација облике са -шћ- смат ра архаичним.
16 Чест је ген ит ив умес то акузат ива у функц ији правог објекта.
17 Презент глаг ола немат и јав ља се са два акценатска лика, са дуг осилазним и са
дугоузлазним акцентом на првом слог у.
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A: A kako kad se kad se vjerite?
I: A?
A: Kad se vjerite? Ka treba svadba da bude, I: Ahakako ide pri
prema?
I: Aha. A! kad bu1de5 ovii, / sa1 }e, / mo3mak cu1ru za3prosi5, / i1 / a1ko je
dove3de,5 /не̑ мạˉ spa7v4 at sa3 wi5m. / Spa7v2 a5{ sa sve1krvo7m
5 , / il sa za2vo5m, mo3mak
spa7v2 a5 ta1m /e1kstra. / A ti2 spa7v2 a5{ u ki3jeru . / I sa3da5, / i1de5{ ti2 {e2s ne1di5qa5
na vjerna4uk; u3 cr5kvu. / I ka za3vr5{i5 {e2s ne1di5qa5 / u3 cr5kv, / o1nda5r i1de5{ na
vjen~a7w
4 e. / Ne2ma t o1pe5ta / s mo3mko5m i3}. / Ne2ma t... / O!dma dje1ve5r izve3de5
te1be i3s ku}e, / i sve1kar u1vje5k i sve1krva pa1ze5 / da se ne3 bsa3stal. / I ne2ma5;/
{e2s ne1di5qa5 se ne2ma5 sa3stat / ako s ti2 za3ru5~e5n i do3veo s/ cu1ru. /
A: Zna~i prvo se kad se zaprosi prvo se dovede cura?
I: Dove3de5 se /цура/ i bu1de5 / u ki3eru mo3mkovoj <oblik?> spa72va5; ako
ne2ma5 za2ve5, spa72va5 sa sve1krvo5m, / u ki3jeru . / A mo3mak spa72va5 tamo e1kstra, /
u3 sob, / Ne2ma5 te1b s mo3mko5m se sa3statcije2li / cije2lida27n. /
A: A kad onda ide vjen~awe?
I: A! kad {e2s ne1di5qa5 i3za75|e5, / o3na i1de5 na vjerna4vku, / {e2s ne1di5qa75, /
o1nda i1de5 vjen~a74we
A: A {ta radi u crkvi ?
I: I!de5 ovii, ko2la7,5 / ko4wa7;5 / ko1wenik i1de5 pr2vi,5 i1de5 ko2la5; / o1nda do2|u5
ku1}...
A: A kako se obla~e {ta si ti nosla jes imala vjen~anicu?
I: A i3mala sam bije2lu, / bije2lu ko3{uqu ./Bije2lu ko3{uqu ,/ i bije2li5
ja3gluk. / I!/ i1de5 se to2, / bije2le,5 / ob--ovii--sanda7l
4 e. / I to2 se bjeli3na no1si5
/ u3 cr5kvu. / I kad do2em ku1}, // o1ndar se... / sa1d u3lazi5mou3 ku} s vjen~a4w
7 a,
/ pro1ste se bije2lo pla47tno, / il / ne1kaa / ovii / de1ka / il ne1{ta bije2lo5. /
I!/ ba2ce5 se ko3 {poreta / ma3{e. / I sa3da75 i1de5 mla27da5, i1de5 / to1ji5m bije2li5m
be1zom. / I sa3da57 / ko3 {poreta ma3{e. / E! sa1d / pa1ze5 svi,1 / o3}ul ja2 sklo3nt
to1e ma3{e, / il } ja2 / kra3j wija pro2}. / Ja2 se po3sagne5m fi2no, / pa wi1ja
fi2no u1zme5m, / i / fi2no / os3tavi5m / kod {po1reta. / E!/ o1nda ka72`e5 sve1kar i
sve1krva, /„E! o1vo5 je za3 na5s, za3 na{u ku1}u.”/„Ka1ko to2?” / Svi1 pi4taju,5 /„Ka1ko
do3 sad, / ka1ko to2?”/„E!/ kad je sklo3nla ma3{e, / ta1k }e sklo3nt / i lo3patu /
i mo3tku / i vi1le, / i dr1vo / ii su3|e /i sve1 }e ta3ko5 sklo1wat, / ka1k je sklo3nla
ma33{e”. / I!/ sve1kar i sve1krva ka72`u5 „To2 je sna3ja za3 na{u ku1}u.”/ A mo2ra5m
i preba4ct ra{e3tokad do2|e5m. / Me1tne5 se `i1ta, / i u1ve~e5r ka se dove3de5
mla72da5, / cu1ra / od ro3t:e5qa5, / o1nda5r / u1zme5 ovii / ra{e3to/ i `i1ta / i a1ko
mo1re{ preba4ct ku1}u, / ovii / ra{e3topreko3 k}e, tu2j o3staje{. / Ja72 pre3
ba5ci5m. / I ka2e, „To2 e na1{a sna2j7 ka, / vrije4dna, / na~i mo1re preba4ct /кућу,
/ a de2la {ta1 ura4t:.”/ I ja2 sam o3stala; / ta3ko5 j to2 bi4lo, / fi2no... / I i1de5mo,
ra72di5mo, ko3pa5mo, pje1va57mo... / I! mlado3`7ewa o1ndar i1de5 s mla72do5m. / O!nda5
smi1je5 i za3grlt mla27du, / smi1je ovii, / i i3}, / i za3pjevat sa3 mla57do5m, / al
do4tle ne3 smije5. [e2s ne1di5q5a ne3 smije5. /Tu2j t sve1krva pa1zi5 i sve1kar... //

123

I / ta3ko5 j to2 bi4lo; / ne2ma cu1rida / mo3mka u3vati ispod ru4ke5 ko da3nas. /
Da3nas je dru1go5. / Dru1ga75 na2cija, / dru1go5 sve1 i... /
A: A kako se prije sijalo?
I: A si1jalo se... / u3zore5 se. / Vo3lov ni--i--ko3w. / O!ra5lo se; dr3`i5 /
ovii / je3dan plu1g dr3`i5, /a1 / ne1ko vo1di5 vo3love; / da1 l cu1ra, / da1 l... / Za te3qig
vo1zi5--vo1di5 vo3love. /
A: [ta je teqig?
I: Te3qig je od/ dr1veta, / pra1vi5 se te3qig. I na3metne5 se o1ko vra5ta
vo3lu0 , / i ja7r
4 a5m o3zgo5r,/ i1 / te3qiga dva2,7 / ka1oo...ka1o dvi1je ru2ke. / I!/ ta3ko5 dr3`i5,
cu1ra vo1di5 vo3love aa... / dr3`i5 mu{ka4rac plu11g, a ne1kad i женска dr3`i5
plu1g. / I! onda5r to2 u3zoremo. / Paa / zu3ba~e u1 ru5ku , / pa po3zu5bi5mo, a1ko su
bu1se, lu2pa75mo. / O!ndar ba27ci5mo ku3ruz, / i o1pe5ta pre3zu5bi5mo, / i / kad ku3ruz
ni1kne5, / to2 se mo3tkama ko1pa57lo. /То̑ mo2ra5{ kad pr3va57~i5{7, / pr2vu5 ru2ku,/ na
gr4nt / kao je3dan ro3v}, / da1 b se mo3glo zagr4nt `i1to. / Da b i3malo
vla1gu. / Da ne3 b u3palo. / I to2 e bi4lo / po dva4destero na3 wivi. / To2 j ve
se4qebi4lo. / E!o na1ma5 do3ru~ka; / i1de5 / doma1}ca no1si5 / ru--do3ru~ak na1ma5.
/ Na3 wivu. /I to2 j bi4lo... / E!o na1ma57 no1si5 pre3snac, / ku--ru4z bije2lu, / e1o
no1si5 lu1kova~u, / od lu1ka cr3veno5ga, / i / si1ra me1tne5 u3 to5 i ka3jmaka; / e1o
ki3selo5g mlije4ka; / to2 e na1ma bi4lo /пјесма. / A da3nas kr2me za3koqe5, pa ne2ma5
pje1sme5. / I ne2ma5 vese4qa. / A to2 je o1nda5r bi4lo vese4qe. / E!o u1 tri5 sa72ta, /
e1o u3`ne na1ma5 o1pe5ta57. / O!pe5ta57 no1si5 na1ma57 doma1}ca, / no1si5 na1ma57 o1pe5ta57 /
ki3selo5g mlije4ka, / i kuru4ze5, / i / mi2 je1de5mo, / i o1nda5r i1de5mo u1ve~er na
ve3~eru. / Ve3~era bu1de5 / ku1va57no5g gra72 / ii bu1de5 o1pe5ta75, / sala47te5, / bu1de5 o1pe5t
lu1kova~ee, / bu1de5 i3 pita, / ali pi1ta od bije2log5 abra1{na, / kuru4ze.5 /Mi ka1e
mo пита. „De1 nam doma1}ce, / pi1tu bije2lu.5 ”/ To2 j od bije2log5 , / bje3lca `i1ta,
/ bije2la kuru4za. / I to2 j na1ma bi4lo do3bro. / O#do{e5 ku1}, / ovii, / na
spa47va5we5. / U#vate5 se i pje1vaju5... / A da3nas i1de5, / ko3pa5--ne2ma5 ko3pa57wa, / al
pla1~e5;/ ako i3ma75 ma1lo po3vr}a, / ak i3ma5 ne1{ta ma1loo, / ovii, / plasteni4ka,
/ pla1~e5, /„Joj ka1ko }u / vru2}o / o1vo / o1no...”/ A mi2 ni4smo, / ni4smo sje1dal
odma47rat, ni4smo ni1{ta. / Mi2 smo ko1pa5l od i3zroda do pre3oda. / Ni1t se
pru4jalo, / ni1t se {pri4calo, / to2 je sve1 ru1~no ko1pale... // Na po4dne se
na3o{tre5 mo1tke, / o3tkuju5 se da s o3{tre, /i to2 / ko1palo se to bo1lan, / to
pje1sma i1de5 sve1 po1 dvije pje1vaju5. / Mu{ka4rc kri3{te5, / pu3na nas wi1va, /
u1ve~er vese4qe, / i1za jtra o1pe u {e2 sa4t7 i5, / i1de5mo o1pe5ta5. / E!o / i1de5 / na3 dru
gu wi1vu, u3 drugog o--ga1zde5. / E!o dru1gi5 ga1zda i1de5 na1ma5 no1si5, /no1si5 nam
la4d7 ne5 vo3de5  ne2ma5 pi2va, /ne2ma5 so1ka18, / ne2ma5 ni1{ta – no1si5 nam la7d4 ne5 vo3de5,
/ i3z buna5r
7 a19, / il sa3 neke a1zne5, / il sa3 nekog... / Gra1bla, / o3dneklen,/ sa1mo
18 У говору Винске реч сок има два акценатска лика, један са дугосилазним и друг и
са краткосилазним акцентом. Први је функционално неу т ралан, док је други обележен јер
карактерише говор најстарије генерације.
19 Реч бунар је најчешће са краткосилазним акцентом на првом слогу и постакценатском
дужином на ултими. Међутим, код старијих генерација може се чути и облик са краткоузла
зним на првом слог у и постакценатском дуж ином на ултими.
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/ ne2ma7,5 / ni4je bi4lo... / Teku1}ce vo3de5, / ko sa3da5. / I! ga1zda na1ma5 done3se5vo3de5,
/ bi4la o1na5, / od... / Ze3mqena bi4la te3stija; / te3stiju nam done3se5 vo3de5,/
done3se5nam ko3vcu,„E!o vam, / pi2jte, / i si1pa5jte se1b.”/ To2 e bi4la ze3mqena,
/ovii, / ni4je bi4lo ko da3nas, / pone3s fla1{u, / il pone3s ne1{ta. / Ga1zda
i1de5, /„Je3ste l su4sta5l?”/„Pa je3smo.”/„E!, /a3jte vi odmo3rte, / sa1 }e je1lo.”/
Ga1zda i1de5 no1si5 je1lo, /„[ta1 i3ma75?” /„I#ma75 ze2qa5, / pi3to5vno5ga5, / ku1va75no5ga5 /
na su1rtki , / ot kra27va5, / i3ma75 si1ra, / ii, / ka3jmaka, / i3ma75 pi1ta, / ovii sa
si1rom.”/Ga1zda do1nio do3bru,/ do1bar ru4~ak. / E!, / je1de5mo, / o1dma5 za mo3tke, /
i u3 wivu. / E!o na1ma u3`ne. / I!de5 ga1zda no1si5, / ma1u5na75 sku1va5ni5,/ ii no1si5
ki3s elo5g mlije4ka, / i no1si5 pi1tu od bije2log5 bra1{na kuru4ze.5 / Na1ma to do3bro.
/ Mi2 se na3jede5moi za mo3tke i za3pjeva57mo o4kalcu. / Za3pjeva57mo...
A: [ta je to okalca?
I: Pa za3pjeva5mo, / ovii... /<prise}a se>
A: Pjesmu?
I: Za3pjeva75mo... /yi1to `e1l/<prise}a se> a je1bo5 ga o3tc ...<tiho
izgovara>/ Za3pjeva5mo.../yi1to, ovii,/bra4l,/`i1to bra4li aa/ku3ruz `e1li.
/ Dje3vo5jke su pe1ru5{ale peru3{aw
75 e. /Peru3{aj5 te mo3ji peru{a4c,/sa1}e va3ma
pi1te i kola4~
7 ./ Kad mi72 peru3{am
5 o,/ ne2ma7.5 / A i ga1zda ka1e „I#ma5 onaj ja1bu5ka5
u1 po5, / u1 po5 ka3mare5.” A mi2 peru3{a57j peru3{a75j peru3{a5j, o1pe5 ne2ma5 ni1{ta. /
Peru3{aj5 , / kad u1 po5 sre1de5, / ja1bu5ka57 i3ma7.5 / E!, / ka7`
2 e5 ga1zda, /„O#}e{ ti2 na1ma,
je3dnu za3pjevat?”/„O!}emo./ Kako?”/Oj Po3sa5vkolije2pa dje3vo5jko. /[to1 s
o3stala ni4s se u1da5la.// a3jd. / To2 za3pjeva5mo i je3dnu o4kal]cu ka2`
7 e7 „O#}te
jo1{ je3dnu o4kalcu za3pjevat?”/„O!}emo.”/Cu1rca se za3 udaje spre2ma75, /sve1
go3tovo sa1mo mo3mka ne2ma57.”/ Za3pjeva75mo, / ga1zd dra27go. / O!pe5ta, /„O#}ete l
jo1{ je3dnu za3pjevat?” /„Pa7 o1}emo. / Ti2 ga1zda, / kad ve3li5{, / o1}emo. /Ko3me/
ja1b uka -- ko3me dje3vo5jka to1me i ja1b uka.”/ A#jd/ ga1zda da1dne5 ja1bku, / mo3mak
o1dma5 pri3leti, /„E!, me1n je o1va dje3vo5jka.”/ Is peru3{aw
5 a5bo1gam, / u3daje5 se...
tri2 ~e3tr cu1re s pru3{a75wa5 se u3daju5. / Ga1zda ka72`e5 „Ja2 sam to2 re1ko5, / ko3me
ja1bka, / to1me i dje3vo5jka.”/ I to2 j bi4lo ve1selo, zna4~i5 po tro1je sva1tove
i3mal smo s peru3{aw
75 a.5 / Po3ka5`
7 u5 se do3bre cu1re. / Kad ko3paju5, / do2|e5 sve1
kar, / i, /sje3di5. / Ka1e „Si2ne, / do3bra je o1na57 cu1ra.”/„Ka1ko?” /„Iz bo3gate ku1}e5.
/Bo3gato, / ovii, / do3ve{}emo e. / O#na o1}e i ma2r
7 vu ra4nt; / o3na o1}e i ko3pat;
/ o3na o1}e `e1t; / o3na o1}e, / vo3love na3pa5st u ro3s; / o3na o1}e sve1. / O#na o1}e
i dr46va75 do3nije5t na3 ramen svo2me5.”/ Ka2`e5„To2 j za3 na{e ku1}e5. / Iz bo3gate
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 lije2p, / da1 l je ovii, / ru4`an. / Mo3mak je za3 mene, / ne--ne3 bi2ra5
se qepo3ta, / sa1m se bi2ra5 dobro3ta.”/ I mo2ra5 mo3mak vrije4dan. / I mi2, / na2z
dvoj1 e i1de5mo ra2d7 i5mo, / o1re5mo, / pje1va7m
5 o... / Sve1kar i sve1krva do2|u,5 / mi1luju
na27s, / za3grle5 na27s, „Draga mo3ja dje3ca. / Dra2gi5 mo3jgo1lu5bovi. / Vi2 ste me1n
ka1e, / ra7d2 nici.”/ A mi2 ka2emo /„Do3bro.”/ O!ndar
5 i1de5cu1ra... / A ja72 sam se po
no3sla fi2no. / I!de5 sta2r
7 i5 ~o1ek, / i1de5 sta2r
7 a5 `e3na. / Ja2 se po3sagne5m, / 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 poqu4bla u1 ru5ku, / i „Po1moz bo2g”, / i, / ka27em, /„Dobro j--po1moz
bo2g.”/ I po3qu5bi5m gaa / u1 ru5ku. / I# o5n me1n ka2e, /„Fa4la, / }e1r, / o3}e{
je3dn--je3dnu ba3nku?”/„Ma ne4} ja72 ba3nke5. / Me1n je ma1ma re3kla / i ta1ta, / ka
su3sretne5m / sta2ro5g |e1da, / ii, / sta2ru5 `e3nu, / da ja po3qu5bi5m u1 ru5ku.”/ Do3
bro. Ono me1ne o1milova5 i /re~e?,„yi4va i1 zdrava bi4la...”/ Kad, / ne1 bi
te1ke, / e1to ovii, / do2|e5 mo7m
2 e5 /тат, / i mo3joj ma1m. / Do2|e5 to1i sta7r
2 i5 ~o1ek,
/ {o sam ja we1ga poqu4bla u1 ru5ku. / Ka2`e5, /„Pri1je5tqu ja2 sam do3{o5 ne1{ta.”/
Ka27e, /„Sje1d pri1je5tqu, po3p}emo ka3vu”,o1dma5 ka3va. / O!dma ovii, / ja2 we1mu
do3bavi5m, / bi4la l0ul
3 a0 . / L0ul
3 a0 duva4n
7 a5se me1tne5 i l0ul
3 a0 , / unu4tra. /I# ja5 u lu3lu
we1m ovii, / done3sem
5 ovii, / i da o2n pri3pa5l
7 i5. / Done3sem
5 u ma3{ama `e4re5 i3s
ku}e5, / a o2n sje3di5na dvo4ru. / To mo2ra5{ do3nije5t `e4re5. / I ja2 done3sem
5 , fi2no
po3kloni5m se, / po3qu5bi5m ga u1 ru5ku, / i do1nla20`e4re5. / I# on fi2no me1tno5
lu3l, / i ka1e, „Fa4la dije2te. / 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
mamu. /„A#jde i3 ti5 va72mo, / da pi1je5mo ka3vu, / pri2jo.”/ Ka1e „Ja2 sam do3{o5 da
va1{u }e4rku za3prosi5m.”/ Pa ka2e /tata?, „Pri1je5tqu, / ka1e / ne1 zna5m da1 l je
za3 va{e ku1}e5.”/„Za mo3e ku1}e5 je1st.”/ Ka1e, „Ka1ko?”/„O#na e me1ne su3srela, /
re3kla po1mo5z bo2g, / poklo3nla se i, /poqu4bla me1ne u1 ru5ku. I ja72 sam do3{o5
ku1}, / re1ko5 sam svo2me5 si2nu, / si2ne na3{o5 sam t cu1ru. / Ka2e7 , /„Ne1 zna5m ta1ta.
/ Ja2 e vi1dio ni4sam.”/„Јạ̑ sam je vi1dio na pu4tu.”/„Pa ka1ko?” /„Pa ka1e me1ne5,
po1sagela se ka1e, „Po1mo5z bo2g”<imitira>/ i po1qu5bi me1ne u1 ru5ku... / to2 e
za3 na{e ku1}e5 si1ne <akc?>”. / Ka2e7 „Ta1ta i3}emo.”/ I o2n je do3{o5 / pri1je pre3
oda, / i sta1o. / Kod a3vlije5, / ne2ma u a3vliju u3ni5}. /„Cu1ra, / i3ma{ l vo3de5?”/
„I#ma7m
5 .”/ Ja27 izne3sovo3de5, / o2n se na1pi5, / ja72 mi1sl:a on }e i3} ku1}. / Ne3 zna5m
mo37mka. / Ne1 zna5m.21/ Ni4sam ga ni1kad vi1dla. / Ka2`e5 ovii... / kad, / do--i1du5
jo1{ dvo1e. /„Do1bra ve1~e”, „Do1bra ve1~e5.”/ Ja2 poqu4b u1 ru5ku/ o1badvoe; ka7`
2 e5
„\e1 t je ta1ta i ma1ma?”/„E!vo i u3 ku}.”/ O#n izi4|o{e5 na1 dvo5r22. / Pod
vi3wagu je3dnu, po {7a1la5{7. / A su2nce j ve1} na pre3odu. / Ka1em ja72 we1mu, /„Ja
ne3 smije5m sta1jat su2nce pre3lazi mo72ra5m i3} pora|i4vat.”/ Pa ka1e „Sta1n,
/ e1no ma1ma i ta1ta do3{l su ka1e, / ko3 tebe.”/„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 do3zvole...”/ Ka2`e5, „To2 e si2n
20

бљено.

Сугласник н се у позицији између вокала и сугласника често изговара доста осла

21 Преношење акцента са глагола знати на негацију може да се остварује двојако, и као
старо и као ново преношење. Ова два облика разликују се пре свега у реченичној интонацији.
Облик ne1 zna5m је интонационо и семантички необележен, док облик ne3 zna5m садржи додатну
семантичк у компонент у, односно лични став говорника, невериц у, сумњу или чуђење.
22 Конс трукц ија на двор са пренесен им акцент ом на прок лит ик у чује се само код
најстарије генерације у значењу напоље.
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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{tena i }e4rka.”/ Ka1e „Mo3ja }e4rka ne2}e da1qe5, / dok
su2nce prije2|e5, / mo3ja }e }e4rka i3} u3 ku}u”„Do3bro”, / ka2e. / I su2nce pri
je4|e, / mo3mak o3de. / O#n s jo1{ ma1lo sje1l, ja2 wi1a poqu4bla u1 ru5ku, / i o3n
o3do{e5. / I ka2e, /„Mi2 u~ ne3dqe, / do3lazi5mo, / zara cu1re5, / i cu1ru vo1di5mo.
/„A3jd. Ta1ta ve3li5 „Vo3t:e.”/ Ma1ma ve3li5 „Vo3t:e je. / Ka ste je bege3nsal
vo3t:e je. Al me1n ne2ma5 vra1}a7w
5 a5. / Ako ne1 vaqa5 vam, / vra1}at je ne2ma5.7 / \e2
do3{la nek tu2 i3 bude5.”/ I# ja5{e2s ne1di5qa5 spa47vala sa sve1krvo5m. / Ne2ma57
mo3mka. /Ka3ki5 mo3mak spa2v7 a5 u3 drugo5j so3b ta1mo, /a ja2 u ki3jeru sa svekrvo5m.
/ I!, sva1ki5 da7n
2 na vjerna7u4 k, / u cr2kvu. / Po1p me tu2 ispo3vije5da,5 / po1p me tu2...
/ Vr2{i5 mo3lbe. / I ja2 se {es--{e2stu ne3dqu, / i1de5m na vje3n~a5we23. /I sva1
tov do3{l ko1wenik je3dan bi1o ii, / s--pe2t ko2la75 sva1to5va na3ki}en papi4r
ma s--{to3kakvi5m. / Ni4je se pe{ki4ra5i3malo; ka3ki5 pe{ki4ra.5 / Bi4lo c--od
papi4ra57 ne1ki5 cr3veni,5 / bije2li,5 / sva1kaki,/ pla2v7 i5. To2 se na3kite ko3w, / za2s7 ta
ve... / I sje1de5m ja2 kod dje1ve5ra, u3 kola, / i djeve3ru{e5. / A mo3mak je u3 drugim
ko1lma. / I ka smo ta1m i3za{l u3 cr5kvu... / Ajd./ Ja27 i dje1ve5r me1ne i3zvede5
i3s ko5la5, / i ajde sa1d tre1ba75 i mo3m
7 ak 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 prste3nce...
/ I tu2j bi4l smo / o1peta / ku2m o1drije5{i ru2ke... / A me1tne5 se go1r ovii, /
kaoo, / kao je3dnan ovii... / Ka1ko b t re3kla, / kao je3dna, / `e3qezno ne1{ta,
/ cr3kveno... /
A: Na glavu, kruna?
I: Круна; / me1tne5 se gor, / na o1badvoe, / i ka se to2 ski1ne5, / ru2ke se
o3drije5{e5, / i i1de5mo mi2 sa3da75. / I!de5mo ku1}, / i cu1ra u3lazi 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, /
dije2li5ka3u. / Ne1ko joj da1dne5 pa74ra5, / ne1ko joj ne3 dadne5, / ne1ko e3t... / I, po3
stavi5 se je1lo, / tu2j se je1du5. / Sve1krva ve2`e5 ce3ki5n, / sna3j po1d vra5t, do4tle
ne3 ve5`e5.
A: [ta je cekin?
I: Ce3ki5n. / Ce3ki5n. / Du--kao du3kat. / Ce3ki5n. / Ce3ki5n ve2`e5 ii, / du3kate
u3vla5~
7 i5 i {na7l
4  zla2t7 nu me1}e5, / da1 b sna3ja ovii, / u zla7t2 u bi4la. / I fi2no...
/ I! onda5r sve1krva / i1de5, /i sna3ja, / i1du5 o3bi5} d--k--ma7r
2 vu, / o1du5 o3bi5} va3ko5,
/ o1kolo 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 |uve3gijo5m, / u ki3jer.
/Sve1krva o1ndar ka27e /„Ti2 sa1d, sna1jo, i1de5{7 sa / |uve3gijom u ki3jer.”/„I!de5m,
/ ajd.”/I ta3ko smo mi2 na3stavl `i3vot, / a {e2s ne3di5qa5 bi4l smo, / ko2nda
ni1ko ni1 za koga ne1 zna75. / O!ndar smo na3stavli3 pjesmu, / na3stavl smo i
23 Непознат је овакав акценатски лик реч и венчање. Или је у питању аналог ија или
оказионална појава.
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ko3pa7w
5 e, na3stavl smo sve1. / A {e2s ne3di5qa ni4smo / sa3stavl se za1jedno. /
To2 je pri1je u--u sta2re go1dne bi4lo; / a sa1d je dru1go5./ Sa1 dru1go5. / Sa1d i1de5
u1ve~e5r o1dma57, / i o3do{e5 / na / na spa74va5we. /
A: A kako ... kako vunu prede{?
I: A vu1nu ovii, / u1zme5m, / i3ma5m, / imam dva2 gre1bena. /<Yuju se glasovi
drugih osoba> Do3bro. / Vu--i3ma5m dva72 gre1bena, / i ~e3{qa7m
5 , /mi1sim, / vu1nu.
/ Grebe3na57m, / grebe3na75m, / grebe3na57m,/i1 onu ku3|equ u1zme5m, fi2no na1vije5m
na, / ima--i3ma7m
5 pre1slcu mi1sli5m dr3venu, / na3pravi5 se pre3slca. / Va2m
7 se
na3pravi5 je3dno vrete3no. / Ka1o je3na... /<Yuju se glasovi drugih osoba> Kao
je3na, cije2v. / Kao je3dna cije2v, na3pravi5 se vrete3no, / i ja za1bije5m, / zaa tka1n
cu – ka1nca se bi4la – i za1bije5m za3 tkancu, / i1, / ru4ko5m ovii, / li--de3sno5m
pre4de5m, / lije2vom
5 ovii, / dod--u3vr}e5m. / A / de3sno5m dr3`i5m vrete3no. / I ja72
to1ga napre4dem, napre4dem, napre4dem, napre4dem... / E!/ o1nda5r, / u1zme5m bo3e5,
/ cr3vene5, /bije2le,5 pla2v7 e5, /qu1pkave5, / sva1kakve; / i o1ndar tka1le se po3wave.
/ Pa smo {a47rale. / O#snovu sam me1}a5la ovee, / l0a3nenu. / I to2 sam i1sto
bo3jla u bo3jama. / I o1nda5r...
A: Kako boji{?
I: Bo3ji5m, / u1zme5m bo3je. /<Yuju se glasovi drugih osoba> U!zme5m, / u1zmem
bo1je, u1zmem bo1je, /cr3vene5, pla27ve5 kake o1}u, / i / tka1la to1e... Tka1la vu3nene
po3wave. /Al sa1mo bojla i {a4rala po3wave. / I#mala sam br1do, / i3mala sam
sno3va~e, / {to snu1je5m. / Pa to2 su bi4lee,/ kaoo / ne1ke5 qe--qe1stve, / ka1o ne1ke5
ja1sle, / qe1stve qa1sle i ta3ko5. I to2 ja2 me1tne5m po ze3mq, / ko2qe u3darim, /
i za3tegne5m, i3mala cije2v, / cije2v od/ zo4ve5, / od zo4ve5, / od tra74ve5, / od zo4ve5
cije2v i3mala, / i namo3tam ja2 to ~u2nko5m, / namo3tam
5 namo3tam
5 , / i1, / ja72 to2 snu1je5m
i
sa to1i c je4vi.5 / I#mala sam na1tru, / va7m
2 o {to } tka1t, / i br1do, / ii, / ni1te,
/ {to no3gama ra27di5m, / zna72{7, / no3gama ra27di5m, / kad vu4~e5m toe, / br1do. / A
mo2ra5m ovii, / u1vje5k zije4nt je3dno5m no3go5m, / da bmo3gla tu1rt, / zje--cije2v,
/ kroz, / ovii, / kroz ni1te./ A ni1te s to2 va3ko5 /pokazuje?... Od/ od//od la1na,
/ od la1na se ni1te pra1vi5m. / Dva72...
A: Konac?
I: Dva72 ovii, / dva72 {ta7p
4 a, / i od la1na. I ja72 to2 ovii, / u1zmem ru4ko5m o3no
i3ma75 ovii, / {to dr3`i5m ru2ku, / kao je3da da3ska, / le1tva, / i ja72 to povu4~em, /
a va2m
7  ru4ko5m--no3go5m pri3tisnem je3dno5m, / i1 / tu1ri5m. / I to2 se ovii o1dma5.7 ..
/ to2 se tka1lo. / I ja72 to2 o3tka5m po jedno / tri3es-~e3teres me1te5ra524, / pa o1nda5r
o1pe5ta75, / ka to o3tka5m, / o1pe5ta ja na3snujem se3b sno3va~e, / i o1pe5t o3boji5m
vu1nu, / i o1pe5t. /
A: A ~ime boji{ vunu gdje na|e{ boju?
I: Na27|e5m bo1ju25uu, / u trgo1vnama, / na27|e5m u ka3rtcama. / Te1 cr3venu, /
te1 pla2vu, / tee qu1pkavu, / za vu1nu i1{te5m. / I#ma75 zaa pr36teno5 / pla47tno, zaa
24
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ovii, / zaa... la72n, / za ko3napqu... / I ko3napqu sam pre1la i1sto5, / nabi4jala,
stu1pu i3mala, / i la72n. / Na1bije5m... / I#mala stu1pu... / Na3pravi5 se da3ska, /
isje4ku5 se / le1tve, / sje4ku5 se le1tve, / i1 /va7m
2  se na3pravi5 je3dan, / je3dna mo1tka,
/ da mo3g se dr3`at, / i va72mo stu1pu, / i ja72 sam to2 nabi4jala. / Na3kseli se
u vo3d, / la27n, / ko3napqa, / to se si1jalo, / to ne2ma75... / Cu1re se... / pre4du5, /
tka1ju5, / nabi4jaju... / po tri2, po ~e3tr da27na zna1la sam nabi4jat toe la72n i
ko3napqu. / I u1zme5m bo3e5, obojim, / ak o1}e{ bije4lo, / na bije4lo, / ak o1}e{
ovii, / bo3jt, / o1ndar mo2ra5{ u3ze5t bo3e za la27n, za ko3napqu, e1kstra. /
A: I kako, {ta onda radi{ posle ka to uradi{?
I: I ja72 ka to o3tka57m, / to2 se {i1le ovii... / [i1le, /рубне. / [i1ju se
ru3bne od la3na. / U#bije5li5 se na va3ko5... / U!zmemo lu4ga, / ku1pl]lu2g od
{po1reta {to go3ri5 va1tra. /
A: Luk{ija?
I: Лукшија. / I# to2 sku1pi5mo i, / i3mal parijencu / dr3venu, / pro3bu5{
5 e5na
i3zvr5tita. / I tu2j slo1`i5mo to1e, / se3qa~ke ru3bne. / Slo1`imo, / i o1nda vre3
le5 vo3de5, / uskqu3~am
5 o, / i to2 za1lije5mo. / I to2 sto3ji5 do je3dno tri2 sa7t2 a--da2n
7 a.
u
i
/ I! ondar va1di5mo, / i no1si5mo naa, / naa vo1d pra1t] teku}cu, / r je4ka. /
I#ma5mo ta1mo je3dnu kla1du, / dr1vo je3dno kla1du ve2lku. / Tu2j na2s bu1de5 po dva3j{
`7en
4 a5, / na toj kla1d. / Pe3re5mo toe ru3bne. /Ne2ma75 pra1t, / ne2ma5mo na buna4ru
ko sa3da5, / il na o1vo5me... / Il u ma{i4n ne1{t. Ma ka3ki5. No3slo se po sa2t
/ i1de5mo, / dok toe vo3de5 do2|e5mo. / Snije2g. / Le2d. / Pro3bijemo. / Le2d. / Do ko3
qena, / snije2g. / Mi2 to1i pje1va7m
5 o, / i no1si5mo cu1re pra1t to1e ru3bne. / Ma smi1o
s re3} ro3t:eqma, / e1vo zi4ma e. / Ma ka3ka5 zi4ma. / Pa go1ni5{ i3 ma5r
7 vu. I#mala
j
26
po dva3 s kra2v7 a5,/ vo1lo5va5 , / ko4wa7,5 / ova7c
4 a5... / To ti sve1 mo2ra5{ go3nt na vo1du
to1ju. / Sa72t vre1mena i3ma5{ do go1ni5{ na vo1du. Ni4je bunare4vabi4lo, / ni4je
vo3de5 bi4lo. / Pa ja72 i3{la na1 vodu, / cu1ra bi4la, / i3{la naa ovii... / U dru1go5
se3lo i3{la. / O$v sam sa1d u--u u Vi2nsko5j, / i1de5m na U@nku na vo1du, / na1 buna7r
5 ,
/ i tu2 nas bu1de5 po dvaj{ `e4na5, / va3qa5 to do3~kat da se to za3grabi vo3de5. /
Dok za3grabi5m vo3de5,/ mra72k. / Dok do1e{ ku1},/ je3dno5~ na1 da75n mo1{ o3ti5}, /
ne3 mer{ vi1{e5. / No3slo se na o3branc dva72 a3mpera. / Je3dan od za4da5 a3mper,
/ je3dan na3prije5d. / I! ako se pqu1ska5, / o3dlomi se lije2pa gra74na koja ne2ma5
pra3{n
7 e5, / pa se ope3re5, / i o3na se tu1ri5 u a3mper da se ne3 pquska5, / da1 b i3sa5n
vi1{e5 vo3de5 do1nio ku1}. / I#spquska5 se, o1bale27. /Ni4je ra2van. / I ta3ko smo
se / pa1tl] u sta2ra5 do2ba5. Al je bi4lo ve1selo. / Ma ni4je re1ko5 ni1ko, „Jo2j,
te4{ko m je do3nijet vo3de5, / te4{ko m je o3ti5} o3prat ru3bne.”/ Ma ka3ki5. /
Ma7m
1 a28 ka1e i ta1ta, „Ma sa1mo se spre2ma5j }e1r i o3brancu u3 {ake, / i done3s
vo3de5.”/ Done3se5m vo3de5, /„E!, / }e1r”, ka1e,/„Aj ti sa3da5 o3branc u3 {ake, / i
one ru3bne no3s pra1t na7... Na, na, na, na vo1du. Na rije4kuto1ju.”/ Ja27 pe3re5m,
26 Честа је алтернац ија краткосилазног и краткоуз лазног акцента на првом слог у као
у овој речи.
27 Реч обала у говору Винске има и значење узбрдица, брдо, брег.
28 Случај када се а изговара зат ворено и кад није под дуж ином.
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mo3mak do2|e5. / Stoj3i5 ma1lo. / A jooj ako ta1ta u3gleda5 i ma1ma, o3n }e me1ne
u3bt. /„Aj ti”, re3ko,„ku1}.”/„Pa {to?.”/„Pa o3n ne3 daju5, ne3 daju5 o3n da
ja sto3ji5m, da o3n] ne3 vde.”/ Mo3mak o3de5 ku1}. / Al волио, / vo3lio do4} |e
cu1re pe3ru5 ru3bne. / O#~uo cu1re pje1vaju5, / i1du5 na1 vodu po pe4-{es cu2ra5 i1de5
za3pje5va5, za3grle5 se, / i1du5 na1 vodu i pje1vaju5. / Pod o3brancom, / pod a3mperma.
/ A mo3mc ko2 mo3mc. / Ta1 }e, / ra2de5 zi3mu5s, / zi4ma, „I!de5mo, / e1n cu1re5 o3do{e
na1 vodu.”/ Pje1vaju5.”/[…]mu |e1da. / Bi4lo pje1sma, / bi4lo se1. / A da3nas... / Ni1t
vi1di5m mo3mka da sa cu1rom i1de5, / ni1t vi1di5m cu1ru da i1de5 na1 vodu |e1. / I#
s:obe5 u3 sobu gra1bi5 vo1du... / Da3nas je... / ya1losno. / Pri1je bi4lo ve1s3 elo. / Haa
jooj, zar va3ki5 snijeg je bi1o; / i1de5mo se gru1dat. / De bolan i1de5mo se gru1dat
svi1 mo3kre do2emo, / a ne1amo ni ci1pe5la5 ni ~i1za75ma5, / ni1{ta. / Zamo3ta5mo
ne1ke5, ovii, / {u1ferce u1zme5mo / i zamo3ta5mooko no1gu5va, / bo3se no1ge. /
A: A {ta su {uferice?
I: Pa {u1ferce, pla4tno ne1ko5, kaoo / vo4jska {to i3ma75 o1no5... /], za
mo3t amo no1ge... / Il ak i3ma5{ sta2ru ne1ku vre1}u,/ la3nenu, / u1zme5{ toju vre1}
u i zamo3ta{ no1ge. / Ha va3qda s i3mo5 ciz--ci3pele il ~i1zme, / ma ka3ki5. / Ni
o3 tom ba ni3 govo5rabi4lo. / Bo3s, / bo3s na1 le5d onim. / Tr2qa5{ onim, onim
, / {u1fer]cama po le3du,/ i1de5{ po snije4gu. / Ma jooj, ne1ko j tra74`io... /
A za3pjeva5mo pa se o3ri5. / Ma to2 ve1selo bi4lo de bolan {u4t. / Ko1 b to2
tra4`io ko2 sa3da5. / Sa1d o}u ~i1zme, /o}u ci3pele, / o}u ja3knu, / o3}u bu2ndu29 o3}
u... / Ma ka3ki5... / Prij1 e ni4je bi4lo... / Za3su5~e5{ ruka4ve, / od od od la1na o3tka5{
se1b ru3bnu, / i za3su5~e5{ ruka4vei i1de5{ bo1lan snije2g pa1da75, / ma1 ni1{ta. /
Lede3nce vje1se5 o ku1}, / o--o kro3u, / ma ka3ki5. / O#tkine{ one tri2 lede3nce,
/ pa, / pone3se5{ se1b pa pola74ko ko na1pije5{ se vo3de5, / ne2ma vo3de5 ni1|e. /
I!gra57{ se, / ne1a vo3de5. / A ti one lede3nce ma1lo odgri4ze5{ i, / ko2 vo3da, /
na1pije5{ se ko2 vo3de5. / I!, bi4lo vese4qe. / Pa i1de5mo o1tle5 sa snije2ga sa le1da.
/ Ma17 pje1va57mo bo1lan... / A bo3s, / ne2ma57, / crve3ne5se no1ge. / Al ko1 te pi2ta5. /
Mi2 vo1li5mo i3}, / pje1vat, / i i ... / Ni4smo ni3 bolesn bi4l, / ni4smo ni1{ta...
/ Da3nas mla4d7 o bo1lesno; / 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
do1ktoru, / ni1{ta. / A!, / vu4~em |u1bre, / i do1em u3 ku}u,/ ro3di5m dije4te. /
A: Kako si rodla djecu?
I: Ro3dla / dvi1je `e3nske5 i je3dno mu1{ko. /
A: A gdje s rodla u ku}?
I: Ro3dla u3 ku}. / Do2|e 5sa1m `e3na, i sve2`e5 pu1pke. /
A: I to je to?
I: Ni1kud, / ni4sam i3{la ni1kuda. / Ni do1ktor, / ni ni1{ta. / Ni1t su
dje3ca i3{l. / Je3dno dije4tedo3jla / ~e3tr go1dne. / Si2na. / ]e4rku sam do3jla
tri2 go1dne. / I {ta1, / ni1{ta. / Ko3pa5m, /si2n done3se5, ovi, / ske3mliju, „De1,
ma1ma, sje3d odmo3r, / u ja74rak.” /„Pa {to,1 si2ne, /ni4sam su4stala.”/„De1 ti,
29

130

Реч бунда у говору Винске има значење зимска јакна.

ma1ma, odmo3r.”/ A ja zna72m {ta1 o2n o1}e. / O!}e da ga na3ra75nim. / Ja we1ga
na3ra5nim, / i on o3de ku1}, u1ze5 ske3mliju i o3de. / O#de pje1vaju}. / Ye3tr
go1dne i3mo5, / pa to e ve3lko. / To da3nas dije4te, ovii, / od ~e3tr] go1dne,
mi1sim, / zna27 sva1{ta. / A i o1ndar je zna1lo, / al... /
A: A kako su...? Jes imala ovce i kako si vunu...?
I: A!, / a i3mala sam ova74ca5 / preko tri3es koma47da75. / I ko4za75. / Ja72 o2vce,
ovii, / kad / {i2{a57m / u--u ma3ju i {i2{a75m. / O#ne se zi2m o3ja57we5 i do ma1ja, /
ja27wc odra4stu,5 i1 onda5r o ma3ju {7i2{a75m. / Ja2 o1dma5 toju vu1nu o3{7i5{a5m, / i
o1dma5 je pe3re5m, / i o1dma5 e sta1vqa5m se3b u ~e3{qa5we, / il u grebe3wa5we, /
i o1dma5 je pre4de5m. / Ne o3stavqa5m je preko z--qe1ta, / za zi4me5. / Ja27 to2 preko
qe1ta. /I!de5mo u1ve~e5 na sije4lo. / Pone3se5m dvi1je ku3|eqe, tri2, ja2 opre4de5m
na se4lu, / i pje1va5m
7 o, i pre4de5mo cu1re. / Pone3se5sva1ka ne1ka5 pone3se5de1c ga7s2 a5,
/ ne1ka57 / dva72 de3ca, / ne1ka57 tri2. / Ni4je bi4lo ga27sa, / ni4je bi4lo ni1{ta sje1tla. /
I#ma5m
7 o 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, / cije2laje3dno
se3lo sku1pi5 se cu2ra7.5 / Da3nas, / ve~e3ras ko3d mene, su1tre ko3d one5, / pre1js4tre
ko3d one5, / i mo3mc nam do3laze5 is tre1}e5g se3la. / Na pre4lo. / I mo3mcne3
idu5 ku1} dok / do1 edno, je3dan sa2t dva72 sa2ta; /нико ne3 ide5 ku1}. / Se1 sje3di5mo,
/ pre4de5mo, / i1gra7m
5 o; / ne1ka se u3vati i3 kolo i1grat. / Done3su5mo3mc{a3rgiju.
/ Aee „Pa a3jmo cu1re po3igrat.”„A#jmo.”/ I!, mi2 u3vati5mose, / o3stavi5mo svo2j
ra27d, / al u3ra75dimo o1peta, / ne3 smije5mo ro3t:eqma do4} da ni4smo ura74dl. /
E, po3nijet dvi1je ku3|eqe tri2 pa da ni4s o3preo. / Ka27`u5 ro3t:eq, „\e1 s ti
bi4la, / pa ni4s o3prela, / {ta s ra4dla.” Mo2ra5{ o3prest tri2 ku3|eqe vu1ne5,
/ pa o1ndar i1de5mo u3vati5moko1lo, / i mo3mc {argi3jaju5,i1gram
5 o. / Sva1ka cu1ra
i1gra5 do3 svo5g mo7m
3 ka. / Al ne4ma75 i3} ku1} s mo3mko5m, ka3ki5. / Ne3 smije5{ do2}
ro3t:eqma. / Ro3t:eq, ka3ki5. A: A kako...To2j no2}.
A: A kako pravi{ priglavke?
I: A o1nda5r i3ma5m pe2t iga74la75. / Iga47la75 i3ma5m pe2t, / ovi... / O`... / Od...
Ka1o o3 `ice, / e3t. / yi1ce5. / I! ja72 to2, ovii... / Pe2t iga47la75; / ja2 po1~ne5m to2
pri--pa--pri3gla5vke pa4pe to1je ple3st, / i ja72 isple3te5m. / Isple3te5m ne1kad
i ~a3rape, / ne1kad pa47pe, / ne1kad dvo3je ~a3rape, / ne1kad tro3je pa74pe, / za no2}.
/ Mo2ra5{ i3splest, ako s po1nije5lara2da, / mo2ra5{, / sje3di5{.7 / Ka7`
2 u5 ro3t:eq,
„Pa {ta s ra7d4 la pa ni4s i3splela?”/ E!, ne2ma ta3ko5 ro3t:eqma do4}. / A da3nas,
/ni1ko ne ple3te5, / ni1ko ne pre4de5, / mo1re ro3t:eqma do2} sa kwi1go5m, / sa...
/ ka--s na3ko5e3t do2}/ ku1}.../
A: Koja je razlika izme|u papi i priglavaka?
I: A, / pa74pe su, ovii, / pa47pe su je1dnostavne, / samo / ma1lo / ple3te5 se. /
A ~a3rape ple3te5{ / do1 po5 no1guva30, / do1 po5 listova. /
A: To su priglavke?
I: To su  ~a3rape. / Ya3rape to2 su. / A pa4pe su do1l ovii, / do1l samo
ta3bane i do1l pa74pe. / Ne pa74pe ne3 budu5 go1r viso3ke, / sa1m pople3te5{7. /
30
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A: A priglavc?
I: Pa to2 su ti2 pri3gla5vci, ja1. / Pa74pe, / pri3lavc. / A ~a3rape du1`e5
ple3te5{, / do1 po5 li1stova. / Mu{ka4r
7 cu. / A `e3nski5m ma1lo мање. / ye3nama.
// Cu1re. / A mu{ka74rcu i1du5 du1`e5 ~a3rape. / Du1`e5 ma1lo. / I!, ta3ko smo mi2
to2 ve1selo bi4l ve1sel ne2ma75, / ma ka3ki5. /
A: Je l zna{ neku pjesmu, ne{to? Je l se sje}a{... Neke pjesme {to
ste pjevale?
1 m ku1} si1tno pje1vaju},
I: <Ti{ina, govori u sebi, prise}a se>Ide5
ma1ma ~u1je pa m se radu1je31. /<Uzdi{e, prise}a se>Уsta5j7 ma2l
7 a pa vo3love
ra4n
7 ,/su1tra }emo o3rati na stra4n
7 ./<Uzdi{e, prise}a se>Qu4b me di2ko
jo1{ me ni4je ni1ko, sa1mo na47na ka1d sam bi4la ma47la. /
A: A {ta s imala od stoke?
I: A od sto1ke5 sam i3mala / три̑ kra1ve, /i3mala vo3love, / i3mala svi2we... /
A: Kako idu poslov... oko stoke?
I: Pa ka1ko i1du5... / Po3slov i1du5 do3bro. / Kra1ve sam go3nla / na u1tva5j. /
Kra1ve. /
A: [ta je utvaj?
I: Pa u1tva5j je li3vada. / Li3vada, zele3ni5se tra74va. / Li3vada. / E ovii...
A vo3love, / to2 / sam { wi1ma o1ra5l
7 a. / Ta1ta ka1e i ma1ma, „Aj ti2, / o3r. / Plu1g
u3 {ake i o3r. / S vo3lovma.” / A ja72 ra1no u3stane5m, / u pe2 sa47ti5 pa napa74sem
vo3love. /
A: Jel ti ko pomogne?
I: Pa po3mogne. / Po3mogne. / I#mala sam bra1ta pa m po3mogne5... / A, /
a ne1kad sam i sa7m
4 a zna1la zu4bt. / Ne2ma ni1koga. / Bra1t o1de5 ra4t:... / Zna1la
sam i sa7m
4 a zu4b]t. / A ta1ta m na3sije ku3ruz, „A ti2 / }e3r, zu4b.”/<Ka{qe>
A u3dari5, / u3dare sta27ri5 qu2d„Pa vi1d,” ka27`e5, „O!na5 cu1ra sa74ma zu2bi5.”/ Pa
{ta1 }u, / ne2ma575 ko1.
2.2.
Датум: 28. 5. 2014.
Трајање снимка: 62ʹ 16ʺ.
Говорник: информаторка И2, Јелица Лукић, представница је средње ге
нерације. Рођена је 1961. године у Винској, где се и удала. Из Винске је од
суствовала неколико месеци током рата и тада је избегла у Подновље код
Добоја. По повратку из избеглиштва живела је у Броду 5 година са породицом,
након чега се вратила у Винску. Завршила је осам разреда основне школе,
али никад није била у радном односу. Комуницира најчешће са средњом и
млађом генерацијом, будући да има двоје деце. Живи у централном делу села,
који је углавном равничарски, у непосредној близини нема шума, пут је асфал
31 Силазни акценат на унут рашњем слог у је последица мет рике, реч радује акценатски
се рим ује са чује.
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тиран и постоји расвета. У том делу концентрисан је највећи број становни
ка Винске. Добро познаје ауторку, стрина јој је. Није се одмах сложила да
буде снимана, али је на крају пристала и знала је да се њен говор снима. За
разлику од И1, код И2 се примећивало да више пази на артикулацију и изра
зе које користи. Приликом снимања једно време је у просторији био присутан
ауторкин брат и информаторкин муж.
A: Danas je dvadeset osmi maj dve hiqade ~etrnaeste godine nalazimo
se u selu Vinska. Informator...  Jelica Luki}. De su se deca nekad
ra|ala?
I: Ko3t ku}e su se ra4|ala. /
A: Kako je to bilo?
I: Pa bi4lo j--si, te4{ko j to2, u za3dwe5 vrije4me to2 e / ma1lo te1`i5 slu1~a5j,
/ al da3nas je / mo3`da mode3rniji slu1~a5j, al / pri1je su `e3ne ra4|ale ko3t k}
e dje1cu. /
A: Kako si ti rodila?
I: Ja2 sam dje1cu ro3dla / u gra4du / u Sla3vo5nskom Bro3du. / Ovii, dok su
ne1ke5 mo3`da ra74|ale i ko3t ku}e5. /
A: Kako je odgajawe djece ovde?
I: Pa zna2{ / dje3ca se odga4jala na se3qa~ki na4~
7 in; / re3}emo; / mlije4ka,
kuru4ze5, / za47visi kak ko1. /
A: Kak se to pravi?
I: Pra1vi5 se, si2ne, u1zme5 se... / Pra1vi5 se,u3drobi5{ mlije4ka i / kuru4ze5,
/ da1dne5{ da je1de5 i / ta3ko e. I {e3}era / il ma1sla / i po3ma`e5{ kru1va i je1de5
i... / Bo2g da1o, / o--o, `i4v su i zdra3v. /
A: Kako ste djecu krstili?
I: Pa do3lazio j...
A: Va{a djeca...
I: Pa dje3ca se kr{ta4vala, / do3lazio j po1p ku1} i... / dje3ca s:e kr3stla.
/ To2 u za3dwe5 vrije4me na3pravi se ne1{t... ni4je to ne1ko5 bi4lo je1lo... / Sku1va7{
5
mu gra27, / kro1mpi5ra, / pi1le, / i bi4lo j ta3ko, a... /Sa1 su dru3k~ija vreme3na. /
A: Kako j bilo {kolovawe djece?
I: Bi4lo j te4{ko. / Te4{ko j {ko1lova5wedje3ce bi4lo. / Ko2 j i3mo5 sre3dstvo
mo1go j dje1c {ko1lovat, ko2j su qu2d ra74dl na se3lu, / a ko2 ju gra4du `i3vio
mo3glo e, a na se3lu, ni4je mo3glo. / Ve}i3naj bi4la / dje3ca bez / {ko2le5. /
A: Kako ste vi svoju djecu {kolovali?
I: Paa, / ma1lo s mode3rnija vreme3na, pa e, / ma1lo dru3k~ije. / Pa su
ne1ku {ko2lu i zavr4{l] i ra2d7 e5 / i, sva1ko j se1b o3t{o. / Ja2 i de1da mo2j sa4m
o3stal./
A: Kako j bilo za vrijeme rata {kolovati djecu?
I: Bi4lojte4{ko. / Te4{kojbi4lo. / Te4{kojbi4loputova4w
7 e. / To2 ena2j7 te1`e5.
/ Ze2bl, / mo3kr... / Bi4lojte4{ko,si2ne. /
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A: Jesubilibolesni. Jeste bili ви bolesni kad ste bili djeca?
I: Ni4su, / ni4su. Ni4sam fa3la bo1gu, ni4sam bi4la bo1lesna. / Dje3ca s bi4la
zdra3va {to se ti2~e5 to1ga5. / Je3dino bo2g dra27gi5 da1o to2 da bu1de5, / da bu1du5
zdra3v i... /
A: Je l bilo nekih slu~ajeva bolesti ka--ste,  I: Pa...  ka ste vi
bili mladi?
I: Pa bi4lo e, si2ne, / bi4lo e. / Za3to se cje4pl dje3ca, / bi4lo e bo1lesti,
/ bi4lo e, bi4lo e i... / A u ra3tu,bi4lo e / i u2{/ je1de5 po gla74v, /i sva1{ta j
bi4lo. /
A: Kakve su bile igre u va{em djetiwstvu?
I: I#gre. / I!gral se pi1riza i pa47le5. /
A: [ta je to?
I: To2 e... Pa i3ma5{, si2ne je3dno dr1vo, / kra3tko, / i sa1d / je3dno ma1we5. /
I to2 sa1d ta1mo i3maju ra1~vce / <pokazuje rukama>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 sta7r
2 u ~a3rapu, / to2 u1zme5mo od ma2j7 ke svo3e.
/ U!, / o3na j ku1kala, / „Vra7t4 :e m ~a3rape, / sve1 ste m ~a3rape o1dwe5l; kad tre1
ba obla4~t/ ne2ma5.7 ”/ Re3ko, / „Ma2j7 ko, i1gra5mo.” Tu2 se sa3stane5 dje3ca. / Po1sle
ne2ma75 / ba27ci5mo ne1|e, sa1krije5mo,ne4maju da obu4ku5. / Ne2ma57 ~a1ra57pa5, / ne2ma75
ni1{ta. / I ta3ko5 smo se i1gral. / Bi4lo j ve1selo, sine, / ta1d, / to2 s dje3ca, /
a da3nas je... / sve1 dru3k~ije. / Da3nas ne2ma5 {ta ne4maju pa ni4s za1dovoqn. /
A: Yega ste se jo{ igrali? Jeste ~uvali stoku?
I: Je3sam, / ~u4vala sam sto1ku, i1grala sam se... / I3mala sam sta3rije5g
bra1ta, / i u1zme5 pa3ru za3lije5pi5za li3sti} i vi2~e5, „Vru4}o, hla4dno”a ja o2da5m
/ {--po wi1v {e2ta5m sve1 bli1`e5, / pa se u3mori5m u3mori5m u3mori5m ko2 }u4kac,
/ pa sve1, „Vru4}o--se--vru4}o, vru4}o, vru4}o, hla4dno, hla4dno”, a ja dale3ko
po cije2loj wi1v o2da5m. /
A: A {ta zna~i to vru}e–hladno?
I: Pa bli4z sam. / Ako j vru2}e, bli4z sam te2 pa3re5 {to j o2n zalije4pio
za taj li3st}. / Ne1{to j zalije4pio. / Ako j hla4dno, / da3leko sam ja27. /
Hla4dno, hla4dno, / o2dam ko2, ko2... / Je3dno5m i1de5m da na2|
7 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: Na7|
2 e5m. / O!nda, o, bu1de5m ve1sela, do1bijem bombo4na5 pa3klo od bra1ta.
/ Ta1k je bi4lo pri1je. / Sa1d je dru3k~ije5. / Sa1d vi1{e ni1ko ni1kog i ne / vi1di5
i ne... / Dru3k~ija vreme3na. / Sve1 se, / sve1 se promije4nlo. /
A: Koliko je vas bilo djece?
I: Pe1tero.
A: Kako ste se po{tovali?
I: Vo3l: smo se, {to se ti2~e5 to1ga, al je / mo2j bra1t / je3dno5m bi1o na1jebo.
/ Yu4val smo go3veda, a ta1ta j mo2j o3t{o u trgo1vnu, i ku4pio bombo4na5, / i
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sva1kom je podije4lio po / tri2. / I na kra3ju e o2n, ~u4vaju} go3veda, / we3gove
s bombo4ne pro3pale u po1stavu, / od ne1ke5 ja3knce sta27re5. / To2 se zva74la
ta1nkerca. / U!, ta1d je bi4lo / to2 sku4po. / I o2n je do3{o, zi1no5 pla1kat, /
„Po3jel su”, ka2`
7 e, / „se3stre mo3j bombo4ne.”/ O@n... I na kra3 j:e ta1ta na3{o5,
/ i izu3dara we1ga. / A mi2 smo kri4ve. / I o2n je po1sle bi1o bje1n. / I ta3ko da
j ta1ta / u1vije5k govo4rio, / „Mo2ra{”, ka1e, „pa1zt.”/
A: Kak--kak--kaki su bili ispra}aji za vojsku? Kako je to izgledalo?
I: Pa, / bi4lo e to2, / pozo3vu5 se ko3m{ije. Ne1{to ma1lo na3pravi5 se, i
ta1d, / ta1d je to2 bi4lo / kad kre2ne, kad... sje1}a5m se kad je mo2j bra1t kre3no5, /
ta1d je ma72jka pla1kala i ta1d se / spre4malo. O@n /je rekao?,„Ne3mo5j, ma2jko,
pla1kat”, to2 se sje1}a5m do3bro. / / I--o--k kre4no o2n /me1ne za3grlio, qu4bio
me. / Ka27`e5 „Do4}e tvo2j bra1t.”/ Bi1o u ra1tno5j morna3rc. /
A:  kakve su svadbe bile?
I: Sva3dbe su bi4le... za4visi ka1k ko1je. / Re3}emo, ko1ji su ma1lo bi4l bo
ga3tiji, / 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 vreme3na ma1lo
dru3k~ija, mode3rnija. / A pri1je su ko3w bi4l. /
A: Kakoje to sve i{lo? Kako sise ti udala?
I: Ja2 sam se u1da5l
7 a... / / Ja2 sam se u1da5l
7 a, / ovaj... / Ja2 sam se u1da5l
7 a, / ona1k
skro1mno. / Na1ve~e. / Ni4je bi4lo ni1ke532sva3dbe5, / ta1d je to ta3ko bi4lo. /
Do3{la sam. / Vi1dla sve3kra, sve1kr6vu. / Seqa~... / Ku1}]ca ne1ka5... / Mo2j sve1
kar sta3riji ~o1ek, / sve1krva i1sto sta3rija `e3na. / Bi4l s fi4n. / Bi4l s
fi4n. /
A: Kakve su sad svadbe u odnosu na davna vremena?
I: Ha sa1d su sva3dbe, / to ne2ma5 pri2~e5 to2 se vo1ze5 u/u o1ni5m a3vtma sa3vre
menim sa {este3ra33vra74ta, o1ni5m limuzi4nei kojeka3kvi5m, aa to2 ne2ma tu2,
to2 j ne1{to sa3svim dru1go5. / I t2o do--tri--st tri1sta a1ut5 a5, / ~e3sto, / za o1samsto
o1so5ba5. / To2 j / ve1}, / dru1go5. /
A: Kakvi su obi~aji za svadbu?
I: Pa o1vi5 sa1 su o1bi~ai za sva3dbu... / / to2 se / pri--pri3pre5ma5 se ku1},
/do~e3kuje se, re3}emo mla7d2 a, /i1du5 se po3 wu5, / tu2 se ra2d7 i5 na1velko. / Tu2 ne2ma5...
/ Re3}emo za o1samsto o1so5ba5 i1du5, to svi1 sva1tov i1du5 po3 mla5du, pa ka se vra1}
aju... / O1nda se si1to, / preba3cujepreko3 ku}e5, / ako pre3ba75ci, zna22~i5 mla27da
o3staje, / ako ne pre3ba75ci5, / mla72da ne2}e o3stat, / o1nda mo2ra se, / ra{e3to, /
zdro3pt no3gama. /
A: Kakvih jo{ ima obi~aja? Kakve su vjen~anice?
I: Vjen~a3nce su bije2le5. / Ako j prekrive3na, / vjen~a1nca, / to2 j pra27va
dje3vo5jka. Ako e, / o3tvorena, o1nda, / ni4je pra2va dje3voj5ka. / Ta3ko j bi4lo. /
A: Kakvi su pripreme za Bo`i}? [a se sve radi prije Bo`i}a?
I: Pri1je Bo`}a?/ Na po2st.
32
33
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A: Na Badwi dan?
I: Na Ba1dwi5 da27n, / pri3pre5ma5 se, si2ne, / ri1ba. /Kro1mpir, / sala74ta, /
gra1 gnije2~eni5, / i to2 se sve1 pri3pre5ma5... / I ja21 ~eka5m svo2ga si2na da m do
ne3se5Ba1dwa7k
5 . / / Ka done3se5mo2j si2n Ba1dwa5k, / ja72 dr3`i5m / o3rase, / bombo4ne,
/ ku3ruz, {e3ncu, i opa3spe5m svo2g si2na / i Ba1dwa5k. / I o1nda mu / ku2pi5m ~oko
la74du, / il mu / izne3se5m so2ka ~a1{u, / ako ne3 pije ra3kiju, il rakiju. / I ta1k
da, / to2 se o3bavi5. / O!nda kad sve1, / o1de5 se u3 cr5kvu, / ka se vra2ti5 i3s cr5kve5,
ve3~era5mo. / / Bu1de5 ve1selo. /
A: [a se radi nave~e z-kad su djeca mala?
I: Ka su dje3ca ma74la, / o1nda se done3se5слама u3 ku}u. / I o1nda / i o1ra5sa5
i bombo4na7,5 pa7r
2 a5. / Pa se pi3ju~e5 / Piju piju piju. O#n to2 tra7`
2 e5, / ra3zastre
to... / cije2labu3gija se u3vati5 u3 ku}. / Ne3 vidi5 se ni1{ta / od-od... / Ve1selo
j to ne1kad bi4lo, si2ne. / Sa1 t je ve1}, / se une3se5ma1lo sla1mce5 u3 ku}, / ve3li5
pr2qa5, ispr4qa}e se. / / A pri1je to2 dru3k~ije ma1lo bi4lo. / Na se3l.../
A: Kakve su pripreme ujutro, na Bo`i}?
I: Pri1peme u1jutru na Bo3`} se.../ <ka{qe> Pe3~e5 / ~e4snca. / Ko
vr3ta5n. / Kovr3ta5w se pra1vi5 / da bimo1go5/ u3jtru / na3bt svo2me, / svo3joj5 `i
vo3tw, kra1v il vo3lu/ na ro2g. / Ta... I o1nda se to2 / po1sle done3se5, / i to2 se
pra1vi5 / po1para. / Ta3ko e pri1je bi4lo. /
A: [ta jo{ od jela?
I: O!nda se si-t / ka do2|e5 se i3s cr5kve,5 o1nda se pe~e3n6ca, / sije4~e, / i
se3rvi5ra5 se, sa3rma, su1pa, / kola74~./
A: Koji su poslovi za `ene a koji za mu{karce?
I: Za `e3ne su, si2ne, da sta1ve5 na1 sto5, / re3}emo su1pu, / o1no5 {to s na3pra
vle. / Re3}emo, сарму, / kola4~
7 e... / A wi1hovo j da me2so isje4ku5 / i da done3su.5
/ I pr3vo5 ka se u3lazi5, o1nda se / ka2`
7 e5 „Hri3sto se ro1di5.”/ I mi2 u gla7s2 / „Va3isnu
Hri3sto se ro1di5.”/
A: Kakvi su danas obi~aji u odnosu na-na... to kad ste vi bili djeca?
I: O!bi~a5j je da3nas sa3svim, / , dru3k~ije. / Rije4dak slu1~a5j to2 / da-da3nas... /
A: Je l se sastaju qudi, je l spremaju ?
I: Pa dru3k~ije... / sla1bo ko1 / ko3me do3lazi.5 Sla1bo... / to2 / ne-da3nas
to--i--je1du5 / i na Bo3`}, / i me2so i... / Dru3k~ije, / druk~ije nego u na1{e5
vrije4me. / Dok s mo3ji, dok je / stari3na o1ni5 bi4lo, sa3sim dru3k~ije. / Пос̑т
je se zna1o ta1~no po2st. / Po3st]lo se / ni4je bi4lo... / A sa1d je to2 ve1}, /sa3sim
dru1go5. /
A: , kakav je post za Vaskrs?
I: Pa ma1loprije smo / o3 tom ma1lo pri4~al, / za Va3skrs se, si2ne,/ po2st
/ bi1o,/ u stari3n, / ni4je se smje1lo / ka3{ka ka se o3pere5 ta7j2 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 govo4rla u1vje5k,
/ to2 se ne3 smije u3last, to2 kad o3na su3|e o3ri5ba5 i sre2di5, ne2ma75 vi1{e5... /
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A: [ta to zna~i da ne dirate sudove vi{e?
I: Ne3 di5ra5mo su1doveza3to{to je to2 po2st /i to2 ne3 smije{ u3ze5t ne1{to
mr4sno da b ti2 / we3zno34 su3|e na pri4mer u1zme5{, il... / zna2{
7 . / Ne3 smije5{
u3zmat kad je po2st to2 se pe3re5, sre2di5, zna7~
2 i5 na3staje po2st, / ne2ma5 vi1{e5 su3|a,
/ ma27st zabo3rav, / sa1mo... /
A: [ta jedete onda?
I: Je1de5mo / {t--kro1mpi5ra, / u u2qu, / ispe3~e5se, / lu1k mla27di5, / ri1be5, /
u1vje5k je ne1{to se na3{lo. Zna2. / Ni4je sve1 u me2su, si2ne. / Kad je po2st po2st. /
A: A danas?
I: A da3nas, / je1du5 / st-st / {ta sti1gnu5 / ne2ma5{ ti tu2 vi1{e5, / to2 da3na
se... /
A: U ~emu su se farbala jaja?
I: Da t ka27`e5m dije2te, / u stari3n to2 t je /na2jbo1qe5 u lu1kovcu, / od
lu1ka. / Lu1k se sa3~u5va5 / i to2 se fa7r
2 balo, a ne1 u bo4jama kojeka3kim
5 / ti2m ti2m...
/Sve1 do da3nas дạ̑н je to2 ko3d mene. / Ni4sam ni1kad fa27rbala u ti2m / ti2m /
u3mjetni5m i... / sve1 svo3ji5m pri4rodni5m. /
A: Je l se mo`e jo{ u ne~em farbat jaja?
I: Може, / mo1`e, / u ko3privama. / Mo1`e. / Ko3prive. / Ko3prive se
fi2no / me1tnu5 / da se ku1va75 i unu4tra ja47ja i... / A {are3nt?/ Zna27{ ka1k se
{are3ne5 ja47ja?/ I#ma5{ вреће, / o1ve5 pro4zirne5 {to bu1de5 vo3}e, po3vr6}e, /
kro1mpi5r... / To2 ste2`e5{.../
A: Pletene?
I: Da. / I to2 bu1du5 {a3rene5 ko1ckce, fi2ne5. / O!nda cvije2t. / Ko3privce5,
li2st... / Omo3ta5{. / Me1tne5{ na ja47je, / ~a3rapcom umo3ta57{ i me1tne5{ da se
ku1va75 u fa2rbu tu2 / od ti2 qu1pi5na5 / i bu1de5 pre1di5vno. /
A: , odlazak u crkvu za Vaskrs, je l’ se odlazilo?
I: O#dlazilo j se, je1st. / O#dlazlo j se u3 cr5kve5. / Do3bro. / Pri1je / bi4lo
dru3k~ije, / a sa1d je o1pe5 dru3k~ije. / / Ka2`
7 e5m t si2ne, bi4lo je ve1selo. / Ve1se
lo j bi4lo, / sa1d je sve1,/ ne1{to... / Po3ti5{teno, i... /Ta1k da... / U na4rod je
do3{o5, / ne1ki5, ne1{to... / <{apu}e>
A: Postoji neki dan kad se ide na grobqe?
I: Po4stoji,5 si2ne, / po4stoji, / da, / to2 e ta27j mr2tvi5 da72n / ko1ji se i1de5,
mr2tvima pa27le5 svije4}e, / obi3laze5 svo3ji na2jmi3liji5... / To
A: [ta se radi? Kako se zove taj dan?
I: Za3du{nce. / I#ma75{, si2ne, / Za3du{nce, / je3se5wske5 i / pro3qetne5.
/ Je3dni5ma / no1si se cvije2}e, / a je3dno5m se u je1se5n no1se5 je1la. / Ta3ko e / po na1
{em o1bi~a5ju. / / I pa27li5{, / svo3jima, / svo3jimao3cu, ma72jk, / ba3b, / de1d.../
A: Kakve su, kakve su pripreme za slavu, koja je va{a krsna slava?
I: Mo3ja sl-- <ka{qe> kr1sna sla1va je / Сve2ti5 I#lija. /
34 Присвојна замен ица са краткоу з лазним акцентом њезин у говору Винске је функ
ционално неу т рална, док је исти обл ик са дугоу з лазним акцентом обележен и јав ља се
само у говору старијих генерација.
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A: Koji su obi~aji za tu slavu, {ta radite?
I: Pa pri3pre5ma5{ / / su1pu, / sa3rmu, / me2so, / kola4~e... / To2 e ta2j da2n
koji se mo1remo, re3}emo, / sa3stat. / Bra1t, / se3stra, / fa3mi5lija, / ova3ko ne3
b se mo3`da dru3k~ije ni sa3stal. / Ve} se tu2 sku1pi5mo ma1lo i / to2 / pro3sla
vi5mo / i ta3ko ma1lo izve3selimo se. /
A: Je l’ idete u crkvu taj dan, je l’ nosite koqivo?
I: Pa ne3 ide5m ta7j2 da2n u3 cr5kvu po{to eСve2ti5 I#lija, to2 ne3 ide5 ko1qi5vo.
/ Re3}emo i1de5 ko mo2m, re3}emo poslu3`uje5 to2, / ne1{to je/ni4je do3bro, ne1{to
mu ni4je u re4du sa `ivo1twama, /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#liju. To2 su `i2vi5 sve4c. / Sve2ti5
3 n|eo kako ka2`
Ara5
7 u,5 / o2n du2{e5 va1di5, / po3ma5`e5 da1 b/ ~o1ek la1k{e5 u1mro. //
A: Je l’ sve{tenik dolazi u ku}u, na slavu?
I: Mo1`e / do4} i sve1{tenik, to2 e da3nas u mo1de5rna vreme3na, pri1je
ni4je bi4lo, / ni4je do3lazio, / no3slo j se u3 cr5kvu. / I to2 j se ta3ko5 o3bavqalo,
re3}emo ko1qi5vo il / koje / re3}emo sla1va ko1je ko1qi5vo i1de5. /
A: Kako su se pre gradile ku}e? Jeste vi gradili ku}u ka ste se...?
I: Je3sam, gra47dl smo ku1}u, / ma1lo savrime3niju5 / ne1g {to j pri1je se
si... / Pri1je bi4lo, / pra1vla se ku1}a, / pra1vi5 se / mo3tke se u3darale, / pa se
pu1nlo ze3mqo5m, / sje1}a5m se, / kao dije4te, / ga1zla sam to2. / To2 j i3{lo / tri1na
i bla1to. /
A: [ta je trina?
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 ko3risla za pra1vqe5we5
ku2}a5. / To2 se dove3ze5bla1to, / 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~ije, da3nas i1de5 ci4gle ii, / ne1zdravo... / Za3to su pri1je / qu2d bi4l
zdra3viji5, / `i4vl su po osamde3se5, devede3se5t go1di5na5. / A da3nas, / to2 ne1. /
Sve1 {to j mode3rnije5, / br1`e5 qu2d, / i u3miru5. / I obolije4vaju5. /
A:  kako se zovu delovi ku}e? Kakvu vi ku}u imate sad, {ta ima
te sve?
I: Pa u3 na5s je o1va5 vi3soka pri4zemca. / Sa1d re3}emo... /
A: [ta sve imate? Opi{ite kako izgleda va{a ku}a.
I: Pa {ta1, / ima7d4 e... / Ima4d7 e televi2zor, / {po1ret, vi3se5}a7,5 / {po1ret na
stru4ju, / ugaoni4c, / sto2, sto3lce... / Ka1em t si2ne, sve1 / {to je sa3vremeno. /
A: A prije kakav je namje{taj bio?
I: A pri1je na1mje{ta5j bi1o... / Na1mje{ta5j je bi1o... / Orma4n... / Sje1}a5m
se mo2j o3tac je pra1vio ne1ke5 orma3n}e na3ma57... / Sta3zce se me1}a5le, do1l je
bi4la ze3mqa. / O#ku5mi5 se to2. / Pa to2 se
A: [ta  zna~i okumi?
I: O#kumi. / To2 se, si2ne, u1zme5 / блато, / pa se rijetko na3pravi5 gli4na,/
i o1nda se to2 u1zme5i3zma`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 i1lova~a. / To2 se i3zma`e5, i3zma
`e5... / A zna{ ka1ko j mo3ja ma72jka po3ko5jna... Ka1ko e / bi4lo, / ku1}a, fasa47da;
/ u1zme5 ~a2| od {po1reta, / i me1tne5 u1 vodu i i3zmu5ti5. /
A: Luk{ija?
I: Ya1|e. / Ya1|e. / Cr2ne5 ~a1|e. / I o3na pro4zore fi2no u1zme5 ~e1tku / i
sve1, o1kolo pro4zo5ra5, / pa kad vi1de5, mili3na, / mili3nako2j go1d da j pro3{o5,
/ mili3na. /
A: To pre tako se radilo?
I: Ta3ko5j se ra74dlo. / I ka su vi1dle `e3ne, / ka1ko j ma72jka sre4dla,/ sve1
su ta3ko5 <smeh> ra7d4 le. / Al se u3mazale, / u3mazale... <smeh>/ Da bo2g sa3~u5va5.
/ I ta3ko5 u3re5di5 se sve1 o1kolo, / u1zme5 ~a1|e i / skro2z o1kolo / ~e1tko5m, / pro4
zor |e bu1du5, / mili3na. / A sa3da5,7 / 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, sa3vremeno, / sve1 je dru3k~ije. /
A: Kakva su pre dvori{ta bila?
I: Bi4la... / / cvije2}e na br1du/ do /pro... / / Bla1to. / Bla1to, si2ne, / pra3
{na. / Vi1je, kad me3tlo5m mla--mla--mla727ti5{, / ni1{ta ne3 vidi5{. / Na3i|e5
ko3m{ija, ka27`e5 / <smeh>„U!tu5{i me pra3{na.”/ <smeh> N--p... Cvije2}e
sa74dla, ru4`e... / Mo2j o3tac pra1vio me1n ta3rabce, / pra1vio od / bre4ze5. / Od
bije2le5bre4ze5. / I tu2 sam ja72 sa4dla cvije2}e. / Sje1}a5m se, / to1ga / vr1lo do3bro.
/ I ze1mqu je tra47`io... / Pri1je ze3mqa ku3po5vna57, / ku3puju u3 vre}ama, / a mo2j
je o3tac zna1o u3 {umu o1de5, / i na3stru5`e5 / od / stru3lo5g pa4w
7 a / i tu2 cvije2}e bu1de5
pra27vo5 / i po3vr}e i sva1{ta ta3ko5. / A da3nas i3ma57 u trgo1vnama, / pa ku3puju5. /
Ne2ma5 o3d tog ni1{t. /
A: Kakvi su poslovi bili u vezi sa `itom? Kako se radilo, sijalo?
I: Si1jalo j se to2 ru1~no . / Bi4le s to2 sta2r
7 e5 ma{i4ne, //i si1jalo se za3to5
{to se to ni4je {pri4calo. / Ta1d je se si1jale i bu3ndave, / i gra1, / uz ku3ruze.
/ I sve1 j se ko1pa5lo ru1~no. / A da3nas je, dije2te, /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 ko1palo. / Sve1 ru1~no se ra4dlo. /
A: Kakvi su to biliposlov?
I: Bi4l te4{k. / O!de5{ u3 wivu u3jtru, vra1}a5{ se / na1ve~e5 / u1mo5ran, i
ne2ma75{ se |e1 ni oku4pat. / Bi4lo j ne1ka ka47dca, / ba1wca... / Vod... / Pra-pra47lo se u rije4c... / I ta ba1wca ma47la, ne3 me{ se ni oku4pat iz lavo4ra,
pqu2ska5{ se / i le1gne5{. / I /ni4je – слама – nij4e bi4lo / dije2tedra2go5, / jo1gi
ja i to1ga, / ve} peru3{na, pa di1`e5m o1no5 / da sre2di5m da bu1de5 / na3du5va57no.
A: Krevet?
I: Kre3vet; / ja1. /
A: Kako su izgledali kreveti?
I: Jooj.
A: [ta je bilo?
I: Sije2no, sine, / i peru3{na, / o1na od ku1ru5za75. / To2 se ~i1jalo, ~i1jalo,
/ i to2 kad / na3~ije{, / o1nda ti to / me1}e5{ o1ne5 stro1`arce i kad
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A: [ta su stro`arce?
I: Stro1`arce, si2ne, kao vre1}e je3dne5, ve2lke5. / I tu2 se na3me}e5 to1ga /
do1st. / A kad le1gne5{, u3jtru u3stane5{, to2 t je ko2,/<smeh> pqe1skavca. / A
kad ne1|e ne1ko do3lazi to2 / na3~iva{ na3~uva{, to2 bu1de5 / re3kla b, / „A mi
li3ne5.”/ <Smeh>I ta3ko5 j, to2 j ta3ko5 bi4lo. / To2 j... / to2 s... /
A: Gdje ste dr`ali `ito?
I: Dr1`a5lo se `i1to / na ta3vanma, u a1mba5rma, u ki3qerma, / u a1mba5rma. /
A: [ta su kiqer?
I: Ki3qer su bi4l za o1stavu, / o1stava, / za o3stavqa5we, / hra47ne5. / To2
se... to2 e bi4lo... / A!mba5r su bi4li / za – re3}emo – ra3kiju i za / pa3su5q. / Po4
sebno za bra1{no. / A zna2{ ka1ko j se pe3kla ra3kija?/ To2 e bi1o ne1pokretan...
/ ] / bi4la peca3na je3dna, / кућа. / I tu2 je bi1o ko1tuva5l je bi4lo, / ka1k da t
ka1em, ni4je i3mo5, ni4je kre4}alo ni1gdje. Tu4d je / do3vla5~it35 ko1m. / U tu peca3nu,
/ zva47la se peca3na. / I tu2 / se ni1kud, / tu2 se pe3klo. /
A: To bile posebne prostorije?
I: Po4sebne prosto3rije, / po4sebne prosto3rije, / gdje bu1de5 to2, / gdje se
to2 pe3~e5. / I o1nda s qu2d dovla4~l/ pri1je ta2j, ovi ko1m, / i tu2j su sve1 / s
vo3lovma, / re2d, kolo4nase u3vati5 da /se pe3klo. To2 se sje1}a5m, ta1d sam i3mala
dva47ne5s go1di5na5. / Mo2j o3tac do3lazio / i tu2 e pe1ko5 kod ko3m{ije...
A: Jeste vi  imal zaa, za pe~ewe rakije?
I: Je3smo mi2 i3mal, / al i3mal smo / mo1de5rnii5; / ta1d je bi4lo sa / to3~
kovma, i to2. / A pri1je dok je mo2j o3tac, dok sam ja2 dije4tebi4la, ni4je bi4lo.
/ Dok je mo2j ot3ac dr3`o5, to2 e bi4lo savreme3nije5. /
A: Kako ide, , kupqewe {qiva? Kako to ide? Kako j prije i{lo?
I: Uuh... / Te4{ko. / Ot3ac nas go3nio. / Lije4plo se za ru2ke, / mi2 kao
dje3ca; / gla4dn si2ne, / po cije2li5da27n ra4dl gla74dn. / Ma72jka done3se5kuru4ze5,
/ je1de5{, i lu1k, / i / u3soli5{ so2 i je1de5{ i ma27st i na3jedemo se. / Ka72`e bra1t,
/ „Br1`e5, br1`e5.”/ A mi o1nu5, / u ru4c dr3`i5{ o1ni5 ko3ma75d kuru4ze5... / Ka72`e, /
ta1ta vi2~e5, / „I3t:e, one potr3ku{e, br1`e,5 br1`e5, aj3de. Do3b}ete ~okola7d4 u.”
A mi gle1da5mo kad }e na1ma do3nje5t ~okola4du. O#d to5g ne2ma5 ni1{ta. / Ta3ko5
smo... / A o2n u3bere5 ja1go5da5, / „Br1`e5, br1`e5.” Mi2 / ko2 dje3ca, / na3patl] se,
si2ne. Druk~i j:e `ivot.
A: [ta su potrku{e?
I: Pa o1ne5 {qi1ve va3qa75 ku1pt, / {to o1du5 / ki1lometer o3d oni5 {qi2--o3d
oni5 {qi2va5, o1no5 |e1, / gu4sto svi1 le3te,5 / a ko1 je ma1wi5 /ka`u mu? / „A#jde”, ka2`e5,
„ti2.”/ Me1ne zva4l Yu4pa5. / „A#jde” ka2`e5, / „Yu4pa5 }e...” / //ta3ko5 j to si2ne
`i3vot bi1o. / Bi4lo j ve1selo / i pje1sme5. / \e3 go| je se sla1vlo, пјесма. / Òri5
se ze3mqa. / A данас, / i1de5 sa3 slave, ko da i1de5, / na3 gro5bqe. / Ne2ma vi1{e5,
/ `i3vot je / svo3je... / do1nio. / I bi4l su задовољн. / Ma7j2 ka ispe3~e5/ kuru4zu,
/ i done3se5na3 wiv/ i ma1sla ka4n
7 tu, / je1de5mo. / O#braz, / rume3ne5se. / Na1pije{
35
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se vo3de5, / a da3nas se na3jede5m / me2sa, / ne mo3gu / vo3de5 po3pt. / Dr3uk~ije, si2ne,
vreme3na, / da bo2g sa3~u5va5. / O#mladna je da3nas se di1glo. / Ne1 zna5{ vi1{e5 ko3
{ta ra27di5. / A#vto; / i o3pe5 ni4je za1dovoqno. / Ka27`e5, „Ja ne2ma5m ni1{ta.”/
A: Kakvi su bili poslovi oko stoke?
I: Pa u3jtru je, / us--u3stajalo se, / ~i1slo se, / |u1bre, / izbaci4vala /
|u1b
 re. / Yi1sla kra1ve / sa ~e{a3gijo5m. I#ma5 je3dna – ~e{a3gija zva47la se –
~e1tka, / ko1ja57 kra1ve, mo2ra5{ sre|i4vat, to2 o3tac u1vije5k nare|i4vo5. / E!, ka se
i1tne5 kra1va je3dna, / ba27ci5 i me1ne i ~e{a3giju. /Al mo2ra{, / ta3ko5 j bi4lo, /
da se mo2ra5 ra47t:./ A i3mala sam se3stru, / sta3riju, / nij4e ni1kad htje1la u4},
ka7`
2 e5, „Bo3jim se kra1ve5.”/ I o1nda na3hra5ni5{, / ako su ki1{e, / mo2ra{ unutra
ra4nt. / Ako su... / lije2p da27n, va3qa5 pri3pwat. / Ne3 smije5 i3}/ tu2 ko3m{i
jama ta1mo. / Mo2ra{ u1vje5k pa3zt. / Na7p
4 oran. / Se3qa~ki5 je `i3vot na4p
7 oran,
/ / bi1o. / /Je1z dasu / zdra3vije, / zdra3vije se bi4lo i... / na o3snovu o1vo5g `ivo3ta;
/ i o1ve5 genera47cije koje sa1d i1du5 na1{e. /
A: [ta ste imali jo{ od stoke?
I: I#mal smo ova7c
4 a5. / I#mal smo / i ko3we. / I#mal smo i kra1ve. I#ma
l smo i vo3love. / S ko1wma je ota--o3tac /  vu2ko5 dr3va, / i3 {ume5. / Vo3l
 ovma
j se ra7d4 le wi1ve, / i s ko3wma se ra4dle wi1ve. / Ni4je bi4lo tra1ktora si2ne. /
A: Kako se obra|ivalo?
I: Ni4je se ~u1la. Ne2ma zvu2ka da se ~u1ju5 tra1ktori. / Ne2ma. / Sa1mo
~u1je5{ / vri3{te5 ko3w po wi3vama, i / vo3lov ri2~u5, / i kra1vce. / A to sa3da75
zu1ka sto3ji5 po wi1vama od bu1ke /  izlu4t:. / I {pri1ca5w
7 e, / o3trovi , / po3crka
ћemo ko2 {ta1kor. /
A: Jeste li imali ovce, vune?
I: Je3smo. / Vu1ne s:e, o2vce / su se {i4{ale, / i vu1ne se pra1vle. / To j ma2jka
mo3ja po3ko5jna / gre1be5na5le, i3ma57{ dva27 gre1be5na. / Pa se to / pra1vle ~a3rape
/ pa pre1slce pa / za3dije5 o1nu5, / sje1}a5m se ko2 sa1d. / I onda j bi4lo o1no5... /
A: Zna{ ti da plete{ ~arape?
I: Zna7m
2 . / Zna2m
7 . / I pri3gla7v5 ke. / Zna2m. / Zna2m i ve2zt, / i e1klat, / zna2m
7 .
/ Pri1je ta3ki5 o1bi~a5j bi1o. / Sa3stanu se `e3ne, / sta27re5, / i mi2 kao dje3ca gle1
da75mo {ta o3ni ra27de5. / / Al to2 vi1{e5 ne2ma5. / Sa1d je sve1 se ku3puje5. / Po pi
ja3c
 ama. / I e1kle / i sve1. / A pri1je se to2 ra47dlo, / si2ne. / Ru3~ni5 ra4dov se
ra4dl. / Ne2ma75. / Sa3staje se, / pje1sma o3ri5. / Mo3mc, / cu1re... / Da3nas je to2
dru3k~ije. /
A: Kako ste se vi zabavqal kad ste bili mladi? Jeste i{li na neke
zborove?
I: Je3smo, / i3{l smo na zbo3rove / ta1d u t2o vrije4me, / al je / bi4lo, /
o1de5{ /u1 tri5 sa2t7 a mo2ra5{ bi1t ku1}, / ta3ko j o3tac nare4dio. / Yi1m su2nce na...
/ za3lazi5, / ku1} se mo2ra5 do2}. / Mo2ra5 se sto1ka namiri4vat. / A da3nas i1du5,
/ do3laze5 u1 tri5 sa27ta ноћ. /
I, / ne2ma to2. / Dru3k~ije pri1je bi4lo, / a sa1d je... /
A: Kako ste se zabavqali na tim zborovima? Momci, djevojke?
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I: Ka1ko?/ Sa3staje se dru4{tvo, / o3mladne. / Ako j se i1grala fu1dbala,
/ 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
sa3stajalo. / Da3nas je dru3k~ije si2ne. / Da3nas i3maju / te2, / lapoto3pov, / te2
ne1ke5, / ne1 zna5m ni3 ja5 / {ta i3maju5, / te2 i1nterne5te i {ta1 ja27 zna2m
7 . / Ja27 to ni4sam
ni1kad ni3 vidla. / Kad m ka2`
7 e5 / „A#jd, / o3}{ da / i1gra5mo”,/ ne2ma5m po4jma
o3 tome. / To2 ne3 smijem ni u3ze5t u1 ru5ke, / a ka1mol da i1de5m / to2 di4rat i... /
ne1 zna5m ni3 {ta j to. /
A: Jeste l igral neka kola? Jeste...?
I: Je3smo, / je3smo igral.
A: Folklor.
I: Je1st, / i3mal smo svo2j fo3lklo5r, / gdje smo i3{l u na1tje~a5j. / I#{l
smo / po se3lma. / Bro2d, / Ko3libe, / Lije2{}e, / Kla1kar Go2rwi5, Kla1kar Do2wi5.
/ Je1st, / i3{l smo. /
A: Jeste putoval negdje?
I: Je3smo. / I#{l smo, pu1toval] smo, / i{l smo / Te3sl}, / Ma3gla5j7 ...
/I#mal smo svo3ju tu se3kciju / koju smo osva4j7 alko1ja mje3sta. / / Bi4lo j pri1je
/ ne1kad ve1selo. / I zna1l smo se dru4`t s ti2m. / A da3nas je to2 / ne2ma mr4tvo,
/ ne2ma ni1{ta... /
A: Kako se pravi zimnica? [ta vi pravite?
I: Pra1vi5mo... / Pra1vi5m kra1sta5vce.
A: [ta, {ta ste prije pravili?
I: Pri1je, / pri1je se si2ne pra1vlo... / O#pere5 se ka3zanca, / i {qi1ve / sre2
di5{, i to2 j se ne1kad ku1valo u ka3zanc; / po{to j na7s2 bi4lo do1sta dje3ce5. / A
sa1d je to2 dru3k~ije. / Sa1d re3}emo pra1vi5{ ma1lo i mode3rnije5 / ta2j xe3move,
/ kojeka3ke5pa3prike, / i to2 po stari3n je dru3k~ije bi4lo, sa1d je sve1 dru3k~ije.
/ Pri1je se / <ka{aq>/ pa3prike pra1vle / na stari3nski5 na74~in. /
A: [ta se sve pravilo od paprika?
I: Pra1vla se tu3{ija. / To2 je bi4lo po – re3}emo – stari3nski5 na74~in. /
Il re3}emo pa3prke pu1wene ku3pusom. / Dok to da3nas, / sla1bo. / Sa1d se
pra1ve5 a1jva5r. / Sa1 se pra1ve5 ne1{to / mode3rnije, pra1vi5 se xe1m re3}emo, /
pra1vi5 se pe3kmez, ~okola47dese me1}e5, / pri1je to2 ni4je bi4lo. / Pri1je bi4lo
{e3}er, / ka2`e5m t u ka3zanc me1}e5{ / i ku1va5 se, / i o1nda j to2 se / sta1vqalo
u te4gle i / zatva47rale i / i3ma5 je3dna u1stanova to2, / |e bu1de5 ta2 zi4mca... / A
sa1d je, dije2te dra27go,5 dru3k~ije. / Sa1 se i ku3puje, //i pra1vi5 se dru3k~ije, /
mode3rnije; s kru1{kama, s ja1bkama, sa...
A: Od ~ega se prije pravila?
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 na3pravi5
se so2s ta2j parada3jz, sa1d pra1ve5 i so2s paradajz,pri1je se, /ni4je se i3malo |e
ni o3stavt, ni4je bi4lo, sine, fri`de4ra75 da ti to sve1 me1tne5{. / Prij1 e j se
me1}alo, / ako j sla7v2 qe, / mo2ra{ spu1st: me2so u1 buna5r. / Ta1mo e bu1na5r du3bok,
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la47dan. / I o1nda ka do3laze go1st, / <smeh>ve3rgla57{s o1ni5m, si2ne, / ru1~ku
u1zme5{, i1de5, o3kre}e5. / Ka72`e5 / „[ta ovi5 va1de5?”„Pa me2so.”/ Ni4je bi4lo za
mrziva7~
4 a.5 / A sa3da zamrziva7~
4 a5i sve3ga5pa ni4su za1dovoqn. / Ni4je ni zdra3va
hra7n
4 a i3s toga . / Ka1ko e pri1je bi4lo. Za3to su qu2d `i4vl/devede3set5 go1di5na5.
/ Mo3ja ma2jka u1mrla u osamde3se5t pe2to5j go3dn. / O#tad, / de1da36u1mro / i3mo
devede3s pe2t, /  devede1st o1sam go1di5na5. / Qu237 su zna1l dru3k~ije `i4vt, a
da3nas je dru3k~ije. / , dije2teda3nas ti je pe3re5... / Ne{... Pe3ru5 se / {apo4nkoje
ra2zni5. / Ni4je to pri1je bi4lo. / Bi4lo sapu4n, / {to / se ku2pa5m
7 sapu4nom / kojim
pe3re5m веш./ Pra4{
7 kom / pe3re5m gla2v, / koji sa1d i1de5 u машине. / I ja i3ma5m
ko1su sa1d bo1qu nego {to mo2j si2n i3ma5 {to e pra1o, / pe3re5 sa o1vi5m ka3kijem38,
/ ovim mo1de5rni5m ii / sa {apo4nma i ge3lovma za tu{i4raw
75 e, / i to2... / A ja2
/ bo1qu ko1su i3ma5m neg mo2j si2n. / Друкчије bi4lo / i zdra3vije. / A pra4l
7 a sam
cije2|o5m ko1su, / nije bilo {ampo4na57. /
A: [ta je cije|?
I: Cije2| je, / lu3k{ija. / Vo3da pro3kuva75 i to2 se
A: [ta je luk{ija?
I: Lu3k{ija, / {to se / lo3`i5, / va3tru kad lo3`i5{, / pa o3no5 / o1tpa5d od,
/ od... / I to2 me1tne5{ / i ko3sa se, ope3re5, / pre3sije5va5se. / A da3nas je / sa3svim
dru1go5. / A / kad ne2ma5 cije2|, / o1nda smo pra47{kom. / [to se sa1d веш pe3re5.
/ Ra2d7 io, / sje1}a5m se, / zva1o se ra7d2 ion. / Ka1o... / i to2 smo mi2 pra4l
7 . / Mi3ru{i5.
/ Ka1o da / pje1va7,5 / ra--onaj / ra2dio. / Stva4r
7 no ra2dio, / ta1k je bi1o pra4{ak se
zva1o, / ra2dion. /A sa3pu5n, sa3pu5n je {to se ve1{ pra1o. /I to sa3pu5n od o1no5g a,
/ pra1vio se od/ ma1st. Ja mi1sli5m da jto2 se pra1vlo, i to2 j ba1ba mo3ja po3ko5jna
to2 j ra4d7 la; / me1}e5 u ka3lup}e. / I to2 se... / A zna2{ kako j se /  ve1{ pra1o?
/ Ve1{ je se pra1o u pa1rijenc]. /
A: [ta je to?
I: Pa {ta1 je to2?/ Pa je3dna57, /je3dna dr3vena57, / ka1ko t ka1em pr--, / ka1o
/ re3}emo da3nas bu1re. / Al je дрвено. / I tu2 se nabi4jalo
A: Kaca?]
I: Ka1ca, / e1. / Ka1ca; / i tu2 se ro1ba i fu1rla. / Vo3da / i me3}. / I o1ndak,
/ qe1tna do2ba, / na rije4ku, /pra1tqa~a, / i ople3t/ pra1tqa~o5m. / E to2 e bi4la
ma{i4na. / Sa1d o1va5.7 / Al je se bi4lo zra3v./I, / ope3re5 se, i na1ve~e5 o3brance,
/ i ku1}, / no1si5 se. Ni4je bi4lo vo3de5; / ve1} i1de5{ / ki1lometer. /
A: Pa odakle ste uzimali vodu?
I: S je3dno5g i3zvora. / S rije4ke.5 / Ne2ma7.5 Rije2ka, / kame3nce, zmi4je, /{i4{te5.
/ Al i1du5 босе no3ge, / ko3qena, si2ne, i3spala, / ne2ma57 {ta o3bu5} se; / po1dera5n./
A: Je l bila ~ista voda na rijeci?
I: Je1st. / Yi3sta. Kame3nce vi1di5{. / Po3gleda5{, / рибце o4daju. / / I /
ta1k da se sje1}a5m
7 to1ga. /Mo3ja ma7j2 ka u1vje5k je / крпла. / Kr1p
6 la ~a3rape, / pr1st
Ретко се чује екавизам у овој речи. Најчеш ћи је јотовани облик ђед.
Ред укован облик људи.
38 Код старијих генерац ија мог у се спорад ично чут и овак ви нас тавц и у замен ицама
и придевима.
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poi3spadaju5. / A sa3da75, / ~a1ra5pa75 i3ma75, / ne1 za5m; / sa1d kad tre1ba5 u3mrije5t / no1
si5{ se fi2no, da1 m je прије bi4lo. / A sa1d, / ve1} je go3tovo. / [to ka72`u5, /
ni4je go3tovo, al... / yi3vot {to ka1e, /i3zmi~e5. / Sje1}a5m se, mo3je dje2te to1ga,
/ si2ne mo2j. /
A: Kakvi su bili poslovi oko klawa sviwa? Kako se to naziva?
Koji su poslovi?
I: Svino3koqa. / A to2 e, / da1, /to2 e kao dije2teu1vije2k / se ra1dujemo, /
ka do3laze mo3j stri4cev, / pa po3mognu5 mo2m ta1t. / To2 ma72jka me1tne5 ka3vu
u3jtru, /i / po1pije5 se ka3va i ra3kija, / i o1nda se pri3pre5ma5 vo3da, ta1mo ku1va75.
/ / Al je mo2j o3tac, / dije2te, sa1m da ti o1vo5 re1kne5m, / sa1d je to / vo3da, / da1,
/ a mo2j o3tac, / ni4je ta3ko bi4lo. /O@n, mo3ja ma72jka pri3pre5mi5 ra3kiju, / ka3vu, /
pri1je se svi2we / kla47le, i / me1tnu5 se svi2we u sla1mu. / U сламу, i svi2we se
pa72le. / I fi2no se чисте. / Bu1de5 ru3mena ko1`a, `u4ta, / ~e1tkom je3nom koju
o3n i3maju, / to2 se o3~isti5, i o1nda / vo3do5m o3pere5, i to2 i3ma5 svo2j mi1ri5s me2so
po4sebno. / O di1ma i ma1lo to2 i1de5 u / upu1{nce. / U stva7r
4  ni4su bi4le pu1{nce,
/ ve} na ta3van. / I ne3 trea to2 pu1no. / Ta3ko e pri1je, / a da3nas dru3k~ije. /
Da3na se ka3zance, i3ma5 to1plomje5r ko3lko j temperatu4ra; / све dru3k~ije, / све
dru3k~ije. / I#ma75 vj1e{ala, / sa1d sve1 / mo1de5rno. / Al pri1je ni4je bi4lo, si2ne,
to2. / Ve139, de1,  me1tne5 se kli3nov/ u3 {qivu, / u dr1vo za1biju5 kli3nov, / i
o1nda se tu2 vje1{a75 me2so. To2 e mo2j o3tac ta3ko ra47dio. / Ni4je bi4lo to1ga, / ni4je
bi4lo ti--te ka3zance, / ka3ki5 ka3zance, / ni vo3de5 tu2 me3}at. / U sla1mu , / u
to1me se kr4mc me3}a5li, / bu1du5 fi4n, `u4ti5 se. /
A: [ta se pravilo sve od sviwa?
I: Pa /sje1}a5m se, / mo3je ma2jke5, po3ko5jne5, / o3na e pra1vla, / kro1mpi5r u1zme5,
/ o3gu5li5, / ispe3~e5i odo3zgo5r me2sa, / i to2 ka bu1de5 / o1nda5r / o3n je1du5, / i sala4t7 e
ta1d je bi4lo / tu3{ija ta2 zva27na, / to2 e se3qa~ko5 bi4lo... / A sa1d je to2 / sve1
moderniza4cija. / Јело j se, si2ne, ne1kad, / ve1selo bi4lo, / sa1dqu2 <oblik?>
ni4s ni ni za1dovoqn. / Vi1{e5 su, / vi1{e5... / si3tsu sve3ga5. /
A: [ta kuvate za ru~ak? Koji su ovde, najpoznatija jela?
I: Na2jpozna3tija je1la su, / re3}emo, / za ru4~ak... /
A: [ta ina~e pravite?
I: Pa / gra1, / ku1va57na5 sla3n:a, / metne se, / kuru4zume1tne5m da se pe3~e5. /
To2 m je, / {to ka1e, naj--naj--naj jednosta3vn... / i na72jzdra3vije. / I to2 e / na
stari3ski5na47~in, si2ne. /
A: [ta jo{ pravite?
I: Me2sa./ Ne3dqo5m ne1kad me2so pra1vi5m. / Re3}emo ru4~ak ma1lo bo1qi5,
/ ova3ko sve1... / Преснац.
A: Kako se pravi presnac?
I: U!zme,5 si2ne, mlije4ka i ja74ja5 i kuru4ze5, / ispe3~e5m ga, i e1o. / Na2jedno
sta3vnije. /
39
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A: Jeste negde putovali, za vreme rata? Gde ste bili?
I: Je3sam, / u Do3boju. /
A: Kako e bilo u, u izbegli{tvu?
I: Te4{ko, si2ne. / Zna2{ ka1ko j na3pust: svo3ju ku1}u. Sje1ti5m se, / bi4la sam
u je3dno5j ku1}, / ne1ko5ga ~o1veka, / ne1 zna5m ni3 ja5. / Pa bu3ve po3jle me. / <smeh>
A: [ta je bilo?
I: Pa }u1kov si2ne, le1`a5l u toj ku1}, /bi4la pu3na bu4va75./ <smeh>
A: Kako su deca bila u ratu?
I: Ka1ko? Te4{ko. / Ni4je i3malo {ta1 ni o3bu5}, / ni, ni, ni, / ni {ta1
je1st. / Bu3ve nas bi4le spo3pale. / Ni4 s:e mo1go5 odbra7n
4 tod bu4va5.7 Ni4s i3mo5
ni pra7{
4 ka, nit {ampo4na, ni sapu4na, ni4s i3mo5 ~i4me se o3prat. / […]dije2te
ko--ko2 ni1ko. /
A: A  kad ste se vratili?
I: Kad sam se vra4tla, / i3mala sam {ta1 i vi1t:. / Ne2ma5 pre3t ku}o5m ni
ni / ma1~ka da mja3u~e5. / Ni ti1ca na gra74n da se ~u1je. / Sve1 izgo3rlo. / E#t
ka1ko. / Pa1tla se. / Spa47vala na spu1`v, na po3du. / / Ta3ko5. Pa74rcov si2ne,
o4daju, / ru1pe, / o3tvoreno, / po no3}, / bo3ji5m se po3j{}e mno2s /i u1{, / <smeh>
o3stat... / Jooj ja1do mo3ja, / bo1`e me mo2j dra72gi5. / / A e3t], / ne1ka5ko,/ nek je
se `i4v. / Nek su dje3ca `i4va i zdra3va. /A bo2g dra2g7 i5 da1o pa i o3ns m zdra3v.
/ Na3patla se. / Ne2ma5{ kupa3tla, / ne1ku {erpu3qnu... /
A: Kako izgleda va{e dvori{te sada? [ta imate sve u...? Kako iz
gleda jedno dvori{te na selu?
I: Pa sa3da i3ma7,5 / e1o vi1di5, pri4rodna o1grada, / {i2{a7m
5 , / sre3|ujem cvije2}e
kojeka3kvo sa2d7 i5m, / i3ma7m
5 i ku1}no5ga, /i3ma7m
5 i va3wsko5ga, i ru4`a5, i... / Da3nas
je dru3k~ije, si2ne, da3nas je dru3k~iji `i3vot. / yi--eo sje1tla go3re5, / ra2sjeta
/ i3ma5m pre3t k}om i svje1tla go3re5, / ma kad u3ga5si5m u3 ku} i ne3 treba m /
sa1d. / A e3t/ jo1{ je to ma1lo na i3zmaku, / da e to прије men bi4lo. / A sa1d
je ve1} sve1 dru3k~ije. /
A: [ta imate od `ivotiwa?
I: Ee od `ivo3ti5wa5i3ma5m... / I#mala sam je3dno5ga... / I#mala sam svo3ju
Lo2ru, / al m je / naskra7d4 ala. / Pa sam pla1kala za3 wo5m / tri2 da2n
7 a5. Pa i3ma
la sam svo2g ma4~
7 ka, / pa i3 wega e ne1{to, / i3 wega e, / i za3 wi5m sam pla1kala.
/ Al i3ma5 je3dna ta2, / mo3ja / ko3m{inca, / na3bavla m, / sa1d m je dra7g2 o, o3pe5t sam
se, / {to ka1e, smi4rla. /Bi4lo m je te4{ko. / I na3pravla sam joj i ku4}cu joj.
/ / Vo1li5m `ivo3twe, / si2ne, / vo1li5m, / vo1li5m. / I#ma5m je3dno5ga, / ve2lkoga /
}u4ku. / Cr2no5ga. / U bo3ksu. / I!sto i we1ga. / O@n se zo3ve5 Re1ksi. / Vo1lim `i
vo3twe. / I#ma57m pa27ta5ka5 i pa1ta5ka5. / I#ma57m ko4ki. / To2 vo1li5m, / dr3`i5m to2. /
I#mala sam ne1kad i ko4za5. / Al ni4sam vi1{e5 mo3gla sna47ge5, / pa / vi1{e ne
mo3g se bo3rt, / dije2te. / Sve1 `ivo3twe vo1li5m. / Sva1ku `ivo3twcu
vo1lim. / I#mam sa1d svo3ju Lo4lu, / ku4ndru moju. / Wu2 vo1li5m. / / Ta3ko. /
A: Je l imate unu~i}e?
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I: Ne2ma5m, si2ne, u3nu~}e. Ako bo2g da1dne5, / pa va3qa }e bi1t/ za3 koji
da27n. / Od mo3je ћерке. / Ako bo2g dra27gi5 da1dne5, bu1de5 {to ka2`u5, ka3kva su
vreme3na. / A va3qa }e bo2g dra72gi5 / da3t. /
A: Kako ste se vi udal, kako ste se upoznali svog mu`a?
I: Ka1ko?/ O mo2j si2ne. / Poka47zom / je3nu ~okola74dui ma1lo bombo4na5, /
ja pole3tla, / mi1sla / da u3sre}la se ja27. / Jooj, dra2go mo3je dije4te. /
A: Kako je tobilo?
I: <smeh> Ka1ko e bi4lo?/ Mi1sla sam si2ne da }u `i4vt ko / цар. / A
ja do3{la / o3no... / jooj si2ne mo2j,u ku1}, / pu3na ku1}a, ne2ma5 se {ta1 ni3 jest. /
<smeh>Po1d, / ru1pe ne1ke5; / dok ni4smo use3l: u svoj3u ku1}u. /Na3patla se. /
I#mala sve3kra i sve1krvu da bo2g sa3~u5va5, bo1`e me opro3st. /Sa1m se sva1|al
ii / gra47ja u1vije5k, / bi4lo m je do3dijalo. / Al e3t, / vo3l:a ga i o3stala s wi2m.
/ Ma bo1qe5 da sam <smeh> vra2t skr3{la. <smeh>
A: Kakav je bio zajedni~ki `ivot?
I: Ka1ko e bi1o?/ O@n je ra7d4 io, ja2 ka1o, / na se3lu to2 dr3`a5la / ma1lo sto1ke5...
/ /  /la1ko ni4je5, al / `i3vot i1de5da1qe5. / / Sa1 smo {to ka2`
7 e5, dok je se mla4d,
mo3gl smo, / a sa1d su ve1} go1dne, i / dru3k~ije / razmi4{qa57we5. / Ugla3vno5,
vo1li5mo se. / \e1d, / ako po3stane5mo |e1d i ba1ba, jo1{ }emo se vi1{e5 vo3lt i
cije4nt. / yi3vot je, si2ne, ta3ka5v ka3ka5v je. / Go1dne s, / ~i3ni5 svoj3e. /
A: Je l imate u selu neka de{avawa?
I: Pa je1st bi4lo, sa1d o1vi5 da74na5 bi4le po1plave, vo1de5. / To2 e bi4lo na2jve1}
e5, u4zrok / sve3mu. / I#ma5 tu2 od ko3m{ije, / bi4la vo3da, / i od ko3m{ince. / To2
e u1`a5s bi1o je3dan, / to2 je3di5no {to to... / Katastro4fa. /
A: Jel imate neke igre?
I: Je3sam, / igr--~la7n
2 sam... / ~la2n sam je3dno5g klu2ba, / So1kolski5 iga7r
4 a7.5
/ Ja2 sam... /i1de5m,i1gra5m za ta2j ti2m, / ba3ca5m bo2mbu. /
A: Gde se to odr`ava?
I: Odr3`a5va5 se to2 u / Kla1ka5ru. / Je3dno na1domak se3lo na1{e. To2, ni4je
da1leko. / / I tu2 se sa3stajemo, / dru3k~ije se ne3 b ni sa3staliz svi1 klu1bo5va5.
/ I#ma5 nas / na1{i5 / dva4n
7 e5 s:e4la5. / Vi2nska, / Lije2{}e, Kla1ka5r Do2wi5, Kla1ka5r
Go2rwi5, Збориште, U@nka, / Bro3sko Po1qe, / Ko3libe, / Sije2kovac, / Zbo1ri5
{te, / De3rve5nta... I#ma5 do1sta, / do1sta; i tu2 se sa3stajemo /i tu2 je ta3kmi~e5we,
/ u vu3~e5wu / vu-- {tri3ka, / ba3ca5we5 bo2mbe5, / ba3ca5 se ka1me5n s ra1mena; /
i3gre. Sa3stajemo se tu4de40, / ma1lo se prove3selimo, / ako po3bijedi5mo/ tu2
je fe1{ta, / mu3ska, / tu2 nam je sve1. / Ta3ko5 da bu1de5 ve1selo. /
A: Ko tu u~estvuje sve?
I: Pa u3~estvuje / do1sta,/ na72s, / re3}emo. / Ko po3bijedi5, / o2n i1de da1qe5.
/ Ko je pr3va5k. A mi2 smo za1uzel pr3vo5 mje1sto, / Vi2nska. /
A: Kada se to odr`ava?
I: To2 se odr3`a5va5 / jeda3nes5 tog5 ma1ja. / / Jeda3nes5 tog5 ma1ja, to2 se odr3`a5va5,
i mi2 / i1de5mo; / re3}emo, / ne1kad se odr3`a5va5, / re}emo, У̑нка, / pa je3dne5 go1dne5
40
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/ Ви̑нска, / pa je3dne5 go1dne5 Грк, / i ta3ko5 da1qe5, na ti2m se3lma u ko1jim sam
sa1d spome4nlat. / Ko1 sve1 u3~estvuje, o1nda57 i1de5mo je3dn dru1gi5ma, / u pre4laz
pe1ha5ra... / ovi, da e to2... /
A: Je l ima jo{ nekih?
I: Po Mi2 smo po3bjednic, / ve1} ima4de ka1ko je to2, / i3ma5 to du1go
go1di5na5, pa ja mi1sli5m da o1sam go1di5na5, / mi2 smo prva4c, Vi2nska. / To2 e je3dno
dru4`e5we. / / I#ma5 tu2j омладне, i3ma5 tu2j i dje3voja5ka,5 i3ma5 tu2ji / sta3riji5 qu4di5
i ba72ba75, i3ma5 nas sva1kakvi5. / To2 je sa1m je1dnostavno je3dno ma72lo dru4`e5we. /
A: Je l ima jo{ nekih zborova?
I: Pa ne2ma5 vi2{e to2, je3dino va3ko, re3}emo, / n--n--ne1ko5 dru4`e5we /
tih sa1... / / Pa i3ma5. / O#snovalsmo pri1je pa72r da47na5, / o1snoval smo, ovii,
/ i3ma5mo tu2 je3dno udru`e4we `e4na57. / I to2 smo, ovii, / i3{l smo u Bro2d,
no3sl smo / / / stari3nska5 tra1dicionalna je1la. / Re3}emo. /
A: [ta ste pravili sve?
I: Sve1 / po stari3n. / Pi1te, / na stari3nski5 na74~i5n, / ne1ko u3{tipke, /
ne1ko kro3fnce, sve1, / sve1 {to se ti2~e5 na stari3nski5 na4~i5n. /I tu2
A: Jeste vi ne{to pravili?
I: Je3sam, / ja2 sam pra1vla, / na stari3nski5 na47~i5n, / {tru4dlu. /
A: Kako se pravi ta {trudla?
I: [tru4dla se pra1vi5, / to2 se u1zme5 tije2sto, / na3pravi5{, / i na3ma`e5 se
pe3kmezom, / i / me1tne5{ ma1lo ma3ka, / i zamo3ta{
75 , / i to2 se ispe3~e,5 / i to2 t
je bi4lo / stari3nsko5 / ta1dicion
 alna je1la. / [to se ti2~e5 sve,1 / na stari3nski5
na4~i5n je to2 / i3zlo`ba bi4la. /
A: [ta je jo{ tu bilo?
I: Tu2 su; / tu2 je bi4le / пите sa / si1ro5m, / pi1te gu3`vare, /
A: Kakve su pite gu`vare?
I: Pi1te gu3`vare?/ To2 j se, si2ne, ne1kad pra1vlo; / ra1zvije5 se tije2sto,
/ i to2 se pe3klo, ko1re su se pe3kle na pla1t/ od {po1reta, / stari3nsko5ga. /
I tu2 se, / ka se просуше, o3ne se mo3taju kao ru4`ce, /i sla27`e5 u te3vsije. /
I me1tne5{ da se pe3~e5. / I o1nda u1zme5{ / vo1du / il mlije4ka, ako ne2ma5 mli
je4ka, mo1`e vo3da, / i / za1lije5{. / I o1nda ma1lo ja47je ko1je5 ra3zmu5ti5{; / e то e
stari3nsko5 pra2v7 o5, / i to e, i to e zdra3vo / dije2tebi4lo. / A o1vo5 da3nas, / ovi
{la47gov, i ove то̑рте, ne2ma5 o3d to5g to2 ni1{ta. /
A: [ta jo{ pravite u udru`ewu `ena?
I: <smeh> Pra1vi5 se / <{apu}e> ki4flce, / sla72ne5 ki4flce, / si2ne. /
<smeh, {apu}e>
A: Od ~ega?
I: Od ~e3ga, si2ne?/ Pa sa1m bra1{na po3soli5{ ii / u1zme5{, isje4~e{ u
ko1ckce ii / zamo3ta75{. / I ma1lo poso3l i e1o ga. / Ni4je to, si2ne, pri1je, /
ko2 sa3da5, / ve1} je1de5{ / {ta... / Na3pravi5{, bu1de5 pra7v2 o5. / Sva1{ta, ka2`e5m t,
sve1 od stari4na75. / <{apu}e> Ne1ko done3se5 gra1 gnije2~eni5. / Sve1 / ni1{ta
ne3ma75... / Sve1 do3ma57}e5. / A#j ba dije2tepu1s me kra1ju. /
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A: Kakav je prije namje{taj bio?
I: Jooj / ka3ki5 e bi1o na1mje{ta5j... / Na1mje{ta5j bi1o; / ka3ki5 je bi1o; / jo2oj,
si2ne, ka3ki5 e... / Na3pravi5 se, / na3pravi5 se po3lca od dasa47ka57. / To2 je bi1o
na1mje{ta5j. O#stavqalo se su3|e. / I o1nda / na--ne1ka za2vjesca se me1tne5 /
ka1o, i to2 e bi4la vi3se5}a5. / Po3sla57`e5 se unu4tra va1k ta3vce, / pa one... / A
tawi4r, / ni4je bi4lo ko2 sa3da75. / Ovi--pra27vi5 tawi4r, / porcu3lanski5, / ve}
bi4lлимени, /pa o3bijen] ne3|e. / I tu2 se po3sla75`e5. / To mili3naza po3gle
dat. A da3nas u vi3se5}o5j, / pa ka72`e5 ne1 vaqa5 ni3 to5. /
A: Gde ste jeli? Jeste imali stolove i stolice?
I: Ni4je smo i3mal sto2 i sto3lce. / Je1lo se sa ze3mqe5 kak ko1 sti1gne5,
na po3du , / me1tne5 se na3 pod. / Kako sto--ka3ki5 sto2 i sto3l]ce. / Mo2j o3tac je
bi1o ra4dio, / na3pravio ne1{t ko si3niju / o3kru5glu5. /I ma2l
7 e ma2l
7 e ske3mlijce
za na2s pe1tero. /
A: [ta su skemlije?
I: Ske3mlije. / To2 ske3mlije na3prave5 se o da3ske5, / ka1o sa1d, / si2ne,
mo1derne sto3lce, re3}emo sto3lce mo1de5rne da sje1dne5. To2 s bi4le ma27le
ske3mlijice. / To2 se da1ske, / o dasa47ka5mo2j o3tac to2 na3pravio. / Na3pravi se;
/ o3dre`e se, / re3}emo, /tri2 koma74da po da3ske5, /po koma47de. / I po3sla75`e5, /
u3dari5 e3kser, /e3t sto3l~ce, sa1m ta3ke5, za mi3nu5t. /A sa1d tre1balo/da--da
sje3di5 / u fote3q. / / Pa ma27jka me1tne5 pre3snac; / i jooj, / ma ka--ka3{kama,
рукама gra3bqa5{ da se na3jede5{. Ako ne na3jede5{ se, o3stade gla74dan. //
A: Vi ste imali svoje sobe?
I: Jooj. / Ja1, / ni4smo i3mal. / Ni4smo i3mal. / Bra1t je spa7v4 o5, / se4ka spa7v2 a5
do1le, / u3 slam/ je3dno... / U, `i1vote mo2j / <smeh, {apu}e>. Nij4 e, ni4je si2ne.
/ Ka3ki5 so1be. / O soba ne2ma5 ni1{ta. / Ne2ma5 se ni televi2zor, ne2ma5, ni4smo
zna3l... / Jooj. / A mo2j o3tac ku4pio televi2zor, ka smo mi2 vi1dl, / ~o1eka na
televi2zorumi2 ka ni4smo... / <smeh>Ma7j2 ka vi2~e5... / jooj ka s sje1ti5m, bo1`e.
/ <smeh> Ka27`e5, / „Yo1ek”, ka72`e,5 „o1}e5 da i3za57|e5 iz ove ku3tije5.”/ 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~u5va7,5 / mi1sla da se to2 si2ne <smeh> ~u2va5.
/ <{apu}e> Ka od je3dno5m ka1e,„Ja te1b” ka27`e5, „~o1e~e o3stavla da ~u1je5{”,
ka3`e41, „{ta1 o1vi5 pri4~aju, a sa1d ne3ka mu3ska.”/ / Joj ja1... I#mala sam ja2 ba1bu .
/ / Mo3ja ba1ba i3mala osamde3se5t pe2t go1di5na75. / Bi4la je to2 u za3dwe5 vrije4me,
/ {ko1lovana i паметна `e3na. / I o3na j me3ne u1vije5k u3~la. / O#na je zna1la
do1sta, / ko2 no1rmalno. / U#~la me kao dije4te. / O#n su bi4l boga3t; / u o1no
vrije4me. / To2 e bi4lo sedamde3set5 e5go1dne5. / Ja2 sam ta1d / i3mala de1vet go1di5na5.
/ O#n s i3mal sve1 / u3 ku}. / I#mala j i ma{i4nu za {i4va5we. / Mo3ja ba1ba.
/ I bi4la i1mu5}na. / To2 {to sam t pri4~ala, / ta1d su i3mal ne1pokretnu пе
цану. / O3na je i3mala / a1mba75re, / ki3qere, / ko3{eve. /I#mala je a1mba5re za /
41 Овакав обл ик са краткоу з лазним акцент ом може да се јави прил иком навођења
директног говора, а на то може да утиче и реченична интонација.
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~i1{}e5we / pa1ta75ka5. / Ta3da5 pataka i3mala do1sta, / i ta3da5 se pa1tke / чиале.
/ Òna e to2 pra1vla / jo3rgane i ja3stuke. / I ja2 kao dije4tene1sta{no, / tu2 se
`e3ne sa3staju, ~a1k i mo3ja ma2jka u3 to5m. / Ja2 sam zna1la... / a od we2ne5 – te2 mo3je
ba1be5 – si2n / me1ne na1govori sa3da7,5 da ja u3leti5m unu4tra... / Ka sam ja2 ule3tla
unu4tra, / ona e pe2rje sije4valo sa svi1 stra47na75, / bu3gija se u3vatla; / ba1ba ka
me ni4je u3bla. / Ja2 sam to све mo4rala ku1pt, / bu1d42to ne3 me{ po3kupt,
/ to2--to se, / o3ne se bije4l:e od ... / To e ona, ta1d je ta mo3ja ba1ba, bi4la bo3ga
ta, / dok mi2 ni4smo / bi4l. / I#mala e sto2 pa1ta57ka57, / i to2 j se ~i1jalo, sine,i
pra1vlo, / za spa4v7 a5we.A we4zni su si1nov bi4l na4s7 tavnic i pro3fesor./I
o3n su spa47val u to2me5. Ko3lko j pu4ta5 me1n ba47ka govo4rla, „Ajde 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. / Na3punimo to2, / pri4~ala sam t. / A o3n su bi4l imo3}niji5. / I#ma
l su; / o3n su sje3dl za sto3lovma / 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~ije / `i3vot bi1o. I ta1d je si2ne, u o1na5 do4ba
bi4lo bo3gati i siro3ma{ni. /
2.3.
Датум: 25. 12. 2013.
Трајање снимка: 59ʹ 40ʺ.
Говорник: информаторка И3, Аница Мишкић, представница је најмлађе
генерације. Рођена је 1996. године у Добоју, од рођења живи у Винској. У
време када је снимана грађа, била је ученица четвртог разреда средње тури
стичке школе у Броду. Основну и средњу школу похађала је у Броду. Инфор
маторка И1 јој је бака, са којом живи у домаћинству заједно са оцем и мајком.
Комуницира најчешће са средњом и старијом генерацијом, будући да је је
дино дете у породици и да у селу има мало особа њених година. Веома добро
познаје ауторку, која јој је рођака и са којом се често дружила, што је утицало
на то да говори слободно и без устезања. Приликом снимања у просторији
је једно време боравио ауторкин брат.
A: Decembar dve hiqade trinaes te godine, Anica Mi{ki}, selo Vinska.
Koji su obi~aji za Bo`i}?
I: Pa, /za Bo3`} o1bi~no, /eo kre4n}emo {ta mo3ja ma1ma, /pa o3na o1bi~
no spre2ma5 ta3ko, / сарму, / spre2ma5 супу, /spre2ma5 пилетну, /ku1va5 su2vo ме̑ со,
/ko3je se pro3su5{i5, /od sviwo3koqe5, / o1ndaa, / pra1vi5, / салạ́те, ra1znora27zne5,
/ si1r. / Pa, / u1zme5 u zdje1lu sta1vi5, / ona3ko меда, / i u1zme5mo je3dnu јавЋку, /
da bu1de5 na3ko, kru4pna lije4pa crve3na, / pa je ta1ta nasje4~e na koma74de, / i
42

Овај облик се релативно често може чути код старијих генерација у значењу куд.
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o1nda ona3ko u3mo~i u ta72j me2d, / pa sva1kom u3ku}anu po3djeli5. / Al pri1je neg
{to po3djeli ta3ko to2 / s me1dom ja1vke, / o~i3ta5mo mo3litvu, / u3pa5l
7 i5mo svije4}
u; / / ma1ma / u1zme5 / kadio4ncu, / ka1n--o1no5, / ka3ndilo, / ii na3pravi5 / s ta3mja
nom i `e4ro5m, – o1no5 ka1o di1m- ii sva1kog od na2s o3kadi5, / i3konu, / 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{t7 ma1lo `7e{
1 }e5, / ne1ko5 pi4}e, / al e3t, ko ne3 mo`e, o1no5, u1zme5mo со̑к se1b
na1spe5mo; / i o1nda svi1 kao na3zdravi5mo, / za, / za здрạ̑вље, / zaa, / da do3~e
ka5moi sle3de}i5 Bo3{}; / zaa, / za ta1k ne1{t u3 ku}, / da bu1de do3bro, sve1.
/O!nda sje1dnemo / pa je1demo. / I / pr3vo si1pa75 домаћн ku1}e5, / na27jsta3riji.
//U!vije5k si1pa5 ta1ta – i1ak je ba1ba na27jsta3rija, al ta1ta e / vo1|a ku1}e5, i3 o5n, /
u3pravqa to2m ku1}om. /O!nda svi1 o3stali za3 wi5m / si1pa7m
5 o. / Pa o1nda je1de5mo,
ne1 zna5m, / sa3rmu /i sve1 o3sta5lo {to1 i1de5. / Uo~43Bo3`}a, / ta1ta pe3~e5 pra2s7 e.
/ I to2 pra72se se ne3 smije5 / ni сјећ, ni di4rat, / ni1{t, /do u3jtru, / dok se ne3
bude5 je1lo. / O!bi~no za do3ru~ak se ne3 jede5 / pra3setna,ve}se je1du / sa1me3t,
/ ne1ki5 ne1 zna5m, / ko2 ne1ki5 ma1wi5 do3ru~ak, / / u1zme5 se, / {to1 e ma1ma u1ve~7e5
na3pravla, / o1vu5, / ~e4sncu, / i u ~e4sncu sta1vi5 пару, / a okolo ~e4snce na3
pravi jo1{ je3dan di1o kru1va, / to je1st, / kovr3taw
5 <smeh>. / I o1nda mi2 u1zme
mo tu2 ~e4sncu, i mi2 wu2 sa3lomi5mo, / i o1nda, / o1va5j, ko na27|e5 pa3ru, / o2n }e
kao bi1t/ sre3}an, we1ga }e / tje1t pa3re ~i1tavгодну. / Ii, / a o3sta5l
7 i5 di1o o3d
to5g hqe1ba, /  / pra1vi5mo, /se nakon pa27r da47na5 sta1vi5 na ro2g kra1v. /A //
osta47tak hqe1ba {to o3stane5 to2g, / pra1vi5 se, po1sl’e44 U#skrsa, / po1sle Bo3
`}a, / bo1`e, / pra1vi5 se попара. / I u3 tu5 po1paru se sta1vqa ka3jmak, / to
je1st sasje4~ese ta27j hqe1b, sta27ri5, / s vo3dom se to2 i3skuva5, / ispe3~e5, / ii o1nda
se to2 покајмачи / i mi2 to sve1 je1de5mo. / Ii, / , / <{apu}e>aaza3 Badwcu,
/ paa u1ve~7e5, / ne1gdje oko поноћ, / ja72 i ta1ta / i1de5mo u Бадњạ̄к, / / , / i o1nda
/ ja72 i o2n pone3sem
5 oсикиру, / i o2n – sa истока, ~i3ni5 m se -sje4~e Ba1dwa7k
5 ta2j7 ,
/ obi3qe`i5 ga, /pre3krsti se, / sasje4~7e ga, / i o1nda ja72 i o2n / no1simo. A
Ba1dwa5k je, / ,/ dr1vo, hra4s7 tovo, / mla7d2 o dr1vo od hra4s7 ta. / I o1nda mi2 do2|e5mo
/ кућ, /pre3t ku}o5m sta1vimo, u3s ku}u/ Ba1dwa5k. / O#tvori5mo врạˊта, / vi2~e5mo,
„Doma3}cee, / doma3}cee.”/ O!nda ma1ma i3za5|e5 s ku3ruzom. / I o3na ta3ko5
ba3ca5 to zr2we po na3ma57. / Ii / ta1ta, / i3ma ne1{to /  ka1o, / Ba1dwa5k u3s ku}u,
doma3}ca u3 ku}u. / / i pri1je ne1go {to u2|e5mo u3 ku}u, / ta1ta o3tkine5 tri2-~e3tr
gra3n~ce / od to2g hra74sta. / I /te2 / / se gra3n~ce ~u4vaju ~i1tavгодну. Aa
/ od pro1{le go1dne se za3pa57le5 u va1tru . / I o1nda te2 / / mo1`emo sta1vt te2
no1ve5, / kraj i3kone, / za i3konu, / ne1kuu, / po1sudu il ne1{to. / I kad pro2|e5 /
Bo3`}, / ta7j2 Ba1dwa5k se il sasje4~e5u dr3va, il... / o1bi~no se sasje4~eu dr3va,
/ po{to su4vo dr1vo /pa mo1`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 Чују се и обл иц и учу, уочи. Уоч и учу се најчеш ће изговарају дезакцентовано чине
ћи са речју уз коју стоје фонолошку реч.
44 Умекшан изговор л. У говору Винске преов ладава обл ик пос ле.
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pri3pre5ma to2 / pre3 cr5kvom. / Pr3vo /  / obi3laze, / u o3ko5lnim se3lma sa tra1k
torom, / 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, cr3veno, / il ne1{to... / I o1nda se ta7j2 Ba1dwa5k, / pre{--pred
/ / cr2kvu done3se5, / ski1ne5 se sve1 to2 sa3 wega, / aa dru1gi5 Ba1dwa5k se une3se u3
crkvu / i na3 wega se sta1vqa75 / to2 {to1 je, / su seqa4c da4l. /Ii / sku4pqaju
se ve2lka dr3va, / bu1du5 hrasto3vna, / ve2lki5 o1ni5 ra4stov, / sasje4kuse na ve2lki5,
/ na3ko5 / ve1}a75 dr3va. / Na3pravi5 se ko2 lo2gorska va1tra, ona3ko, / ii za3pa57li5 se
/ to2, / dok, / / dok slu3`ba tra1je5, / ii / ka slu3`ba tra1je5 / bu1de5 o1bi~no pu3no
/ u3 cr5kv. / Za3dwa75 o3staju5 дјеца. / Po1p dje2li545~okola74de, / slatki4{e ne1ke5,
/ dje1c; / a na1poqu, / ]/ o3draslima, bu1de5 ku1vana5 ra3kija, / ku1va5no вино, mo3gu
se ta3ko5 poslu4`t. / Ii / za, / o1nda, / ne1ko ko1 e, / ne1 zna5m, / u1zme5 ta27j/ Бад
ња̄к/- ta2j {to1 se no3sio kro se3lo – / i u1zme5, i ona3ko ga / od/ tuватру, /
ona3ko ga spu2{ta5, fi2no / i vi2~e5 / Ko3lko `i1gica5, to3lko5 dje3ce5; ko3lko
`i1gica5, to3lko5 sto1ke5; ko3lko `i1gica5, to3lko5 pa7r
4 a5./ I sve1 ta3ko5 / dok / ne
i3zbroji5 ta3ko ne1ki5h / ti2h pa7r
2 , /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 smije5 omr4st, / mi1sim, / ni4je da se ne3 smije, / al / lije2po
j da se po3sti5 / i da se po1{tuje5 to2. / Bu1de5 ri1bqa75 ~o4rba, / pe3~e5 se риба, /
pe3~e5 se гра, / sa lu1kom se u3pr`i5. / / Bu1de5 / куруза. / Do3br/ sad i3maju5 pa
pra1ve5 ona3ko ma7l
2 e kuru4sce, al ma1ma pra1vi5 po3 sta5rom o1bi~aju, / pra1ti5 ka1o
stari3nu. / 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
bombo4ni5ca5 ne1ki5, / ~okola47di5ca5, / 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 bombo4nce. / I ja72 i ta1ta i ma1ma, pi3ju~e5mo; / i u1zme5mo te2 bombo4n
ce... / I o1nda o3pe5t, / na4kon to2g / ve3~era5mo. / A u3jtru / za Bo3`} / se i1de5
ra1no /u crkvu?, / oko пе̑ sa4ti5 bu1de5 slu3`ba. / I / i3ma75 / o1bi~a5j / da3 se / po3sl’e
/ do3ru~ka, ru4~ka i ve3~ere za Bo3`}, / ga72si5 svje4}a kuku3ruzom--ku3ruzom. /
I ona3ko5, / sta1vi5 se odo3zgo5 {a1ka daa ne3 prospe5 se све, / i o1nda pu1sti{
ku3ruz kroz {a1ku, / i u3ga57si5{ svije4}u. / I kao / na ko1ju stra72nu svje3}e5 o1de5
ta2j ku3ruz, / na3 to5j wi1v se tre1ba5 si1jat, na--ta27 wi1va }e bi1t ro3dna5, a i3ma}
e to3lko5 ki4bli5 ku3ruza, / i3ma}e to3lko5 to2ga5, / i sve1 ta3ko5 / ne1{to. /
A: Kakvi su obi~aji za Uskrs?
I: Aa za U#skrs... / Pa, / i1de se u3jtru u3 cr5kvu, / al o1bi~no, e1o. / Pri1je
neg {to po1~nu5 bi4lo ka3kvi5 o--o3bred, / po1p {a1qe5 ne1kog i3s cr5kve5 / ko
otpje3va57va57, na pri4mer, / dje~a4ke ne1ke, il ne1 zna5m, ne1kog / ko s wi2m bu1de5,
/ po3{aqe5 ga ta3ko5 da i1de5 o3d ku}e5 do3 ku}e5, ii da / sku2pqa5 ja74ja,/ a o2n, za ta72
ja74ja da1dne5 / / na1foru. / I / do2|e5 / sa1d, / u1zme5, / ne1 zna5m, dva2 ja4jeta i sa1d od
sva1ke ku1}e5 u1zme5, / a popa3dija i ne1ko joj po3mogne- ne1ka `7en
3 a – da o3fa5r
7 baju5
45 Код најм лађе генерац ије чеш ћи су једнослож ни рефлекси дугог јата, а у прилог
томе говори и јотовање типа љеп, љепило, сњег.
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ta2 ja74ja. / Сва ja47ja bu1du5 cr3vena u3 cr5kv. / A mo1{ sa1d, / sa1d, / sa1d je no1vo5
do2ba pa se mo3gu5 sva1kakva mo3gu5 bi1t / i pla74va /i qubi~a3sta i zele3na, al
o1bi5~no s cr3vena, / i ta2 s i na4jqep{a5. / I ka2`e5 /se? da su cr3vena ja47ja
~uva3rku}e, / i da pr3vo ja4je cr3veno, / pr3va75 bo4ja i1de5 cr3vena, / i pr3vo ja74je
koje i3zvadi5{ o3no t je ~i1tav go1dnu ~uva3rku}a. / / o1nda / ko3t ku}e5, / e1t, /
ja72 i ma1ma fa2rba5mo ja4ja. / /sta1vi5mo, / sku1va5mo, ne1 zna5m, / ne1ki5h dva4dese5t
do tri4dese5t ja74ja. / Ba1ba ka72`e5 da je o3na pri1je ku1vala oko pede3se5do sto2, /
jer pri1je bi4lo dje3ce5, do3lazlo se na tucija47du, tu1cal se ta27j da2n. / A sa1d, to
ne2ma dje3ce5, / ne2ma ko1 ni da se tu1ca5. / Pa1 da se ne3 kva7r
5 e5, / sa1m e3t rad re2da
i radi o1bi~a5ja.5 / I to2 pr3vo5 ja47je se sku1va5;7 o3no5 bu1de5 ~uva3rku}a, a / od прије
go1dnu da4na55, i1sto, / zna72~i5 ~i1tavu go1dnu da47na5 sto3ji5 je3dno ja4je, / i to2 ja4je /
{to j sto1ja5lo ~i1tav go1dnu da74na5, / preba3cuje se preko ku1}e5. / I o1nda j
o3no5 ka1o ~uva3rku}a ii / ako pre3ba5ci5{ preko ku1}e5, / do3bro e. / I o1nda to2
no1vo5 cr3veno 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 siri3luk, / bu1de5 si1ra i
lu1ka. / Bu1de5 ta3ko5 na3pravi5 se /s--je3dan ve2lki5 qe1b, / o1bi~an, / / pa se je1de5
u3jtru, / pa se tu1ca5mo svi1, / pa ~i1je5 ja4je na72j:a1~e, ta2j e na72j:a1~i5, na72jzdra3viji...
/ Na3zdravqa75 se u3jtru za zdra2vqe, / / i e3t. //
A: Kakvu su obi~aji za slavu?
I: Paa, za sla1u, / u1o~sla1ve5 ta1ta ispe3~e5pra7s2 e, / i o1bi~no se to2 pra2s7 e
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 /
pra7s2 e ka ce ispe3~e,5 zna4m
7 o 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. / Odne3sem
5 o
u3 cr5kvu. / Ne1ki5 no1se5 ii hqe1b / i vi4no, / pa vi4no da1dnu5 po3pu; / i o1nda o2n,
/ presje4~e ta2j hqe1b, / po1lije5 ga vi4nom, / i,i1sto ta3ko5 i ko1qi5vo, / po3qeva5
vi4nom... / Do2|emo ku1}. / U#jtru se / u3nose5 sto3lov u3 ku} ve2lki5, / sta1vqa75
se sto2wa5k, / me1}u5 se tawi4r, / lo3`i5 se ватра da bu1de5 топло. / A!ko e, / a1ko
e sla1va / u zi4m, / o1nda se lo3`i5 va1tra da go1st se ne3 smrznu5, a1ko j љет, /
to2 se {a2tor o1bi~no ne1ki5, al / o1bi~no mi2 / u3 ku} to2 sla1vi5mo. / I uzm--sta1
vi5mo ve2lku svije4}u na3sred sto3la, / to je1st kr3sna5 ta2 svije4}a, / sta1vimo ko1
qi5vo, sta1vi5mo ~a1{u вина o3svje5}eno5g i sta1vi5mo хљеб. / O!nda ku2m do3lazi5.
/ Yi3ta75 se mo3litva. / Go1st i1sto do3laze5, / ta3ko5. / Чим ku2m do2|e,5 o1dma5 se
~i3ta5 mo3litva. / Ta1ta / i ku2m / lo3me5 / hqe1b. / Vr--to je1st o3kre}u ga, / i o1nda
svi1 ko1ji mo3gu5, ona3ko5 u3vate hqe1b pa / svi1 o3kre}u. / Yi3ta75 se mo3litva, / do1k
se... / , o1nda se ku1mov po3qu5be5, / i lo3me5 hqe1b, / pa ko1ji bu1de5 ja1~i5 o2n ve1}
i5 ko3ma57d izvu4~e. / Iz lije2veru4ke5 od ~o1vjeka, / i1de5 домаћц, /  kru1va; / i
o3na to2 o3stavqa5 zaa / sle3de}i5 da27n, / to je1st za dru1gi5 da72n sla1ve5. / , ku2mu
i1de5 / u ta3wi5r, / svi3wska5 gla4v7 a, / i o2n to2, / to j ka1o / ku2m, pa se we1m i1de5 to1
na72jbo1qe5. / U gla2u se st1avqa57, / i1sto i za Bo3`}, / al i za3 slavu , / ja1bka, /
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u kr1metova u4sta. / , bu1de5 za3 slau / ta3ko5 i sa3rme5, / i su1pe5 / i sve3ga po3ne
{7to, / sala47ti5ra27zni5, / si3re5va5, / kola74~a5, / sva1~7eg ne1~7eg. / Sla1ve se o1bi~no
sla1ve5 dva47 dana, a bu1du5 i po1sluge 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 svakog, / сам штоетǝ/
ri1ba, / i {to se ta72 dva72 da27na5 / po3sti5, i e3t. /
A: A kakvi su obi~aji za svadbu?
I: Pa za sva3dbu, / o1bi~aj su... / Pa to2 s ne1kako i na72jqe1p{i5 o1bi~aj, /
{to j po4stoji. / Lije4p su svi1 o3stali o1bi~aj, al za sva3dbu su ne1kako нạ̑ј
љепши. / Pa, / mla27da se, / /spre2ma5, / tu2 ~i1tavu no2}. O#na / ne3 smije svo3ju
vjen~a3ncu poka7z4 at svo2m bu3du}em ~o1vjeku. / A o2n / je1dva ~e1ka5 / da je vi1di5.
/ O!nda se o3na o3bla57~i5, spre2ma57 ~i1tavo ju1tro. / Do3laze5 kod mlado3`ewe /
go1st, / ro1dbna, / i o3n i1du5 da / ku2pe5 mla27du, / i1du5 po3 mla75du. / O!nda o3n
do2|u5 ko3d mla5de, / sje1dnu5 ispo {a2tora ne1ki5 di1o go3stiju, / do1k i1de5 bra1t, /
il se3stra o3d mla7d5 e i1du5, / bra1t il se3stra od/ mlado3`ewe, / i1du5 ku4pt mla2d7 u.
/ I ta3ko5, / ku1caju, / pa ka1o /o3}e5 mla2d7 u. / O!nda i3za5|e5 la7`
2 na5 mla7d2 a, / u ne1kim
ha3qnama, dru1gi5m. / Pa ni4je ta72 mla2da. / Pa i3za5|e5 jo1{ ne1ka la27`na5, i o1nda
mo4raju, / o1nda se tu2 ce1nkaju, / паре, / mje4waju se. / I / za pa3re ku2pe5 mla7d2 u.
/ Mla72du izve3de5/ bra1t od, / od mu2`a bu3du}e5g. / I o1nda se, / sje1dne5 ma1lo po3
{a5tor, / pa se i1de5 / u3 cr5kvu. / Obi3lazi5 se sa1d, ne1ki5 di1o gra27da, ne1ki di1o
se3la. / U# cr5kv se, / , / / o3bred]/ ti2 o3dra5de5. / Tu2 se za3kunu5 na vje1~nu qu4bav
do smr3t. / O!nda se i1de5 kod ma3ti~ara, / da se po3tpi{u5. / I po1sle to2g /
vo1di se mla7d2 a / kod mlado3`ewe. / E o1nda, kad o3na do2|e5, / / i3ma5 o1bi~a5j7 , / da
slo1mije5 / no3gama / ske3mliju, / da ba1ci5 re{e3topreko kro3va, / i ja1bku pu3nu
pa4r
7 a5 / iza se1be, / iza gla4v7 e. / A o1nda mlado3`ewa mo2ra75 mla7d2 u pre3w
 e5t46preko
pra3ga. / Ii / u1ve~e5, / o1nda, / o1nda svi1 go1st do2|u5, i o3n sje3de5 / ta3ko5, / vese3le5
se. / I mla7d2 a do po4no} no1si5 bje2lu vjen~a3ncu, / posle po4no} se mo1`e pre3svu}.
/ Aa / u po4no} se do3nosi5 ta2 to2rta, / i ta1k... / [ampa47wac, / il ne1{to... /
A: Opi{i svoje dvori{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
cje3t aju, / ne1ki5, / ne1ko5 cje2}e, / pa kad iscje3taju шљиве, / pa kad iscjetaju,
/ ta3ko5 ne1ke5 / mla27de5 bi2qke. / Ta1d je na27jqep{e5. / Tra47va kad nara47ste. / /
dvo1ri5{te j / ve3lko, / po{to `i4vi5m na se3lu. / I3ma75m, / ta3ko5, / i3ma5mo , /
штале, / tu2 s:vi2we, / i3ma5mo / koko3{wa5k, / ko--tu2 s ko1ko{. / I#ma57mo
ku1}ce od }u4ki5, / <smeh>}uko4va. / Tu2 o3n spa47vaju. I#ma75mo pu1{ncu gdje
{u--su2{i5mo me2so. / Pa i3ma5m
7 o vi3wage, / to2 cr2no gro2`|e, / i o3 to5g gro2`|a
j
u1 jesen kad o3no sa3zrie5, / mi2 pra1vi5mo vi4no, / cr2no5 vi4no, / i to2 o1bi~no
~u2va5mo za3 slave, / il kad ne1ko do2|e5, / ne1ki5 go2st, / pa o1nda ta3ko5 / po3slu5`i5mo
/ to2 vi4no. / O#no o1bi~no bu1de5 lije4po, / sla3tko, / do3ma5}
7 e vi4no. / O!nda i3ma7m
5 o
46

Остварено јотовање на месту где се у истом говору јавља облик пренијет.

parce3lu, / to je1st, / di1o wi1ve5, / na ko1ju ma1ma si1je5 ta3ko5 ne1ke5, / ne1 zna5m, /
si1je5 / po3vr}e. / O!bi~no se si1je5 кромпир, / bije4li5lu1k, / cr2ni5 lu1k, / cr3veni5
lu1k. / Сију se... / I#ma7,5 / i3ma75 lu1k zi4mac, / si1je5 ga ne1kad, / si1je5 i zi2m i qe1t
i pro3qe}e, sva1ki5, / zna27~i5 sta47lno se si1je5, / ~i1tavo go3di{we5... o1si5m zi2m
kad je snije2g, / ta1 ce ne3 sije5. / Si1je5 parada3jz,/ si1je5 ma3une, / gra1, / gra47{a5k,
/ bije2li5 gra1, / to je1s te1tovac. / Si1je5, / ta3ko5, патлиџạˊне. / O!nda i3ma5 pla
ste3ni5k. / U# wem si1je5 ne1ke5 plaste3ni5~ke5bi2qke. / I ta1ta i3ma75 ri2bwa5k. / Tu2
i3ma5mo ri1bi5ca5 ne1ki5. / Ta3ko5 i1de5mo, / pe1ca75mo ma1lo, / pa uba3cujemo tu2 ша
ране, pa et, / ka1d je, / ka1d/ je Ba1dwe5 ve1~e5, / mo1`e7 mo i u3pecat ne1ku5 ri1bcu;
/ pa mo1`emo i osu4{t je u pu1{n6c. / A i3ma5mo i vo1}wa5k
7 e, / {qi1ve, / kru1{ke,
/ tre1{we vi1{we, / i3ma5mo mu3{muqe, / i3ma5mo / sva1~eg. / A ku1}a?/ Ku1}a
je ve3lka / s na7s
4 tre{ncom, / dvo3kaca. / Pa i3ma5mo, / ne1 zna5m, / ne2vni5 bo3ra
vak, / ku1hwu, / ho1dni5k, / so1bu/ je1nu, / i3ma5mo купатло, / sve1 ona3ko5... //
A: Kakav je `ivot na selu?
I: Paa / bo1qi5 je neg u gra7d4 u. / Na se3lu/ i3ma7{
5 / svo3e. / Mo1`e7 { da po3sije5{,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 ku3puje5{. / Al dok na se3l mo1{ {ta po3sije{ se1b, / da i3ma5{ svo3e. / I#ma7{
5
kra1ve, /i3ma57{ svi2we, / i3ma75{ o t:i2 kra72va5 mlije4ko, / i3ma5{ sve1 pro1izvode /
ko1je }e je3dan gra1|ani5n 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 / ne1kako qe1p{e5, ~i3sti: je va3zduh. / Ako e, ako e ne1ko5
na3seqeno5--naseqeno5 / se3lo ba1{, / ak i3ma75 dje3ce5 to2 e lije2po, / ak i3ma5 i3gra
li5{te, / lije2po je da se ~u1je5 da se dje3ca i1graju. / Do1k / to2 u gra74du, / sa1m /
~u1ju5 se аута, ni1{ dru1go5.
A: Kako se {qive kupe i pe~e rakija?
I: Pa, / {qi1ve sazrije4vaju / ta1m ne1gdje, oko / se2dmo5g mje1se5ca. / Oko /
ју̑ла. / Bu1du5... / o1ve5 go1dne5 s bi4le5 ro3dle ba1{ o1no /do3bro. / Pr3vo5 o3panu5 o1ne5
потркуше, / i o1nda mi2 wi2 po3tku5pqa5mo. / I / онда/ od--o1de5 ne1ki5 mla27d
mo3mak, / il sta3riji ne1ki5, / ~o1vje5k, / koji ja2k, / koji sna74`an; / po1pne5 se na3
svaku {qi1vu, stre4se je, / i ispo sva1ke5 {qi1ve5 ku1pi5mo. / Al / ne3 mo`e sve1
sa3tre5st, / jer ne sa3zrije5 sve1. / Pa o1nda i po3stepeno, i ku1pi5 se ne1ki5h de1set
da7n
4 a5, / i sa3~eka5, i o1nda se u кацу je1nu ve2lk
0 u, dr3venu, / il u ka1cu / ne1ku pla3
sti~nu, / sta1ve5 te {qi1ve, / ii / sta1vi5 se {e3}era, / pa ka1o {e}e3ru{a7 bu1de5...
/ / i o1nda / se, / kad bu1de5, / ka se stvo1ri5 okro3vna, / mo2ra5 se sta4l
7 no mije4{at,
/ te {qi1ve, / da ne3 b pro3palo, / da ne3 b pro3po5 ko1m, / da ne3 b] pro3pala
i ra3kija, pa o1nda ne2ma5{7 ni1{7t o3 t:o5g. / I o1nda se / ski2da5 ta2 okro3vna, / ka
}e se pe3} ra3kija, / daa,/ dab bi4la bo1qa5 ra3kija. / Ii ka ce / ski1ne5 to2, o1nda
se i s:e3la dove3ze5/ ne1~i5j ka3zan, ako i3ma7{
5 svo2j ka3zan, o1nda57 / svo3ji5m pe3~e5{,
ako ne2ma5{ o1nda, / mo2ra75{ tu3|i5m. / A ra3kija se pe3~e5 u1 jese5n. / Ko2 i3 sve
o3sta5le5, {to se zi4mce, pri3pre5ma se za zi2m; ta3ko5 i ra3kija, i1sto. / I o1nda,
/ pripre4maju se i дрва. / Za tu ra3kiju. / / I o3dlo`i5 se va1tra, / u taj ka3zan,
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/ si1pa75 se vo3da, / u dru1gi di1o ka3zana, / i o1nda se ta2j ko1m si1pa5 u ka3zan, / i
o1nda mo2ra5{ okre4}at da ne3 b izgo3rla, izgo3rio ком, / da ne3 b pro3pala
ra3kija. / A i3z drugog dje4la ka3zana i1de5 ra3kija cu4ri5 u ne1ko5 dru1go5 буре. / I
o1nda / ta27j ko1m se ba3ca5, to2 / vi1{e5 ne3 treba5. / A / pr3va57 ra3kija {to j bu1de
патока. / O#na j do3bra za pra47we s--, / pra74we pro4zo5ra75, / ta3ko / bri1sa5we /
pra3{ne5, / ta3ko5 ne1~eg. / I po1sle ka ce ra3kija ispe3~e5, sta1vi 5se u ne1ki5, / u
ne1ka5 bu1ra7d5 , / bu1de5 na ta3vanma.../ Poslu3`uje5 se--ta--go3stma ne1ki5m, / za3 sla
ve, / za Bo3`}, / za U#skrs, / za pra2zni5ke. /
A: Kako se spremate za zimu, za zimnicu?
I: Pa, / za zi2mu, / mu1{ki5 di1o, / o3n to2 sve1 na1poqu sre3|uju, / to je1st, /
po dvo1ri5{tu, / saku4pqaju5 to sve1, / da ne3 b/ i3skislo, / da ne3 b/ snije2g na3pa
do5. / O!nda se, / mu1{ki5 i1du5 u3 {um, / sje4ku5 dr3va, / pa ku1} cije4paju, / pa sla7`
2 u5
dr3va. / Dok `e3ne, o3ne / po3beru5 sve1, / po3vr}e, / po3beru5 pa3prke, / po3beru5
parada3jz, / pa pra1ve5 ne1ke5 ke3~ap, / pa / pra1ve5 a1jva75re. / Pa шљиве se ku1pe5.
/ I#maju o1ve5, / ve2lke5 {qi1ve, / o3ne se ku1pe5, / to je1st, be3ru5 se o3ne ni1kad ne
o3padaju. / Mi1sim, o3panu / ako s prero3dle. / Al o1bi~no se nabe3re5i ta1k ti2:,
/ zre3liji5 {qi2va5, / va1de5 se ko3{pce, / pra1vi5 se po3 ~itav no2}, / o1va7j5 , / пекмез.
/ Pra1vi5 se i od {i4pka. / O!nda, / ku1pi5 se {i4pak da se pra1ve5 ~a3jev. / Kad je
zi4ma, / da bu1de5 lije2p. / Pa se ne1ko5 po3vr}e, ta1k, / ma3une se sa3lome5, sabe3ru5
se pa se i3zlome5, pa u fla1{e se sta1vqaju5, pa u zamrzi3va57~. / Pa se gra47{ak
o3qu{tri5. / Pa se sta1vqa75 u zamrzi3va~
75 . / Pa gra1 se ga1zi5. / Sta1vqa75 se u vre1}
e, / o1ne5 pla3tnene5 ne1ke5, / pa se o2n su2{i5, / pa se i3zgazi5, / pa ga no1simo na
ta3van, / i ta1k... / Bu1du5 месаре. / Mu{ka47rc i3maju5 me3saru. / To je1 s:vi2we
ve2lke5 ko1qu5. / Pra1ve5 koba1sce. / Su2{e5, / su2{eno me2so. Pe4ke. / Sje4ku5 me2so. /
A: [ta su peke?
I: Pe4ke su, / va1k ma--ma72li ko3ma5d me2sa, / i o3ne se sta1vqaju5 / na ne1ki5,
pa o1bi~no, / ube3ru5 ne1ku5, / ne1ko5 ja1~e5 ma1lo dr1vo, / ne1ku5 jo3{ku, il ne1{ ta3ko5,
/ o3gu5le ko1ru, i o1nda na3prave5 do1l ko2 {pi1c, / i ta3ko5, na3taknu pa2r
7 / koma4d7 a5
me2sa, / i po3sole il pove3gete5 / i pe3ku5 ta1k na va1tr. /
A: Ko ra`wi}?
I: Ra`wi4}. /
A: [ta jo{ ima od zimskih poslova?
I: Pa, / pe3kmez, / {ta1 sam jo1{... / Pa e3t ta3ko, / u zamrzi3va~
75 se sta1vqa5
ne1ko5 po3vr}e ko1je ne3 mo`e opsta3t/ vi1{e5 na va3zduh, / a ko1je b se mo3glo
ka3snije5 / upotrije4bt. / Pa {pi1ce iz bu1nda5va5, / se va1de5, / sta1vqaju se i1sto
u zamrzi3va5~. / A bu3ndave se i1sto isko3ri5ste5, / na3re5nda5mo ih, / pa i/h?
sta1vqa5mo u ke1se, / pa u fri`--u zamrzi3va57~, / pa pra1vi5mo pi1te sla3tke5 od
bu1nda5v7 a7,5 / paa, / mo3gu5 i3 sla7n
5 e / ko vo1li
0 .5 / Kro1mpi5r se i1de5 va1t: . / A, / i o1nda
se sta1vqa5 u3 vre}e, / i o2n ~i1tav zi2m mo1`e bi1t. / Aa / o3dvoji se / ma1wi5
kro1mpi5r, sta1vi5 se u3 neku 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 isko3pa5, / 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 sije2no, / pa деке, pa o1pe5t sije2no, pa de1ke i sve1 ta3ko5
da ga u3topli{, da o2n / prokli3ca7,5 / da o2n, / da ga mo1{ p3osijat. / To2 j tra1p. /
A: Koje su zimske radosti?[ta radite kad padne snijeg?[ta ste
radili kad ste bil mali?
I: Pa / snije2 kad... / Snje2g je1s lije2p, / al, / i3ma57 i po3sqedi5ca5 od snje2ga.
/ Pa, kad snje2g pa1ne5, / o1bi~no smo se kli4zal. / Tra4`l smo u1vjek ne1ke5
барце {to z:a3mrzle, / pa se kli2`e5mo. / Pa u1zme5mo vre1}e od gwo1jiva, / pa
na3puni5mosje2no5m. / Pa o1demo брда tra2`
7 i5mo, / u-u3 {umu o1de5mo, / pa se kli2
`emo po3 ~itav da2n
7 ; / mo3kr bu1de5mo, / al ni1{ na3ma ne3 sme5ta5. / Pa do2|e5mo
ku1}, pa u1zme5mo sa27nke, / pa se sa27nka5mo. / Al ni4je bi4lo, / ni1kako, / snije2ga
ta1k ne1kog do3brog, / sa1d, / da se, / u za3dwe5 vrije4me / da se mo3glo i sa27nkat,
/i skli4zat... / Pa smo se prij1 e5 gru1dval po3 ~itav da2n
7 , / pa pra1vl swe1{ka,
pa чи̑ ј }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] deta4q
7 ena3 swe{ku, / pa ne1 zna5m ni3 ja7,5 / sva1{7 ne1{t7 ... / Pa
smo i1gral se ra1ta. / Stav--na3pravi5mo zi2d od snje2ga i ku4gle. / Pa iza to1g
zi4da5 je3dno stoj3 i, pa na3pravi5 ne1ko dru1gi5 z dru1ge stra4n
7 e5 zi2d, pa se ga7|
2 a5mo. //
A: Opi{i jedan svoj dan.
I: Pa o1bi~no u3stajem ra1no uj3tru, / oko ne1kih pe2 sa47ti5. / Spre2mim se,
i1de5m u3 {kolu. / To2 e sa1mo ra2d7 nim da7n
4 ma, / dok se i1de5 u3 {kolu, / i / o3dla
zim na st--o1de5m na sta3ncu, ~e1ka5m
7 auto4bus, / o1de5m u3 {ko5lu, / bu1de5m ti2 {e2{
~a3sova, / vra2t7 im se auto4busom i1sto ku1}, ne1kad o3stajem do ~e3tr. / Do2|e5m
ku1}, / ru2~a5m s ma1mom i ta1to5m, / i ba4ko5m. / O!ndaa ma1lo ne1kad o3spa5va5m, /
pa bu1de5m na fe4zbuku, / pa i1gra5m i3grce. / I o1nda u1ve~7e, / ne1kad u3~i5m, ne1kad
ne u3~i5m, / za4v7 isi kako ka1d. / Le1gne5m spa7v4 at. / I to e o1bi~no od pone3diqka
do pe4tka, / tu2 s mo3j da7n
2 . / A su3botom i ne3dqom o3spa7v5 a5m do de1set sa4t7 i5, /
ni1{t ni4je pre3tjera5no vi1{e5 ne1g od o1no5g kad u3stajem / ra3nije5, / al na3spa5va5m
se. Pa po3ma57`e5m ta3ko5, / ma1m, / po3 ku} da sre2di5 ne1{t, / i... / A kad je
ra4spust o1nda se / o3dma5r
7 a5m, / i1de5m ta3ko5 / van ze3mqe5, il i1de5m u ne1ki5 dru1gi5
gra27d i... /
A: Jes i{la negdje na ekskurziju?
I: Pa i3{la sam na eksku3rziju, uu de3ve5to5m ra4z7 redu. / I#{la sam pri1je
tri2 da27na na, / je1dnodnevni5 i3zlet. /
A: Ajd ispri~aj ne{to sa ekskurzije. Kako e bilo?
I: Sa o1ve5 iz o3snovne5 {ko2le5?/ Pa / bi4lo e... /  po1da5vno, / pa sa1, {ta
se sje1ti5m. / Paa, / / bi4la sam de3ve5ti5 ra4zred, ii / i3{lo se na eksk3rziju.
I#{lo se na3 mo5re. I#{lo se u3 Cr5nu Go1ru, / Bu1dvu. / Bi4l smo se1dam da47na5
ta1mo. / I#{l, / i3{la sam sa svo3ji5m
5 ra7z4 redom, / i s jo1{ pa2r
7 ra7z4 re5da5, / ko1ji
s i1sto bi4l matura1nt ta1d. / Bi4l smo ti se1dam da74na5. Bi4l smo pr3vo5 u
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Tre3bi5wu, / tu2 smo spa7v4 al u hote4luLe1ota5r. / O#bi{ smo / tre3bi5wsku5 Gra
~a3ncu, / bi4l smo u jo1{ je3dno5m ma1nastiru. / Bi4lo nam je lije2po. / Vi1dl
smo ~i1tavo Tre3bi5we, / je3dan od qe1p{i5 gra1do5va5, i to3pliji5: gra1do5va5 uu
Bo1sn. / O!nda57 smo sle3de}i5 da7n
2 i3{l u Cr2nu Go1ru. / Pa o3bi{ smo i Ko1tor,
/ i I!galo, / i He3rceg No1vi5 i sta27re5 gra1dove. / U# Budv smo na72jvi1{e5 pro
vo3dl vre1mena. / Tu2 sam bi4la sa svo3jim dru4{tvo5m, bi4lo nam je ba1{ lije2po,
ba1{ sam se lije2po pro3vela, ma1da ni4sam mi1sla da }e ta1k bi1t lije2po. / /
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 ka3rtce pa, / kad i1de5{ na ru4~ak, o3na t] ta1mo i3ksi5} na3pra
vi5 da s o3bavio ru4~ak, do3ru~ak. / O!ndaa i3mal smo ka3rtce za vra7t4 a, ni4smo
i3mal kqu4~eve, / nego ka3rtcu sta1vi5{ svoj od vra74ta, pa t se vra47ta
o3tvore5. / I sve1 ta3ko5, / ne--ne1{to no3vije5. / Spa47vala sam sa svo3jom dru
ga1rcom u3 sob, / i e3t. /
A: A kako j bilo na ovoj ekskurziji pre nekoliko dana?
I: Bi4lo j o1dli~no, / jo1{ je svje3`e... / O!vaj... / ba1{ i3ma5m
7 lije2p u1ti5sak,
/ i ba1{ b vo3l:a da o1demo jo1{ ne1gdje. / Po{to j o1vo5 mo2j no1vi5 ra4zred, i
po3{to, / po3{to to2 no1vo5 dru4{tvo ii / pr3vi pu2t je da ne1gdje ja7.2 .. 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, druga1rce, o3na ni4je / mo3gla i3}. / I /
bi4l smo ~i1tav da27n. / Pr3vo5 smo, / o3ti{li u Ta2vlu, / ma1nasti5r. / Ta1m smo
o3bi{l ma1nasti5r, bi4la je3na mona1hwa, / o3na nam je sve1 ispri4~ala o ma1na
sti5ru. / Ku4pl smo se1b ta1k ne1ke5 suveni4re, ne1ke5 krste--kr3stove, ne1ke5e /
la3n~}e, ne1kee бројанце. / Za1dr`al smo se ne1ki5 sa27t vre1mena tu2. O!nda
smo o3{l uu / Bije2qnu. / Po3sjetl e1tno se3lo Sta3ni{}. / Tu2 se mo3glo
sva1{7 vi1t: . Od oni5 sta27ri5 ku1}i5ca757, / mo3sto5va5a, /je1zero, / la1bu5dov cr2ni5,
la1bu5dov bije2li5. / Pa i3ma75 kao ma1wi5 zo3lo{ki vr1t. / Bi4le s dvi1je sr2ne, /
bi1o je3dan }u4ko, / bi4l s ma1~},al ma1~} s odne{e3n u ho3te5l. / Tri2 ho
te4la. / Sje1}a5m
7 se, / Kardi3ja5l / i Mo1skva, / i / tre1}i5 ne mo3g se sje1tt ka1k
se zo3ve5. / / I#maju ta3ko5 imita7c
4 ija mo1sta, / ko u Tre3bi5wu. / Al ma1wi5 mo2st.
Pa i3maju ne1ki5 / ku1}ce ta3ko5, paa, / i3ma75 resto3ran
57 , / i3maju, / {ta1 sam re3kla,
hote4l. / I#ma75 za dje1cu. / Pa i3ma5 fonta74na5. / I#ma57 sva1~eg ne1~eg lije2po.
I#maju vode3nce. / I#ma5 ko2, / ne1{to ko2 ~e4ka, / pa se po1pne5{ na3 to5 i vi3di5{
~i1tavo e1tno se3lo. /
A: [ta je ~eka?
I: E!, / ~e4ka, / , to2, / to2 o1bi~no se upotre3bqa5va5 za / ловце. / Ko1ji i1du5
va1tat, / kad je vrije4me, sezo4nalo1va, / pa i1du5 va1tat sr2ne, di3vq5e kr4mke,
/ ze1ceve, / ze1~eve, / faza4n
7 e... / Pa o1nda se po1pnu5 na tu2 ~e4ku, / u1zmu5 dvo1gle5d,
i gle1daju sa1, da1 l }e ne1ka `ivo3twa na3i}. / I!sto ta3ko ko2 ne1ka5 ~e4ka,
ko2 ne1ka извиднца, ne1{to ta3ko, / pa mo1` da vi3di5{ ~i1tavo e1tno se3lo. /
Se3lo j jo1{ u izgra4dw], / ma1da j pre1lije2poi3 sad, / i1ako j bi4la zi4ma, i1ako
j snije2g, / ba1{ je lije2pobi4lo. /

157

A: , ispri~aj neki zanimqiv doga|aj koji ti se nedavno desio.
I: Pa, / <smeh> i3ma5 / do1s / do1ga|a5ja5u3 mo5m `ivo3tu. / Ja2 sam / <smeh>
dije2te sa do1ga5|a5ji5ma, i do1`i5vqa5ji5ma. / Pa, je3dan do1ga|a5j s mo3jom dru
ga1rcom. / / Posle {ko2le -po1{to sam o3stala do ~e3tr – nui4sam du1go o3sta
jala s wo2m, / i ni4smo se ba1{ / du1go, / to1lko, / dru--mi1si5m dru2`i5mo se mi2,
al / sve1 na o3dmorma, i o3stala sam do ~e3tr sa2t7 a. / I o3t{le smo / na ka3u.
/ Pa smo s ka3ve o3{le na ke1j, / da pro3{e5ta5mo. Ii na Сạˊву, da vi1di5mo ka1ko
j Sa47va, / ka1ko te3~e5e... / Bi4lo j su2nce, / bi4lo j ba1{ lije2po vrije4me. / I /
<smeh>, o3t{le smo / do, / ba1{ do Sa47ve, / do rije4ke. / Spu1sle smo se ni
ste1pence. / I / ka1ko j pa1dala ki1{a bi4lo j blatovi--blat1 o, / bi4lo je / o3na
ko5 / sve1... / I ja72 sam htje1la da se sli1ka75m, da sko1~im na bro3dcu, bro3dca
j bi4la tu2 kraj / to2g / o1str--ko2, mi1si5m... / I ja72 da sko1~i5m, u3pane5m u to блато.
/ I o1nda j me1ne druga1rca tu2 izvla4~la, i ту̑ s bi4le сцене, tu2 smo se
smi1ja75l. / I o1nda / <smeh> sam po1derala 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 ~i1tava”/.<smeh>
A: Je l ima{ jo{ neki tako zanimqiv?
I: Pa, i3ma75m / do1sta do1`i5vqa5ja5, / al mi1sim da j o1vaj / do1vo5qan. /
A: Ima{ neki omiqeni film da ispri~a{?
I: Pa i3ma5 do1st fi3lmo5va5 sam gle1dala. / I sva1ki5 mi je o3mi5qen na3 svo5j
na7~
4 in. Sve1 {to sam gle1dala fi3lmove, gle1dala sam po3 svo5m i3zboru. / Ni
je3dan fi1lm ni4sam o3dgledala da m se ni4je svi4dio, il da ni4sam, da m ni4je
bi1o prepo3ru5~en. / Svi1 su fi3lmov na3 svo5j na4~
7 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 na2j7 vi1{e5 gle1da5.7 / O#sta5lo se i gle1da
ju jo1{ i tu3rske5 se2rije, al na27jvi1{e5 ti2h i3ma75, pa Ma72la ne3vjesta, Bandi2ni,
/ pa o1va5j pa o1na5j... / I ta3ko5 / je3dna se2rija {to mo2j ta1ta gle1da7,5 / i3 ja5 u3zwega
ta3ko5 ne1kad po3gleda57m. / O#dba75~7ena. / I tu2 se sva1{7t ne1{to de3{7a57va5. /
A: [ta?
I: Tu2 su, /pa eo, tu2 e je3dna ma7l
2 a И̋ћa, / koa e, o3na e siro3ma{na. / Je3dna
Тапа̑сја koa e bo3gata. / I o3ne s:e dru4`le od male3na. / I$}na ma1ma e bi4la
slu4`a5vka, / i slu4`la e ma1mu i ta1tu od / Tapa2sje. Yu4vala j Tapa2sju, i ta3ko
s:e o1ve5 dvi1je ma72le i1grale. /Me|u3tim, / od Tapa2sje ta1ta e vo3lio tu ma72lu
И̋ћу, / pa e, / o3 wo5j se bri1no5. / I tu2 je ba1ba od te2 / Tapa2sje stvo3rla mr4`wu
prema I̋ }, / i Tapa2sja je od ma72li5 no1gu5 zamr4zla I4}u, / ii / ni ka3snije je
ni4je vo3l:a... I sa1d su o3ne / `e3ne, / i i3maju svo3ju dje1cu, / ii, / sva1{ta se
ne1{to izde{a4valo... / I#ma5 ne1ki5h i nepo3ve5zani5 stva47ri5. /I ta3ko5... //
A: [ta ste se sve igrali kad ste bili mali?
I: Uh, {ta1 ni4smo. / Pa i1gral smo se `mi4rke5, i1gral smo see /ve3ze
ni5 pe{ki4ra,5 / i1gralsmo see.../ ka1k se o1no5 je3dna i3gra zva4l
7 a... / , kaoo...
/ ma bi4lo j sva1kaki5 i3gri5... / Paa... / / Sva1{ta ne1{to. / I!gral smo se... /
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i1gra5mo se sa1d po3nekad i o3dbo5jke5, / i1gra5mo se ii... / / Sva1~eg ne1~eg se
i1gra5mo... /
A: Opi{i te igre kako idu.
I: Zna2m
7 , i3ma5 i tr1ule5 ko3ble5 smo se i1gral. / Pa, e1v... / Ve3zeni5 pe{ki4
ra.57 / Pa sta1ne5mo u1 kru5g, / ii... / <pokazuje ra{irene ruke> i3ma75 ono ne1{t
va3ko5 s ru3kama. / Sta1ne5mo u1 kru5g, / i, / o1nda kao pje1va5mo [i4ri {i4ri, ve3ze
ni5 pe{ki4ri, bo3sa ja2, bo3sa ti2, okre4ni5 se Ja3dra5n
7 ka ти̑./ I o1nda se o3kre5ne5
ne1ko / natra3~ke,5 u1naza5d7 ,/ i o1nda svi1 dok se ne o3kre5nu5, takoo, /~i1tava i3gra
ta3ko5 i1de5. / To2 s o1bi~no cu1re / igr--цурце i1grale. I#ma5 i3gra / abere2~ke5abertu2de/ a3bre ko3ga ho1}ete. / Sta1nu5 / dvij1e, / na dvi1je stra27ne5, / ta3ko5
dje3ce5, / u3vate se za11 ru5ke, / i o1nda na pri4mer je3dan iz je3dne5 gru3pe5 ka27`e5
„Mi2 / ho1}emo De3jana” , / i o1nda /ta2j, o1nda se / ta2j ne1ko za3tr5~e5, / i, / i1de5 kao
da / ta7j2 / la4n
7 ac slo1mije5, / da pro2|e5 kro3s ta5j7 la4nac, / ako o2n pro2|e5 o1nda o2n
izabe3re5ne1kog / 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 o3stane5, / , u, / sa72m. / A i3 o5n / kad
o3stane5 sa2m, ako ne3 probije, o1nda j ta2 dru1ga ne1ka gru3pa pobije4dla. / , / La4s7 te
pro3laze. / I to2 e je3dna i3gra... / Paa, o1bi~no, / ]/smo / sta1ja5l, ona3ko kao
dvo1j se u3vate za rame3na, / a svi1 obi3laze5 o1kolo / wi2h, / i pje1va5 se pje1smca,
/ kao La47ste pro3laze5 u go1ste nam do3laze5. / I o1nda u3vate je3dno5g, / i / ta72j,
/ ta27j bu1de5 / la47sta. / O!nda smo se i1gral/ Ca1re, /ca1re, /go1spodare. / Je3dan
bu1de5 ca1r, a o3sta57li su svi1 kao, / стану / u3 isti5 re2d, / bu1du5 svi1, / je3dno do1
drugo5g. / I o1nda svi1 ispi3tuju5 Ca1reca1re, /ko3lko i3ma57 sa47ti5?/ Pa se re1kne5
na pri4mer jeda3ne5s:a47ti5 je ki1{obra5n, / pa se o3kre5ne,5 / ona3ko,5 / u1 kru5g, / pa
re1kne5 / tri2 sa72ta u1 buna5r, / pa ta72j ~u1~ne5. / Pa cr2na ka3fa una--pa bije2la
ka3fa u1naprje5d, cr2na ka3fa u1naza75d. / Pa o1nda e bi4lo, /  / kao / ze~ji sko1k,
/ pa sko1~i5{ ne1kolko pu4ta5, / ii... / <{apu}e> O!ndaa, / ne1 zna5m... /
A: Koje jo{ igre?
I: ymi4rke5. / To2 o1bi~no se bi2ra5mo ko1 }e i1grat `mi--ko1 }e `mi4rt,
/ a ko1 }e tra7`
4 t. / I o1nda je3dam `mi4ri5 i tra7`
2 i5 sve1. / I o1nda se kao ne1ko
u3pika5, / ka1o, / oslo3bodi se to2g. / I!gral smo se i Le3denog ~i1~e5./ Pa kao,
/ ga7w
2 a5mo se, / i o1nda5 / bu1de5 je3dan / ta2j koji va1ta5, / koji ga2w
7 a5, / i3 on kad u3vati5,
/ o2n za3ledi to2g ne1kog, / i та̑ј други na3stavqa5 va1tat. /A mo1`e i data7j2 je3dan
va1ta5, / dok sve1 ne za3ledi5, / a o1vi5 da ga odle3|uju sta4lno. /
A: Kakav je odnos sa roditeqima danas? Izme|u dece i roditeqa?
I: Paa / za74visi, ni1ko ni4je i1sti5. / Me|u3tim, da3na s:e ro3t:eq to3lko i
ne3 po{tuju. // sva3|e s:a ro3t:eqma sve1 ~e1{}e5, / ko3nflikt. / Dje3ca se
pona4{aju ko2 da s o3dra5s7 la5. / Ko2 da im ni4s/ ni ma1ma ni ta1ta. / Za4visi, ne1kad
i3ma75 ii, / i do ro3dite5qa5. / Ne1kad ni4je sa1m do dje3ce5 / stva72r. / Al o1bi~no,
dje3ca se pona74{aju prema ro3t:eqma / bezo3brazno, ba3hato... /
A: Kako se danas izlazi i dru`i, a kako e prije je l zna{?
I: Pa pri1je zna72m da su bi4la ne1ka / posije4la; / da su cu1re i3{le / uu
ne1ku5, /ne1 zna5m, / u ne1~iju5 кућу, / no3sle suпреслце, / i плетива, i ple3le su,
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i pje1vale su, / pa su im mo3mc pod pro4zore do3lazl. / A sa1d, / sa1d se, /
obu4~e{ / <smeh> {to naj2qep{e mo1`e{7, / da bu1de5{7 na2jqe1p{a5, / da bu1de5{
na2jupe~atqi3vija, / da te svi1 vi3de5, / da te svi1 iskomenta1r{u. / I!de5{ у
грạ̄д, / na1pije5{ se... / ta1k... /
A: Omiqeno jelo koje voli{ da pravi{? Recept.
I: Ko1je vo1li5m da pra1vi5m?/ Pa i3ma5 do1st o3mi5qe5ni5h je--moj3i5 je2la5 koje
vo1li5m da pra1vi5m, / al / e3t ne1kako, / na27jvi1{e5 vo1li5m da na3pravi5m ne1ko5
ku1va7n
5 o je1lo, / pa na pri4mer, / kro1mpi5r ~o4rba, / il ka1k, / ka1k se jo1{, / na7r
4 od
zo3ve5 pa1prika75{ <smeh>. / Pa o1bi~no u1zme5m gla3vcu cr3veno5g lu1ka, / i
i3zdi5wstam, / i bije2log5 lu1ka ma1lo /-jedno 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 gra4d7 u / o2n na3 u5qu. / Dok se to2 di2nsta7,5 / o1nda ovaj, / u1zme5m / kro1mpi5r,
/ o3gu5li5m, / nasje4~em na /na ~e1tvrtaste koma47de, / i to2 o3vaj, / ~e1ka5m da se
ta1m i3zdi5wsta5. / O!nda sta1vi5m kro1mpi5r, / pa u1zme5m cr3vene5 pa3prke, / 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 skuva5, pa mo1{ se u kro
mipir sta1vt, / i ne1ke5, / ne1 zna5m, / ne1ke5 / makaro4na5, mo1`e se sta1vt ii /
i bro1ku5la5, / i mr1kve5, / i ta3ko5 ne1ko5g jo1{ po3vr}a, / a mo1`e se i z gra7{
4 kom
i1sto sku1vat. / I o1nda se ka3snije pra1vi5 za74pr{ka. / Sta1vi5 se ma1sla, pa se
брашно u3 to5, pa dok bra1{no ma1lo ne po`u4ti5, / o1nda se sta1vi5 cr3vena57
pa3prka, i sve1 se to2 za1lije5. / I o1nda se sa3~eka5 jo1{ pe2t minu4ta5 daa / to2
bu1de5 lije4po, / mo1`e se o1nda je1st. /
A: Kakav je posao oko stoke?
I: Te4`ak il:...? /
A: Uop{te. Objasni.
I: Paa, / ova1k <smeh>. / Pa ni4je to2 to1lko5 te4{ko ako se ti2 ve2`e5{ za
te `ivo1twe. / [ta1 da o3bja5sni5m za...? / Ka1ko se [хрạ̑не]?
A: Radi{, {ta sve...?
I: Pa, e1vona pri4mer, / kod kra27va5. / Kra1u mo2ra5{ / da na3hra5ni5{ / da
b do1bio mlije4ko, / da b do1bio o3d we5 ne1ke5 siro1vne, / da b mo1go5 ti to2...
/ Da, da po3stigne5{ ne1kakve rezulta47te. / Mo2ra{ da je hra72ni5{. / Hra2ni5{
je tra4vom u3 qet, / tra2vi5{ je sje2nom, / tra--hra2n
7 i5{ je, / ne1 zna5m, / брашном
ne1ki5m, / pa ko1rama / od/ bu1nda57va5... / Pa sva1{ ne1{to da2je{47 joj. / Da2je{
joj vo3de5. / O!nda mo2ra{ je ~e3{qat; i3ma75 ona3ko5 ~e1{aq `e3qezni5, / pa se
kra1va ~e1{e5 po ~i1tavo5m... / ona3ko5, ski2da5{ joj dla1ke sta27re5. /
A: Kak se to zove?
I: Pa, / чешаљ, / za / kra1ve, / {ta1 ja zna2m. / Za sto1ku ta3ko koja i3ma5
dla1ku / du1gu. / Pa se o1nda od krav--kra1vu se mu4ze5. / Kra1va se mu4ze sva1ko5
ve1~e5 i sva1ko5 ju1tro. / Da2je5 mlije4ko. / O!nda5 / i3ma75{ / dvi1je vr4ste kra27va5, /
i3ma5{ ju3nce, / i3ma75{ sta27re5 kra1ve, to je1st / koje s ve1} мạ̑јке, / koje s bi4le
/ se тeл:е. / Kra1ve se te1le5. / O#ne / do1biju ta3ko5 mla3du5n~e. Mla3du5n~e o1bi~no
47
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se pro3da7,5 / ni1kad / ne o3staje uz ma2j7 ku. / Te2 ju3nce, to2 su... / pr3vi5 pu2t se te1le5,
pr3vi5 pu2t dobi4jaju svo3je mla3du5n~e. / O#ne, / o3ne pri1je to2g... / o3ne se je3di5no
o3stavqaju o3d majke, / a mu3{ki5 o1bi~no se pro3daju. / A eo, / i o1nda se, / u1ve
~e5 kad pomu4ze se kra1va, / o3~isti5 se / od we2, / to2 , / бале te2, / to2 {to je
osta74c o3d we5, / i3zmet. / I o1nda se une3se5 no1ve5--no1vo5 sje2no, / no1vo5, / da joj
bu1de5 to1plo, / dae, / da se ne3 smrzne5. /Une3se5 se u1ve~e5 sla1me5 da pre3`7i5va5. /
Do u3jtru. /
A: [ta ima jo{ od stoke?
I: Pa i3maju kr4mc. / O#n] se hra2ne5 ku3ruzom, / ra2n
7 e5 se / ne1ki5m брашном,
ra2ne5 se... / i {o3ti5ra5 se za3 wi5 bra1{no / od ku3ruza se i{o3ti5ra5... / Da1je im se
me4lo. / Me4lo se ku1va5 od bu1nda57va5, / od kro1mpi5ra, od o3guqi5na5. / U# to5 me4lo
mo1{ se sta1vt i1sto5 bra1{no, bu1de5 im qe1p{e5. / Pa o1nda mo1`e se kr4mcma
i1sto i sta2ri5 qe1b / da7v4 at. / I!sto ona1k u to3plo5j vo3d s ma1slom. / Pa, / o3vaaj...
/ O!nda kad se/<smeh> kr4mcna3ra5n
7 e5, / o1nda / o3d wi5h, / o1nda se ~i1ste5, / mi1sim
i1sto mo2ra{7 da ih o3~isti5{ / daim / sta1vi5{ no1vo5 sje2no, da / mo3gu5 tu2 da bu1du5.
/ Крмаче o1bi~no se pra72se5. / O#ne i3maju ta3ko5, / ne1ki5 / de1set prasi4}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
prvo3praske, ko2 i1sto i kod / kod kra2v7 a5 {to i3maju, / o1vee, / <smeh> pr3ve5 {to
se te1le5, / to je1st ju3nce. / Prvo3praska i1sto pr3vi5 pu2t, /i1de5 / <smeh>, i1de5,
/ o3vaj / pra2si5 se, / i e3t ta3ko5. /
A: [ta jo{ ima?
I: Pa i3majuкокош, / to je1s `i1va5d. /I koko--ko1ko{ se i1sto ra2ne5
ku3ruzom. / I#ma57 je3dan sve4tackoko3{iji, / e to2 da napo3me5ne5m. / I o1nda se
sta1vi5 ona3ko5 / kru2g ka1o, u1zme5 se {pa47ga, / i u3 ta5j kru2g se ku1va5na5 {e3nca,
ku1va75no, / ku1va75ni5 ku3ruz sta1vi5, / i tu2 pje4to5 dove3de5svo3je ko4kce / i o2n wi2h
ra2ni5 tu2. / To22 e, / to2 e koko3{iji sve4tac. /
A: A koji to svetac?
I: Ne1 zna5m, / al zna72m da se ta3ko zo3ve5, koko3{iji sve4tac. /Al ne1 zna5m
ba1{ / na4z7 i5v. / I zna2m da, / / ko1ko{/ sta2r
7 e5 su do3bre za3 supe5, / od wi2h i3ma75
me2so / za su1pe5. / I!sto ko2 {to sam zabo3ravla re3}, od / kra27va5, / to je1st /
od go3veda, i3ma55{ / go3vednu, / a od svi4we i3ma5{ svi3wetnu. / Svi3wsko5 me2so
je i1sto / je zdra3vo ko2 i go3ve|e5, go3ve|e5 ma1lo zdra3vije5. / O!nda koko3{ije me2so
se i1sto mo1`e kori4st:. Ko1ko{/ da2ju5 ja74ja. / / Mo1`e se пе̑ рје iskori4st:, /
al to2 gu1{~ije, / za ja3stuke. / To je1st pa3pe5rje. /
A: Kako se obra|uje zemqa? [ta se sve radi na...?
I: Paa, / ova3ko5. / Mu3{ki5, / mu3{ka5 popula7c
4 ija o1bi~no / obra3|uje o1no5
/ {to1 e / po1trebno, / to je1st, o1ru5, / tawi3raju5, / pru4jaju5, / i sve1 o3sta5lo. Pri1je
se pru4jalo s ko3wma, / to2 i s vo3lovma, / bi4le s pri1je o1ne5 / ko2o ne1 zna5m /
ni3 ja5, / ka1k se to zo3ve5... / / O!no5, pa se pru2ja5, / pa se za3 krompi5ra... / Pri1je
ni4je bi4lo tra1ktora, pa se mo4ralo ta1k s vo3lom, paa / bu1du5 duga3~ke wi1ve.
/ Pri1je se ni4je ni si1jalo i1sto /sa traktorom?. /Sve1 ru1~no se mo4ralo. /
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Dok sa1d i3ma57{ sve1 ma{i4ne, pa / kad o1}e{ po3sije{, 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 ko3paju, / okopa4ju5. / Kad po3siju, pa kad ura4ste
u tra47vu, / o3ne i1du5oko3paju ta1k tu / tra4vu oko po3vr}a. /
A: Koji jo{ poslova ima?
I: U vez ~ega? U vez wi1ve5? / Pa e3t] si1ja5we, / {ta zna2m... /
A: [ta se sve sije?
I: Pa ko2 {to sam na1brojala za zi4mncu, si1je5 se / gra1, gra4{
7 ak, / kro1m
pi5r, / lu1k cr3veni5, lu1k bije2li, / patlixa7n
4 , / ma3une... // Si1je5 se, / na wi1vama
se si1je ku--ku3ruz, / si1je se {e3nca, si1je se / трикитạ̄л, / sij1e se ta1k... /
A: [ta je trihital?
I: Trihi3ta75l t je ko2 vr4sta {e3nce, / / zo1b ta3ko5, / vr4sta ne1ka5, / sa1mo
spo2j... /
A: Koji su obi~aji za kr{tewe kad se djete krsti?
I: Pa sa2d i ni4sam ne1{to u3pu}
5 en
5 a, ni4sam bi4la na mo3`da dva72 tri2 kr{te4
wa; / al zna2m da o1bi~no mo2ra bi1t je3dan ku2m / koji dr3`i5 dije4tena kr{te4wu.
/ I o1nda po1p / mu sje4~e5 ko3scu, misim / ma1lo ne1{to ko3se5, / ii / ma1lo ga
vo3do5m / o1no5m / sve2to5m, /i e3t. To2 j {to zna2m. /
A: A kakvi su posmrtni obi~aji?
I: Po3smrtni5?/ Paa, / kad, / kad u1mre5 ne1ko, je3 l? / Pa / ako j sta3riji5,
/ kad u1mre o1nda o2n, / o1nda o2n o1bi~no bu1de5 u3 ku}, / bu1de5 dva72 da27na, ta3ko5. /
Il bu1de5 u smrto--ta1m / uu o1no5j, ka1k se zo3ve5, / , / mrtva3~nc. / Bu1de5, ne1
zna5m, / ne1kolko da74na5, / ako ne1ko i3ma5 u3 stra5no5j ze3mq/ dje1cu, / pa se o1nda
bu1de5 i tri2 da27na. / I on1da / po1p / ~i3ta5, / / za to2g mr2tvo5g, / za sa1ranu, / ~i3ta5
mo3litvu, / i o1nda se / no1si5 / ko3v~eg, il /ne1 zna5m ni3 ja75... / Isko3pa5se ra1ka,
/ i o1nda se / sta1vi5 na ne1ke5, / ko2 / кладе, / ko3v~eg, / i o1nda se / izvu--kad
o~i3ta57 se, / a pri1je neg {to se sa3rani5 i pri1je neg {to se odve3de5 / naa, /
ta1mo naa / gro2bqe, / o1nda se <uzdah> svi1 po3zdrave / s ti2m / po3kojni5ko5m,
/ po3qu5be5 ga, il ne1 zna5m ni3 ja75, / po3ma5ze5, / ko3v~eg. / I o1nda ka se o~i3ta57, /
izvu4~e5se, / o3vo5, / ti2 dr3va, / i spu1sti se u ra1ku sa / ko3nopcma, / spu1sti se
u3 raku o1vaj, / ko3v~eg s mrtva3cem, / i o1nda sva1ko ko pro3lazi u1zme5 po / бусу/
ma1wu, /i ba3ca75 ona3ko na ko3v~egi o1nda ga / zako3paju. I / sta1vi5 se крст/
iza--i1znad gla47ve5. / Sta1vi5 se cvije2}e ko e do1nio. / U#pa5le5 se svje4}e. / I /
o1nda / ~i3ni5 se se3dmca, / ~i3ni5 se ~e3tere5snca, / po1la go1dne5, / go1dna. / I
o1nda, ne1 zna5m, / mo1`e{ ti2 sva1ke5 годне o3ti5}, / to2 za3 svo5g, al то̑ su gla3vni5
{to se ~i3ne5, sedmca, /~e3teresnca, / po1la go1dne5... / / po1p do3lazi5 / sa1m
ako e pri4rodna smr1t, / ako e se ne1ko / u3bio, / il ne1ko po3gino o1nda po1p
tu2 ne do3lazi5, sa1m se o~i3ta5 / mo3litva i e3t.//
A: Kako izgleda tvoje selo?
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 Анал ит ичк и обл ик компарат ив а од придев а фањ у значењу много. Корис ти га
претеж но старије генерације.
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{u1me. / I#ma5 do1st {u2ma5, / i3ma5 ma1lo ku2}a5 i ma1lo qu4di5. / I / sve1 {to j
o3stalo qu4di5 su sta3riji qu2d. / U je3dno5m dje4lu, / o3d mene mo3`da / ne1ki5h
pe2t minu4ta5, su sve1 sta3riji / i1znad pede3se5t go1di5na5. / I tu2 ne2ma mla4de`,
i to2 }e izu3mrije5t, ii... / A o4vde gdje sam ja2 i3ma5 ne1{to ma1lo mla1|i5. / Al
ugla3vno5m, u mo2m se3lu, ta1m gdje sam ja2, / sve1 je sta--sve1 je za3starilo, / svi1
su sta72ri / i tu2 se ne2}e vjerova1tnoni1ko ni vra4t:. / A u o3sta5lom dje4lu, u3
mo5m se3lu, i3ma5 cr2kva, / i3maju dvi1je trgo1vne, / i3ma5 i3grali{te za dje1c, /
i3ma5do2m. / I#ma57 so1kolska чета, i3ma5 udru`e4we жéнạ̄. / So1kolska ~e1ta, / pa
to2, / odr3`a5va5 se so1kolske i3gre sva1ke5 go1dne5. /
A: [ta su to sokolske igre?
I: Pa so1kolske i3gre, / na wi3ma5 se odr`a4vaju ta3ko, / ne1ke5 / tradi--tra1
dicionalne i3gre; / to2 su ve1} pe3tne5s go1di5na5, / te2 se i3gre odr`a4vaju. Ma1da
i3ma75 ne1gdje gdje se vi1{e5, al / po1{to je bi4lo ra1ta pa se to2 preki4dalo, 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 / ka1mena с рамена, pa se ba3caju
бо̑мбе, pa / se pe1we5 u3 {trik, / paa, / i3ma5sva1kaki5 iga4r
7 a7.5 Pu1ca5 se is pu1{ke5...
/ I / u se3lu i3ma75 / udru`e4we `e4na. / Tu2 su, / tu2 s:e `e3ne udru4`ile, / pri1je
pa2r
7 da7n
4 a5. / I o3ne ta1k dr3`e5 svoj3 e sa3sta7n
5 ke,/ odr`a7v4 aju i/h? tu2... / O!bi~no...
/ Tu2 }e se dogovo4rt {ta1 }e za Бадњцу, {ta1 }e za / Bo3`}, {ta1 }e... /
[ta1 }e ra4t: u se3lu, ta3ko. / I#ma5mo / ii / presje--ni4je4 ... / , ka1k da ka2`
7 e5m...
/ Ni4je pre4sjedni5k ne3go... / Pa ko2 pre4sjednik, al / sa1m se3la to1g. / Mje3sni5
za3jence5. / I#ma75mo i3 to5. / / Se3lo j lije4po. / I#ma57mo ~a1k i / baze4ne. / To je1st,
/ je3dan ~o1vjek koji / `i4vi5 / u inostra1nstvu, / o2n / i3ma75 tu2 ku1}u, / pa i3mo5 ne1ki5h
pa47ra5, / pa e tu2 na3pravio / ba3ze5n, / ри̑бњак, / pa / сауну, / dr1`o5 j ср̑не. / Tu2
je3dan mo3mak odr3`a5va5 to2. / / I ta1k... Do3laze5 tu2 Ru1s. Po{to i3ma5 / rafi
ne3rija ko3d na5s, / pa su Ru1s tu2 rafine3riju ku4pl, i o1nda o1n ta3ko do2|u5
odma47raju tu2.

3. Речник
3.1.
aзна – извор из земље
aмпер – метална канта у којој је доношена вода са потока, или из које је напајана стока
банка – динар, новац, новчић
без – бело платно
буса (или бусен) – већи тврди комад земље на њиви (у башти) који се „туца” мотиком
када се копа
варица – кувана пшеница, кољиво
вињага – винова лоза испод које се лети одмара
гас – за фењер
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житница – погача која се прави за Божић уз ковртањ и чесниц у
зубун – „чова”, кожух
изрод – излазак сунца
јаглук – капа са ресама које падају иза главе
камара – гомила
киљер (или кијер) – одвојена дрвена кућ ица у дворишту, остава, шупа
ковртањ – прави се на Божић, уз чесниц у и житниц у, подсећа на ђеврек
куруза – кукурузно брашно; хлеб од кукуруза који се прави тако што се помешају
кукурузно брашно од белог кукуруза, вода и со, па се та смеса испече
луг, лукшија – пепео који је упот ребљаван као средство за чишћење
луковача (или сирил ук) – салата која се прави тако што се у сир и кајмак дода наре
зани млади „црвени” лук
марва – стока
маше – метални предмет који се користи када се узима жар из шпорета
ните – танк и штапови кроз које пролази нит
папе, приглавке – плетене вунене чарапе до глежња
перушати – чистити зрео кукуруз од заштитног дела („перушке”)
попара – јело које се прави од старог хлеба који се „умрви” у вод у и дода се сир када
вода проври
потк ић – шарене ресе на крајевима кецеље или прегаче
преод – залазак сунца
преснац – јело слично проји, прави се тако што се помешају бело кукурузно брашно
(и пшенично), јаја, кисело млеко и испече се у рерни
преслица – део који се користи приликом предења вуне
рубина – девојачка кош уља, хаљина
сијело – дружења младих
скемлија – мала столица са две ноге
сноваче – лествице које се ставе на земљу приликом предења вуне или ткања
срма – сјај
теке – мало
текуница – чука, оно што остане када се „изруни” кукуруз
тељиг – део опреме за орање који се ставља воловима на главу, као јарам
тестија – земљани бокал, ћуп за вод у
тканица – појас за који се стави преслица
утвај – ливада
фришко – свеже
цек ин – дукат
шуферице – врста обуће
Информатор користи речи: екстра у значењу посебно, долар у значењу динар, едел
у значењу јелде ( јел а), дела у значењу камоли, зарад у значењу због, прашак у
значењу брашно.
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3.2.
висећа – елементи у кухињи
гужвара – пита која се прави тако што се коре суше на шпорет у и онда се прелију
кајмаком
кош – амбар, дрвена или метална конструкција, место где се чува најчешће кукуруз
љупине (ољупине, слично гуљапе) – остаци од гуљења, чишћења поврћа и семенк и
окумити – земља у кућ и премазана смесом са глином да се исполира и буде као под
перушина – лиснати остаци од клипа кукуруза
препињати – премештати стоку која се напаса, припињати на друго место
припињати – везати стоку да се напаса
строжарице – вреће са перушином од кукуруза или сламом које су некада служиле
као лежај уместо кревета
танкерица – лагана јакна
трина – труње, нечистоћа
фурити (или пурити) – натапати у врелој води

3.3.
дека – ћебе
каца – велико дрвено буре
ком – течна смеса од воћа која се чува у бурадима и од ње се прави рак ија
мау не – боранија
мело (или спирине) – помије за свиње
окровина – нечист садржај који се ствара на површини кома и који се баца
пеке – ражњић и
послуге – послужења свецима, преславе
пот ркуше – шљиве које се приликом купљења највише удаље када се отресу
првопраске – свиње које се први пут прасе
трап – полулоптасти облици од земље на њивама у којима се чува кромпир; ископају
се рупе и у те рупе се ставе вреће кромпира, пок рије се сеном и најлоном и на
крају земљом
шпице – беле бундевине семенке

4. Знаци за транскрипцију
,
.
/
//
<>

означава крај мање интонационе целине која не мора бити пропраћена паузом
означава крај интонационе целине
краћа пауза
дужа пауза
невербална ком уникација, објашњење екст ралингвистичког контекста
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нејасна реч
нејасан акценат
нејасан облик
затворен вокал
отворен вокал
тврђи изговор сугласника
тврдо л
умекшан глас
прек лапање у говору
информациони фокус, емфаза
i
ред уковани глас у експонент у
/?
појашњење лингвистичког контекста, реконструкција речи
...
недовршена мисао, исказ се не може повезати са претходним у
смисаон у целин у
ʺʺ
директан говор
;
слабија повезаност реченица
-re~enica-	
уметн ута, издвојена интонационо или паузама, коментар

шва
aa
прод ужено трајање гласа
ob--ovi--sandale аутокорекција
t:
гемината
[…]
вулгаризам
<?>
<акц>
<обл>
a&
a*
~ &` &{ &
l)
n

реч
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UDC 811.163.41’28(497.11 Kozjak)

Маја Спасојевић

ГОВОР СЕЛ А КОЗЈАК
(транскрипт)
1. Увод
Јадар заједно са Рађевином чини пространу котлину која је на североисто
ку ограничена планинама Цер и Влашић, на југозападу венцем који чине
Гучево, Борања, Јагодња и Соколска планина, на северозападу реком Дрином,
а на југоистоку ниском преседлином која представља развође између Јадра
и Колубаре (Милојевић 1913: 637). Према изложеној граници, јадарска област
захвата доњи слив истоимене реке (Милојевић 1913: 638). На говоре који
припадају јадарској области није било значајнијих осврта у нашој литера
тури. У рад у Степен исп итаности шумадијско-војвођанског дијалекта
(Бошњаковић, Радовановић 2009: 229) аутори указују на недовољну испи
таност шумадијско-војвођанских говора који се простиру јужно од Саве.
Детаљна моног рафска студија из јадарске области посвећена је само говору
Тршића (Николић 1968). У литератури се наводи да би било интересантно
да се истраживања прошире на цео Јадар, да се утврде правци језичких про
мена и њихов однос према суседним говорима као и однос екавице и ијека
вице (Бошњаковић, Радовановић 2009: 241).
Имајући у виду неистраженост готово целе поменуте области, у оквиру
завршног дипломског рада прикупљена је грађа из јадарског села Козјак. На
прикупљеном корпусу урађена је фонетско-фонолошка анализа (прозодија,
вокализам и консонантизам). Циљ је да се говори из јадарске области јасније
осветле, а у нади да ће прикупљена грађа послужити за ист раживања и на
осталим језичким нивоима. Грађа је прикупљена делом из спонтаног разго
вора са информаторима, а делом су информатори били подстицани да одгова
рају на постављена питања. Прикупљен корпус обухвата 3 сата и 30 минута
снимљеног разговора. Бирани су информатори1 који су што мање изложени
1 Подац и о информаторима: И1, пол – муш ки, год ина рођења – 1939, мес то рођења
и становања – Козјак, школска спрема – четири разреда; И2, пол – женски, година рођења
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утицају књижевног језика, а како сам и сама припадник овог говора и како
све информаторе лично познајем, они су говорили спонтано и без много
улепшавања.

2. Транскрипт
2.1.
A: Dobro. Mo`ete li mi re}i ko sve `ivi sa vama u ku}i?
I1: U ku1}i?
A: Da.
I1: Pa `i4vi,5 si1ne5, su3pruga, sna2, si2n i u3nuka.
A: I unuka. Dobro. Imate li vi jo{ unu~adi?
I1: Unu~a4di5?
A: Da.
I1: Pa i3ma5m oood }e4rke5 dve2 u3nuke.
A: Dobro.
I1: I od si2na dve2.
A: Dobro. Kako se zovu one?
I1:O#ne se zo3u5,Ja3na,sa3de5n, to2 je, o3na je u3da5ta.
A: Dobro.
I1: I pre3zi5vase ovi,ka1k se zo3vu5...<Ne mo`e da se seti.> Zabora3iosam i ja2.
A: Dobro.
I1: IMa4{a ni1je u1da5la<Pretpostavqa se da je hteo re}i nije udata.>,
de3vo5jka.
A: Dobro.
I1:<Изостављен део транскрипта ради очувања анонимности говорника.>
A: Dobro.
I1: O#ne su cu1re, ni4su u1da5te. E!t.
A: Dobro. A kako su se zvali va{i roditeqi?
I1: <Изостављен део транскрипта ради очувања анонимности говорника.>
A: Dobro. A, ho}ete li mi re}i ne{to o wima?
I1: O wi1ma?
A: Da.
I1: Paaa, }a4le je po3gino u ra1tu, u dva4deset ~e3tvr5toj go1dini. O!{o5. Zaro3
bil ga i o1{o5 u ra1to i ta1mo i po3gino, ovaj ~e1tres iii va3qad ~e3tvr5te go1dine.
Po3gino ta1m u Sre4mu. Ma2jka je o3stala dva4deset ~e3tri go1dne udo3vica. Na2s i3mala
tro2je de3ce5. E!to.
A: Pa, je li va{oj majci bilo te{ko da gaji [sama decu bez mu`a?]
– 1943, место рођења и становања – Козјак, школска спрема – четири разреда; И3, пол – жен
ски, година рођења – 1939, место рођења и становања – Козјак, школска спрема – четири
разреда.
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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 ga4jila nas na vre1-te3netu i pre1slci pre1la, i3{la na na1dnicu. Ra4di
la,ko3pala. Pre se ko3palo sve,1 ru1~no se ra4dilo i ta3ko nas odga4jila. 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 odga4jila i ta3ko5ra-dok dok ni4smo na3punli puno
le4stvo. Ka smo na3punli punole4stvo,ja2 sam po1slen o1{o u a3rmiju. Se3stra so1va
u1da5la. O!va mla1|a, o3na je o3stala. Do1k sam ja bi1o u a3rmiji. E!t.
A: Dobro. Zna~i vi imate dve sestre?
I1: Dve2 se3stre.
A:Dve. Kako se zovu one?
I1: <Изостављен део транскрипта ради очувања анонимности говорника.>
A: Aha, aha, dobro. A ho}ete li mi re}i koje su se igre igrale kad ste vi
bili mladi?
I1: Mla4di?
A: Da.
I1: Pa, si2ne, bi4le su i3gra5nke pre2, sve1ovaj,odnosno ja2 mo3ji5 go1di5na, bi4le
ovaj, sve1, po ovaj u1`ivo mu3zika bi4la pred do1mom su bi4le i3gra5nke. Po1~ne se
pre1dve~’ oko o1sam sa4ti5 do de1vet‑de1setu3 vr gla4ve5dol-<Pretpostavqa se da je
hteo re}i dolazi{.>mo2ra{ 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~iwu sve1~era i3gra5nke.
Oko o1sam-de1vesa4ti5 do dva2-tri sa2ta i... Pred do1mom bi4lo sv1e i3gra5nke muzi
ka1nti bi4li, u1`ivo svi4rali svira4~i, i ta3ko5do... Za3vr5{i se i3gra5nka i po1slen
i1demo svi1 ku1}i. Sva1ko svo3jo5j ku1}i. To2 ni1je bi4lo da da da, kao sa3de5n, dada i1de{
pa da u kafi4}ima i da lu2ta{ i da i1de{ do zo3re5 i to2. Zna1lo sevre4me. Mo2ra{
da do2{ ro3diteqka ti ka2`u, u to2 do2ba mo2ra{ da do2|e{ ku1}i. Ne2ma to2. De1vede1se 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: Dobro. A koliko su se ~esto organizovale te igranke?
I1: Pa organi1zoale se, bi4le su i1sto ne3deqom. Ne3deqom i su3botom u1ve~’5.
I bi4le su i1sto,ka su pre1slave, bi4le su i3gra5nke i1sto ovaj pred do1mom. U sva1kom
se1lu ko3je5 se3lo pre3slavqa,to2popo4dne sve1~era se sku1pi tu2 do3laze se na i3gra5nke
sa svi1 se4la5 ko3ja5 su o1kru`na bli1`a se3la. Do3laze tu4dena. I to2 je pred do1mom
sva1kom ku1ltu5rnom bi1dne ova i3gra5nka. I tu2 je ma1lo bi1dne vi1{e mu3zike. Sku1pe
se do2|u i Ci1gani pre iz Yo1ke{ine. I#malsu Ci1ganito1vi svi4rali. Ko1la se
i3gralo dve2 stra2ne se tri2 mu3zika i ta3ko5je to2.
A: A u kom je selu bila najboqa igranka?
I1: Pa, si2ne, bi4la je na2jbo1qa i3gra5nka... U sva1kom se1lu svo3je se3le, a u1 na5s
je bi4lo u1ve5k do3bra i3gra5nka ovaj, Nikola3je, ka1d je tu4dena. Ta3da5n je bi4lo se1}
a5m se bi4le su, to bi4lo na4roda mno1go. Do2|e sa svi1kra3je5va, bli1`ni kra3jevi tu2
do2|u i ta3ko5 je to2 bi4lo. E!to.
A: Dobro. A sa koliko godina ste se vi o`enili?
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I1: Sa ko3liko?
A: Da.
I1: Pa, si2ne, o`e3nio sam se seda3mne5z go1di5na, osa3mne5stu2i3mo5.
A: Sedamnaest godina?
I1:Ja2.
A: Aha, dobro. A gde ste vi upoznali va{u `enu?
I1: Pa u1pozna5l smo u Ko1zja5ku. U Ko1zja5ku. Mi smo tu2 bi4li ~oba1nsali pre2,
~u4vali sto1ku, to2 ~u4vala se sto1ka pr2e po1 poqu, i o1nda ta3ko5smo se mi2 u1pozna5l,
po lu4goima. Bi4li3spusti i ta3ko5 smo se u1pozna5li. Na i3gra5nkama, kasu i3gra5nke
bi4le u do1mu ku1tu-<Pretpostavqa se da je informator hteo re}i kultur
nom.>ovaj na1{em do3mu. To2 su bi4le pre i3gra5nke n3edeqom i su3botom u1ve~e bi4le
i3gra5nke i t3ada5n smo s to2ta3ko5 u1pozna5li. I ta3ko5 sam ja2 wu2 do3veo. I e1to.
A: A koliko je ona imala godina?
I1: Pa i o3na je mla4da i o3na je i3mala ta3ko5... O#na je mla1|a o1d mene go1dnu
da4na5. E sa1d ja2 ne1 znam da1 l je i o3na i3mala tu2ta3ko5 {es-<Pretpostavqa se da je
prvo hteo da ka`e {esnaest.> seda3mnez go1di5na.<Podriguje. > Seda3mnez5 god1 in
5 a,
osa3mne5sta3ko5 i o3na.
A: Dobro, a {ta ste ~uvali od stoke?
I1: Pa ~u4val smo, si2ne, go3veda, o2vce... Pre se ~u4vale go3veda, o2vcena
i3spustma te1ra5na i svi2we ka su bi4l lu4goi, pa se pu1staju za \u2r|evdan, ta1m
te1rala se st- <Pretpostavqa se da je informator hteo re}i stoka.>i svi2we
se ~4uvale. O@vce,go3veda se ~u4valace4lole1to. Svi2we, o2vce,pa do3bro svi2we ma1l
kasu vru}i3ne,o3ne ni4su mo3gle da o3neku1}i su bi4le. Al ~u4vale se o2vce. Ce4le5
go1dine i mr2tve zi4me5 dok ne3 padne sne2gsu je se ~u4vale popo1qima, ovaj...Yu4valo
se go3veda do mr2tveje1seni2dok sne2g ne3 padne5. Go3veda se ~u4vala.
A: Pa jeste se vi dru`ili me|usobno dok ste ~uvali?
I1:Pa, pa ~u4val smo ta3ko5, bi4li smo, i3gral se ta3ko5.
A: A {ta ste se igrali?
I1: Pa, i3graliY o3va5 ka1k se zo3ve5...<Ne mo`e da se seti.>Pre pra1vli smo
odgo-kra-<Pretpostavqa se da je hteo re}i goveda, pa krave i na kraju se od
lu~io za re~ goveda.> od go1ve5da na dla1ku
A: Da.
I1: o3pravimo lo1ptu<Pоказ.>, ste2gnemo i ovaj iva3ko5Yi o1ndak kao doba
ci4vali je3dno dru1go5me i ta3ko5 smo se ga4wali. Tu2kli se satom lo1pticom. E!t
ta3ko5 je to2 bi4lo.
A: Pa jesu se i devojke igrale sa vama?
I1: Pa i de3vo5jke i de3vo5jke i3gral se.I#gral sevi1rizipa3licbi4lo, ovaj...O#pra
vi se je3dno dr1vopa3lica va3ko5je3dno pa4~e i o1ndak fi1kne5mo u o1no dr1vo i ta1mo.
I o1ndak o3pravimo ra-ra1kqa ne1ka bi4la, o3pravise Hubo3de5 se i o1ndak tu4~e5{
o1nizi5m. U o1no da po3godi{. Ka1d po3godi{, o1ndak ti2 u1zme{ o1no i ti2po1slen
tr3~i5{ i ta3ko5da je3dno dru1go5me se to2 doda4valo i...
2
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У значењу ‘до касне јесени’.

A:Aha.
I1: I ra4dilo.
A: Je li se de{avalo nekad da vam pobegnu ovce ili goveda dok se vi igrate?
I1: Jo2j, pa ja3{ta5 je, pa po3begnu, pa u3vate va2m bi4la iz Do1bri}a ne1ka `e3na,
o1vizi5...<акц. ?>Yu4vale se o2vce pa u3vate pa po1sle ro3diteqi i1du mo1le da pu1sta
ju. O!du u ku3ruze i... Mi2 o3stanemo i1gra5mo se to1ve fu1dbala i lo1pte i ga4wal se...
Io2vce o1duta1m u {e3nicu jel ku3ruze i o1n po3vataju. Po1slen mo4rajuro3diteqid
i1du, da mo1le5, da pla2te.
A: Pa jesu vas posle ka`wavali roditeqi?
I1: <Smeje se. >Pa tu2kli su nas i tu4kli,ali do3bro ni4s tu2kli bi4lsmo {to
ka2e punole3svi ve1} i... Al gr2de. Ka1zne. Ne3 daju po1sle di1de{ na i3gra5nke.<Smeje
se. >Na i3gra5nke. Ka1zne5 te sa je3dnu i3gra5nku ne3 mo`e{ di1de5{. Ni4z zaslu4`io.
<Smeje se. > Ja2.
A: Dobro. A recite mi jesu vama pravili svadbu kad ste se vi [o`enili?]
I1: [Ovaj o`e3nili.] Je1ste, si2ne, pra1vqena sva1dba. Pra1vqena sva1dba, ta3da5n
su sva1dbe bi4le, ni1je bi4lo... Bi4le su fija4keri, sa fija4kerima.
A: Pa da, ho}ete li mi opisati kakvi su bili tada{wi svadbeni obi~aji?
I1: Pa o1bi~aji sva3dbeni bi4li, {to ka2`e, ni1je bi4lo ko2la, ni1je bi4lo...
Pra1vlo se ku1}i sve1, pod {a2tor. Ni1je bi4lo da pra1ve u kafa3nama jel uuuuo1vi
zim do3movima, neg sve1 se ku1}i pra1vilo. 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 nasta3ra5{,i1sto kla1lo se
i1sto kao i sa3de5n go3ve~e i svi4wa5,i ta3ko5 ve3n~a5{ se i... Bi1dne5{... I ku1}i po1sle
bi1dne{, dva2-tri da2na se pra1vla sva1dba su3botom, ne1dqom. Pri1jateq do3lazli
dru1gi da2n. Ta3ko5 je to o1bi~aji bi4li. Ja2.
A: A jesu li i tada svatovi i{li po mladu?
I1: Pa,bi4li su.
A: Kao i danas.
I1: Ka1d za4visi... Ako si ti2 zagovo4rio sa mla2dom da do2|u po wu2 kao, ako
ni4si, o1ndak o3`eni pre dove3de5{ Ysva1dbe i ta3ko5 dato2. A za4visi sve1 ka1ko ko1.
Sa wo2m se dogo3vo5ri{ isa so-<Pretpostavqa se da je informator hteo re}i
svojim.>ro3diteqima. Ovaj ja2 ka sam i1sto sa mo3jo5m ka sam do3veo o3na je ovaj...
Ja sam i3{o5 sa ko3~ijama. \e1d vo1zi. Ja2 i |e1d i ma2jka iko3wi, ke3wi ko3we i3mali
i ko3~ije i o1nda5k smo i3{li ku1}. I dove3lije u ko3~ijama.
A: U ko~ijama.
I1: Et ta3ko5 zagovo4rili... Ta3da5.
A: Pa, dobro. A {ta se pripremalo od hrane za svadbu?
I1: Pa, pa {ta1}, si2ne, pa prispre4malo se. I!sto kuva4we, pe~e4we... Su3pa,
sa3rma ko i sa3de5 {to se go3tovito pra1vi. Ta3ko5 je to2.
A: Dobro. E, a kakvo je bilo dru`ewe u va{e vreme?
I1: Pa bi4lo je. Bi4lo jedru4`ewe, al bi4lo je dru4`ewe ovaj,si2ne, al vi1{e
je se ra4dilo. Ni1je se sa1d kao sa3de5 {to se dru2`e po kafi4}ima i kafa3nama i
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ne1ra5d {to ka2e. Pre se ra4dilo. Yu4vala se sto1ka. Ra4dilo se, ko3palo se, sve1
ru1~no se ra4dilo. Se2no se ku1pilo. Ko3palo se. [e1nca se ra4dla, ru1~no sve1. Ko3si
lo se. Vr1{a5j bi4li. Bi4le ma{i3ne. Vr2{lina1 ru5ke sve1.Ma{i3nera4dile i sve1 to2
mo2ra{ daba3ca5{ sno2pqe, da vu4~e5{ sla1mu, da |e1ne{ sto3gove, da {e3nicu do3
vla5~i{, s ko1wima s vo3lovima. Ko2 je i3mo5 ko3we, vo3love to dovla4~lo se ku1}i
pa se |e1lo u sto3gove.
A: A {ta su to stogovi?
I1: Pa sto3govi, sa3|ene{ sto2g. Me1te{ ovaj, |e1ne{ {e3nicu.
A: Da.
I1: Isa1d po1sle ka sa3|ene{ na je3dan sto2g oko sto1`ine i do2|e ma{i3na
tu4dena i vr4{e5. Za4visi ko1lko i3ma5{. Vr4{e5 po dva2-tri sa2ta. Ko1 i3ma5 vi1{e, o2n
vr4{e5 mo1`da po ce1o da2n na pri3mer.Za4visi sve1 ko1lko ~o1ek i3ma5{ e1ktar, pede1st
a4ri5, dva2 e1ktara... Ko1lko sko1 po3sijo. I o1nda to2 se vr4{ilo, sve1 ru1~no ra4dilo
se. Sa1d ma1l {e3nicu {to na2|e{ me1}e{ u a1mba5r. Po pe2t, de1set me1ta5ra. A ne sa
ko sa1d vago4nma na2|e pede1stme1ta5ra,{e4st-sedamde1sti te1ra5 se u mli1n i pre3da5je.
Pre bi4lo sva1ko ku1}i o3stavi {e3nicu u a1mba5re svo3je. I o2n ta3datu2 si tro3{io
i te1ro u vade1nce. Pre bi4le vade1nce. Ni1je bi4lo mli3novi. Neg vade1nce bi4le
na Ja4dru. Dve2-tri vade1nce bi4lo i... Poto3~are bi4le. I ko2 je ta1mo na pri4mer u
br3dni5m kra3jevma i3mal to1ve po3toke, to2 je se ta1mo mqe1lo, a u1 naz bi4lo na Ja4dru
vade1nca sa ~e3tri kame3na. Tu2 smo te1ra5li se3dni~no i3mali re2d. I tu2 smo mqe1li
pre i1sto i {e3nicu i ku3ruz i ta3ko5je to2 bi4lo.
A: I od p{enice ste dobijali bra{no?
I1: Ja od {e1nce bra1{no, si2ne, dobi4jalo se. I to2 se tro3{ilo. I za sla1vu
smo pe3kli hle1b. Pro3sije5 se u tekna4dima, u1ve~e. Za3kuva5 se. I u1jutru, u po4dne5
|e1d za3grije fu1rnu i pe3kli u fu1rni. Se3qa5~ke fu1rne ne3smal3svak
1 a ku1}a i3mala
fu1rnu. Ta3da5n je to2 bi4lo to2 do2ba i pe3kle se svi2we, pe~e1nce, ku1}i se pe3klo na
ra4`wevima. Me1te{ u ka3~are.
A: A {ta je to ka~ara?
I1:Pa, ka3~rada, zva4la se ka3~ara. Tu2 me1te5mo sa3stavimo po dve2-tri pe~e1nce
i na ra4`wu o3kre}emo, sjedi4mo. Ko1 ne2ma fu1rnu, ko1 i3mo5 fu1rnu, o2n je pe1ko u
fu1rnama. Ta3ko5da...U! koga z bi4le ve1}e i ko2 je sla1vio Ste1pawdano1npe3kli su
ve1}e5 i ta3ko5 su na1poqu pe3kli. I u zgra1dama. Ko2 je i3mo5zgra1de ve3like i to2. E
ta3ko5je to2 bil4o.
A: Dobro. A kako se pre kopalo?
I1: Pa ko3palo se, si2ne, ru1~no. Ko3palo se ru1~no. Ko1pa se po ce1o da2n. O!de{
u1jutru u se1dam sa4ti5, o1sam i do u1ve~e ko1pa5se do, do mo1`da, do ta3ko5 do, do ~e1tripe2t sa4ti,5 dok se vi1di5. Peva3nija bi4la. Ni1je s bi4lo u3mora. Ko1pa5{ ce1o da2n. [ta1
}e ni1je bi4lo... U po4dne5 i3ma5{ dva2 sa2ta o3dmori5{ se. I#ma5{ pre1dve~e u pe2 sa4ti5
po1la sa2ta i oko de1s-jeda3nes5 sa4ti5. Po1pijemo ka1fu. Doma3}ica done3se5ka1fu i ak
ne1ko pa4~e ne1ko {tru4dle5 ispe3~e5i po3jede5moi... Ru4~ak se donosi4valo u1 poqu.
A: [ta se naj~e{}e donosilo za ru~ak?
3
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У значењу ‘скоро’.

I1:Pa H se pa3su5q i ju3ka. Ju3ka i pa3su5q se pra1vlo ta3da5n. Ku1valo se za
ko3pa5we pa3su5q i ju3ka u po4dne. A u1jutru si1r, sla3ninai ta3ko5ja4ja i ko2 je i3mo5...
Ta3ko5 je se to2 ra4dilo i donosi4valo u1ve~e. Pi1ta i i1sto smo2k, su3pa, jel i1sto
pa3su5q i ta3ko5 to2.
A: A je l` se to kopawe pla}alo?
I1: Pa, ko2 je i3mo5 vi1{e platapla4}alsu, ko2 je i3mo5 po e1ktar, dva2-tri2 e1kta
ra, pla4}alo se. I!de{ na na1dnicu i1sto. Ko1 ne2ma ra2dne sna4ge5,i1de5{ ko1pa5{ ce1o
da2n. Ta3da5n su bi4le ni4z bi4le nie2vre ni ni ma3rke ra4dlo se, bi4l o1ni crvenda4}
i. Ne1 znam, ni4s ti2 u3pa5mtila, crve3nda5} sa ko3wom bi1o. I ko1pa{ za je3dno5g cr
venda4}a ce1o da2n. Ra4dilo se. Ku1pi{ {e3nicu, ve2`e{... Mu{ka4rcive2`e, qu2di
ko1se5. De3vo5jke ku1pe, ma2jke ku1pe i... Sno3pove i... Ko1 i3ma5dvo3jica,ma1lo vi1{e
dvo3jica ve2`u ako wi2 tri2-~e3tri ku1pe, o1ndak ve2`u dvo3jica. Ako ku1pe dve2, o1ndak
je3dan ve2`e za dvi4ma. Sno3pove i ta3ko5. Po1sle se |e1ne u kr3stine.
A: Aha.
I1: Ka se po3kosi,o3no se sa3|enu kr3stine po...Me1}e{ po de1set sno4pa5 u
kr3stinu.
A: A {ta je to krstina?
I1: Pa, kr3stina {e3nica to2je se zvá- kr3stina pa se pa1kovalo. Po je3dno na1
drugo, po tri2 sno3pa tri2 re2da. O!nda pa1kuje{ ovaj po tri2 sno3pa i de3se5ti me1te{
o3dozgor na vro1. I to2 {e3nica tu2 pre3vri5. Bi1dne5 mo1`da je3dno, de1s-petne4s da4na5.
I o1ndak po1sle do3vla5~i{ ku1}i, sa ko1wmavo3lovima. Ko2 je i3mo5. O!nda dovu4~e5{
ku1}i, sa|e3ne{ u sto3goe i o1ndak tu2 jo{ pre3vri5 bi1dne mo1`da pe3tne5s, me1sec
da4na5. Za4visi ka1d zago3vor
5 i{ vr3{alcu ma{i3nuda do2|e. I o1ndak ta3ko5u sto3goim
 a
i1sto pre3vri5 o1ndak to vr4{e5 se i... O#stavqa5 seu a1mba5r. I ta3ko5 je to2 bi4lo.
A: A je li pre svaka ku}a imala volove?
I1: Pa, re4tko. Pa i3mal su ne1ko ko3we, ne1ko vo3love ta3ko5 su... Ovaj bi4lo je
sto1ke vi1{e do1sta. Ni1je bi4lo ku1}e ne3smal da ni1je bi4lo go1ve5da, kra2va5... Po
dve2-tri kra1ve, vo3love, ko3we. Ra4dilo se ru1~no. Zato su i3mal qu2di. Dr1`a5li
vo3love, ko3we. Re4tko ku1}a ko3ja5ni1je i3mala.
A: A ima li danas u selu...?
I1: Pa ne2m da3na5s ne2ma.
A: Goveda?
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 i3maju o1i Fili4poi}o1vaj,
Da4ndi5n. Osamde3se5t kra2va5 ka2`eita3kos5 ad1 pri4~aju. Pre3da5ju mle4ko. I#ma5 go1r o1vaj
ma2l/i? ]e3kanov i Vla4do u se3lu wi2 tro3jica {to i3maju po je3dno pede3se5t go<Pretpostavqa se da je hteo re}i goveda.>kra2va5. Go1ve5da da1 l su kra1ve sve1da1
l su... E ta3ko5. A pre2 sedr1`a5lo po dve2 kra1ve i vo3lovi. Ko2 je i3mo5 tri2 kra1ve
~e3tri5 u3 vr gla4ve5. Dr1`a5l se vo3lovi, ko3wi, za2prega bi4la. Sa to1vim se ra4dilo,
o1ra5lo se.
A: Akako se pre oralo?
I1: Pa o1re5 se, si2ne. Plu1goi bi4li.
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A: A kako je izgledao taj plug?
I1: Pa gvo3zdeni plu1g bi1o koli4ca. Zva4lase sa dva2 to3~ka koli4ca i je3dan
plu1g sa bra4zdo5m i o1ndak se me1te plu1g na o1na koli4cai va2m za3ka~i5{, o1vaj la4nac.
I o1nda vo3lovi tu2 vu4~u5. Ti2 dr3`i5{ plu1g i o1re5{ ta3ko5. I o1nda ka s u3zore po1sle
u1zme{ bi4le ta-<Pretpostavqa se da je hteo da ka`e tawira~e. >ovaj dr3qa~e.
Dr3qa~e bi4lo. Dr3qa~e su bi4le drve3ne5i gvo3zdeni kli1ni. Sa mo1`da je3dno pe
de3set5 kli2na5. I dr3qa~e bi4le se zva4le drve3ne5ne1ke. O#prave se i gvo3zdeni kli1ni
i o1ndak me1te{ o3dozgor ka1me5n, na dr3qa~u i i1sto vo3love za3ka~i{ jel ko3we na
la4nac. Za3ka~i{ i me1te5{... Va2m dr3`i5{ poza4diovaj, la4nac i o1ndak, na u1vrat
nama zane3se5{ ma1lo da se mo1` davra2ti. I ta3ko5 je se to2 dok ne po3dr5qa{ i ne
u3zore{. I o1nda ka se to2 sre2di, ti2,nato3vari{. U!vati gr1~. <[ap.>Nato3vari{
u ko1la, bi4la {i2nska ko1la, re4tko ko1 je i3mo5 {pe {pedi3te5r.<Podriguje. >
A: Dobro. A zna~i i vi ste dr`ali krave?
I1: Pa dr1`a5l smo i kra1ve dok smo bi4l u za2druzi, bi4la za2druga.
A: A {ta je to bila zadruga?
I1: Pa svi1 za1jedno bi4li |e1d, ba1ba, ~i1~a, stri2na. Ni1je bi4lo,si1ne,bi4la sve1
za2druga i o1ndak smo i3mali vo3loe pr2vo i vo3loe i ko3we smo i3mali. I dr1`a5l
smo po tri2-~e3tri kra1ve. Bi4lo na2s po {e3sne5storo-seda3mne5storo u za2druzi.
Ra4dilo se i ta3ko5 je to2 se ra4dilo pre2. Ako je ve1lka za2druga i3ma5 ovaj... Jel ko2
je bo1qi doma3}in o2n je i3mo5 i ko3we i vo3loe. Ja2 sam u3pa5mtio, mi2 smo i3mal ovaj...
Ka sam ja2 bi1o de3~a5k,i3mal smo vo3love. Apre2 dok su bi1o |e1d i }a2le, dok je bi1o
`i2v i ~i1~a, o1nsu i3mali ko3we pr2e, za we1ve vre1mena i to2.
A: Pa, dobro, a kako ste se slagali s obzirom da vas je dosta zajedno
`ivelo?
I1: Pa, si2ne, sla4gal smo se,zato je zna1lo se ko2 je ga1zda. I doma3}in. \e1d
je bi1o gla3vni5. We3ga5smo mo4ral svi1 da sl1u{aju. I u3nuci i sna3je i si1n. Si2n }
a2le po3gino bi1jo o1{o u ra1to. Yi1~a bi1o, u3nuci svi1we- ovajwe3ga5 su mo4ral da
slu1{aju. Ma2jke mo4rala da slu1{a5ju sve3kra. Go3tovle se stri2na. Je4trove dve2
bi4le. Po se1dam da4na5 go3tovle. Je3dna se1dam da4na5, dru1ga se1dam da4na5. Ta3ko5 na
pro2|e se1dam da4na5od1 e o1va dru1gai1de u1 poqe ra2di, a o1va o3stane i o1nda go1r spre2ma
je1la, ru4~ak, ve3~eru. Mi2 do3lazi5mo i1s poqa. Nami3ruje se. Zna2 sva1ko svo3jeo1de
svi1we je3dni nami3ruju svi2we, je3dni o2vce, je3dni go3veda. Ta3ko5 je se to2 pre2 ra4dilo
i... Po1{tovalo se i ga1zda se zna1o. Ko2je, ko2 je ga1zda u ku1}i i ko1, ko1zapo3ved5 aii
odre3|uje ra2d da se ra2di.
A: A je li taj va{ deda bio strog?
I1: Bi1o stro1g de1da, bi1o solu4nac. Bi1o solu4nac, bi1o uuu na Solu4nuu Gr<Pretpostavqa se da je informator hteo izgovoriti Gr~koj.>ovaj ka je se
zara3tlo ga o3terali. Solu4nac bi1o. Bi1o do1bar i doma3}in. Dva4ne5s e1kta5ra i3mo5
ze3mqe5, dr1`o5 i vo3love i ko3we pa2r i bi4lo je tri2-~e3trikra1ve. Ta3da5n i pe2t kra2va5
dr1`a5lo se. Bi4lo dva4ne5s e1kta5ra ze3mqe5. Si1jo5 se ku3ruz i {e3nica to2 sve1 se ra4dilo,
{to ka2`e ru1~no i ta3ko5 je t2o bi4lo.
A: A opi{ite mi kako se teli krava?
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I1: Kra1va?
A: Da.
I1: Pa, si2ne, kra1va se te1li, ne1ka s o3teli i sa4ma a ne1kad ovaj...Sa1 s o1dvi{
osemewa4alo a sa1pre2 se bi4li dr1`alo se bi3kovi i ovaj... Ne1ko ko1 i3ma5 vi1{e
sto1ke o2n dr3`i5 to1ve bi3kove i pu2sta se na kra1ve i ta3ko5. Ko2 je bi1o... Po1sle to2
i1za{lo, to2se osemewi4vale kra1ve i svi2we i1sto. Ta3ko5 su to2 i3mali po dr1`a5li
po ve3pra i kr3ma~e ko2 je i3mo5. Ta3ko5 se kr3ma~e pra4sile. Ja2. Pre2sto1ka bi4la po1
poqu, svi2we nam bi4le ka sam ja2 bi1o de3~ki5} u Jela4u u {u1mi. Ta1m o1demo i o3bi5
|emo. O#ne je1le `i2r. Bi4le gr4movi i u3padalo `i2r i tu4dena o1de5mo o3bi5|emo ja2i
Ra4jo na1{ o1vaj, Mi2lov. Ra2jo bi1o ma1l sta3rii5. Odnese4moku1ru5za, |e1d na1s po3{aqe.
U xa2k odnese4mo ko1lko svi4wa5 i da pobro3ji5mo i do2|emo i odnese4mo po je3dan
ku3ruz. I sa1mo o3ne se za1ri5le u3 {umu usre1d {u1me5. Tu2 su i no}i4vale. Uple3ten
je3dan na4slan. Bi1o nasla3n~i} pokri3eno sa ko4room. I o3ne su tu2 no}i4vale. I
mi2o3ne se za1riju do1q i je1du5 `i2r o1naj od gr4ma o3pado `i2r i o3ne se tu2... Imi je
po3brojimo, ba1ci5mo po ku3ruz i do2|emo. \e1d pi2ta je3ste li i1zbroja5l ko1lko i3ma5,
je3su na bro1ju. O!pet ta3ko5, o1pet u1jutru, o1pet sva1ki smo da2n i3{li za vre4me zi4me5.
Preko le1ta su bi4le ku1}i. Go3veda, kra1ve, bi4le. I#mali na4slan. Dva2 na4slana u1
poqu tu2 u Gra3dini. Tu2 se i1sto o1de5mo kra1va se ote1lla, te3le ska2~e. Bi4li na4sla
ni u1 poqu. O#teli se zi4ma sne2g do4vde. Ni1je ko sa3de5n. Da2j le4kove,da2jne3kcije,
da2j le4~i ga. Pre ni1je to2 bi4lo ni ne3kcije ni le4ka. Bi4lo zdra3vije i nau3~ilo se
sve1 to2. XX{ta1le bi4lepo1 poqu, na4slani bi4li po1 poqu i dr1`a5la se sto1ka o1dvi
{e po1 poqu i to2.
A: Pa je li se desilo da nekad nestane?
I1:Pa ni2je.
A: [Neka krava ili tele?]
I1:[Ni2je, ni2jebi4lo] to1ga slu~aje4va5. Ni1je bi4valo da dana pri4mer ukra4de5
ne1ko il da do2|e. Ni1je to2 bi4lo.
A: Dobro. A jesu bile pre jake zime?
I1: Pa bi4le su. Uh! Bi4le zi2me ka3ki. Pre2 bi4le zi2me dok sne2g da do1 poja5sa.
Mra3zevi bi4li dr3ve5}e pu1ca5, ja4ke zi4me bi4le. O#bu}a se na te1b za3le5di. Ne3 mo{
da, da ski1ne{ od, od hlad-ladno3}e5 ve3like i to2. Za3ledise, al mo2ra{ da
i1de{,ne2ma. Sje1kla se dr3va pre2 po {u1mama, do3vla~i{ s vo3lovima, sa2nke ovaj
so4nce nato3vari5{, upra4egne{ vo3love. Ko2 je i3mo5 vo3loe, ko2 je i3mo5 ko3we i ...
Sje1kla se po {u1mama dr3va, dovla4~lo se ku1}i. Ta3ko5 se to2, `i4vilo.
A: Dobro. I {ta je vama bilo najte`e od tih poslova?
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}alo, {to ka2e,da,da ti je te4{ko. Al
~o1ek ka1d ni4si zdra2vqa svo2ga i ka1d o3matori{, o1ndak je sve1 te4{ko. Do1k je
mla4do-sti ni1je ni1{ta te4{ko bi4lo. Ni4si o3se}o te3reta ni1{ta i1ako je se ra4di
lo sve1 ru1~no iii... Jo{ da je bi4la i1shrana va3ko5 ko sa3de5n. Je1la se pro4ja.
A: To sam htela da pitam [{ta se pre naj~e{}e spremalo.]
I1:[Je1la se pro4ja.] Pro4ja je1la se, si2ne. Pro4ja, si1r. I za3drobi{ bi4la ovaj
su1rka, za3drobi{ su1rke.
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A: [ta je to?
I1: Su1rka {tocje2di se od si1ra. [to se si1ri pa se o3stane. Io1ndak je1la se
~o4rba, i si1r i tu1cal smo... Se1}am se da smo xa1ranke bra4li, pa u3tucamovaj, pa
o1ndak me1te{ be2loga lu1ka tu2.
A: Da.
I1: I o1ndak me1te{ i to2 je1de{. Za3kiseli{ i ra4sola i ku3pus. I#zvadi{
gla1vcu ku3pusa dve2 i to2 je1demo. Pro4ja bi4la se pe3kla i so3mu5n je te4{k-<Pret
postavqa se da je hteo izgovoriti te{ko.>ko2je bi1o ga1zda, o2n je i3mo5to2ga hle1ba
{e3ni5~noga.
A: A {ta je somun ?
I1: Pa hle1b o1vaj {to sa1d mi2 zove4mo.
A: Od p{enice.
I1: Od p{e3nice. Ja2ko2 je bi1o ga1zda, o2n je i3mo,5a ko1 ni1je, pro4ja sve1 se je1la.
Je1lo se sa1mo ka su pra2znici i ka1d je sla1va, o1ndak je1de{. Ko2 je i3mo5 {eni-ovaj
{e3ni5~nog to2g hle1ba i to2. Sve1pro4ja nas odga4jila. Ja2.
A: Pa, dobro. A ~ime se vi danas zanimate?
I1: Pa {ta1 }e, si2ne, za3ni5mamo se da3na5s, {ta1 }e. De1da je sa3de5n u pe4nziji.
Dr`i4modve2 kr3ma~e. Oko svi4wa5 za3ni5mamo se ma1lo. Ra2dimo ma1lo, {to ka2`e5,
o3bavqamo to1ve po3slove. [ta1 i3ma5, po po1trebi. Sje4~e5{ dr4va5. Une3se5{ dr4va5.
Nasje4~e5{. I ma1lo sa1d oko to1ve sto1ke, sa1d ne2ma{ ra2da preko zi4me5. Ka1d do2e
le1to, o1pet ma1lo ko1pa{ le1tine5 i pri3spre5ma{. Po3sije{ ku3ruze i {e3nicu, a
do1bro sa se to2 sve1 ra2di ma3{i5nski iii... Ja sa1d ne2ma{. Pla2ti{ sa1m da se do3te
ra, tra1ktor da dovu4~e5ku1}i i to2. Ko1mbaji vr4{u5 sa3de5n. Be3ru5 sve1. Ne2ma sa3de5 da
ti2 ra2di{ ru1~no ni1{ta.
A: Dobro. A {ta sejete vi u va{oj wivi?
I1: Pa si1je5mo, si2ne,ku3ruza i {e3nicu. To2 se si1je na2jvi1{e. Po3sije5 se. Ku3ruz
i {e1nca ko1i3ma5sto1ke, si1je i de1telnu. Na pri4mer i de1telna se si1je. Ko1 ne2ma,
o1ndak si1je ku3ruz, {e3nicu, 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 e1ktara,o1pet na2jvi1{e se si1je ku3ruz. Na2jve}a5 hra4na se tro3{i5 ku3ruz.
A: Dobro. A mo`ete li da mi opi{ete kako je pre izgledao taj vr{aj
p{enice?
I1: Vr1{a5j?
A: Da. To nije bilo kao danas.
I1: Pa ni1je, si2ne, pa bi4le. Pa pri2~am ti ja... Sku1pi se to2, do3tera5 se, sa3|e
ne se na sto3gove. Ma{i3nado2|e. Vr3{alca, vu2kla ovaj bi1o tra1ktor i vr3{alca
bi4la... I o1nda go1re na sto2g se po1pne je3dan. Ba3ca5o1ne sno3pove na tre1{. Go1r
bi1dne je3dan ovaj {to za3la5`e. I je3dno bi1dne sje4~e5on
1 o sno2pqe i o1naj me1}e do1qe
u o1naj do2b se zva1o. I o1ndak to2i1de {e3nica do1qe. Ova2mbi4le tri2-~e3tri lu3le
i3zlazlo po3turi{ xa4kove. I i3zlazi {e3nica u xa4kove. Ionda ka se xa2k na3puni
za de1set-dvaj1es minu4ta5ti2 i3zvadi{ we3ga5, dru1gi po3turi5{. I o1ndak ta3ko5 do3te
ra5{ to2. Sve1va2mo me1}e5{, dru1gi no1se, dvo3jica-tro3jica me1}u na va4gu, me1ri5 se.
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I to3vari{, na pri4mer, ako je dale3koti od ku1}e,ti2to3vari{ nao3va5j, {e1ncu na
ko1la. Bi4la pre ko1la. Te1ra5{ u a1mba5r.Ta1m dvo3jica-tro3jica ski4daju i no1si5{
go1re u o3kno i si1pa5{, u ~a1rda5k jel maga1zu. I o1nda ta3ko5 je to2. ye3ne bi4le dve2tri2~e3tri `e3ne pe2t za4visi,o1ne do1q no1se sla1mu. I ta1mo dva2dvo3jica qu4di u1zmu
ba3caju sla1mu, o1aj |e1ne5 je3dan a dvo3jica ba3caju sa ro3guqama,o1naj oko sto1`ine
|e1ne5, sla1mu. Ka sa3|ene, o2n o1pet po1~ne dru1gu ta3ko ka za3vr5{i, o1pet dvo3jica
dru1gi ba3caju ka s u3more. \e3ca ma1lo ko3ji5 su mla1|i o1nno1se pqe1va bi4la se od
va4jala pqe1va. Pqe1va se ku1pila do1qe u ko4rpe i va2m i1sto po4sebno se me1te5{ i
o3gra5di{. Ople3te5{ pru4}om i o11nda si1pa{ tu pqe1vu. I o1nda je to2 si1tno. To2 se
i1sto tro3{ilo preko zi4me5, da4alo se sto1ci . I sla1ma to2 se |e1la. I e1t ta3ko5 je
to2. Ta2 {e3nica se...
A: Dobro. A je li vam u tim poslovima pomagao i neko iz komi{iluka
[ili ste samo vi iz te zadruge radili?]
I1:[Pa i3{li smo], i3{li smo, si2ne, ta3ko5 je i3{lo je3dno dru1gome. Na
pri4mer,o1de5mo sa1d me1nda3na5s vr4{e5ko1d mene ma{i3na, o1ndak tu2 kom{i3lukdo2|u5.
Na pri4mer u za4jam. I o1nda ka1d o1de ma{i3nakod to2g ko3m{ije, mi2 ne2mamo ka1d
da je1de5mo. Po3stavqalo se ku1}i. Bi1dne po dva1es‑tri1estorona2s tu2 i o3nose po3sta
vi5. Ma{i3napo3~iwe kod to2g dru1gog ga1zde. Ti2 mo2ra{ da na3pusti{ ni4s ni je1o
d i1de{ o1dma dru- kod da da vra2ti{ to2 {to je o2n te1b do3lazio. I ta3ko5je3dni
dru1gom poza3jmali se. I i3{li je3dni dru1gim ta3ko5. To2 je se ra4dilo. Sve1i mo4be
bi4le i1sto, ra4dilo se.
A: Aha, {ta je to moba?
I1: Pa mo4be, si2ne, sku1pi5 se na pri4mer, zo1vne{. Ja2 sam ga1zda do1bar. Izo1vne
se ne3deqom. Pa to2 se zo1vne je3dno pede3se5toro bi1dne ra2dnika.
A: Da.
I1:[to se sku1pe je1dni ko1se5, je1dni ku1pe5{e3nicu, je1dni |e1nu5. Ka sre2dimo,
do2|emo u1ve~e. Ne1ko na3bavi muzika1nta svira4~a svi2ra. Yo1ek pe3~e5 svi4n~e. Za3ko
qe je3dno pede1s-sedamde1stki2la, o3pravi ve3~eru. Harmo3nika svi2ra. Mi2 i1gra5mo
ko1lo i ne o3se}amo da smo u1mo5rni iiii... To2 se i1gra, pe1va se, ku1va se ra3kija.
Bi4la vare3nika. Ko2 je i3mo5ovaj, vi4na,izne3se5vi4na. Ni1je bi4lo pi2va. Do1bije{ po
~a1{u vi4na. Bi4la ku1vana va2rena ra3kija. I ta3ko5 to2 se zva4le mo4be. Bi4lo po1mo5}
pre i1sto ko2 je i3mo5na pri4mer vi1{e ra2da o1ndak po3zovu s ko3wima, vo3lovima,
prevla4~ilo se. Ku1}i se ra4dile. Vu2ko se ka1men iz Ma4jdana, s vo3loima, s ko3wi
ma. Zi2dan te3meq u ku1}i sve1 s ka1me5nom. Ma4jdanaqu2di ko3paju i pro3da5ju ka1me5n,
i ta3ko5 je se ni1je bi4lo beto4nai... Bi1o ka3meni zi2d od ka1me5na se pra1vilo.
A: Dobro.A jesu li pre svi znali da igraju kolo?
I1: Pa, si2ne, ni1je zna1lo se, ni1je ko2 je ko2 je ma1lo bi1o Xi ma1lo je bi1o ko2 je
}e1o da da se za3la5`e. Ko1 ni1je tu1tumar bi4lo<Smeje se. >ce4lo vre4me i o3sto5 tu1tu
mar. [to1 ne2}e da da da pra1ti ka svi2ra muzika1nt. Da da zna2da i1gra i to2.Ja2.
Bi4le i pe1sme se o3tvore, pesa-pe1va5l smo svi1.
A: Kakve su se pesme pre pevale?
I1: Pa stari3nske5.[Stari3nska5.]
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A:[Jel` se se}ate vi] neke pesme?
I1:Pa, si2ne, |e1 } se1}a5 se. Oj o3raje, o3raje u3sta5j cu1ro zo3ra je. U#sta5j cu1ro
ve4`ike2ra H {vale3ra.<Smeje se. >Ta3ko5 je to2 bi4le stari3nske5. Ne mo1g se ja2 sa
se1tit pre pede3se5t go1di5na i to2. I vi1{e. [to ka2`e ja stari3nske5 pe1sme bi4lo.
Ni1je bi4losa1dko o1vi no3vi5 pe1sa5ma i to2. Ja2. Ko3palo se, pe1va5lo se. U!ve~e po2|emo
sa ko3pa5wa, sku1pimo se svi1 re2dom no1simo mo3tike. Ipu4tom i1de5mo i pe1va5mo do
ku1}e5. Ne o3se}a{ da si se umo3rio. Pe1sme sa1mo je4~e5. Pe1va se u1 poqu se ~u2va
~u1je. ]a2le mo2j ve3seli bi1oi3mo5 ovajna2jbo1qi bi1ou se1lu pje3va5~i kod je3la5vskog
do1ma ka1d za3pjevaju o4v se ~u1ju u a3vliji. O@n i Radi4nko ne1ki Ga2novac. Ka2`e pre
ka zapje3vaju Hn. Sku1pi5 se po de1storo-pe3tne5storo, dva4destoro kopa4~a5. I pe
va3nija se ko1pa, ko1pa{ i pe1va{. Ne o3se}a{ u3morni1ka55ko. Po3lazi{, zavr{a3va5
se ku1}i gre2dom, pje1va5 do do ku1}e. Ta3ko5 je se to2 ra4dilo.
A: Dobro. Pa jeste vi zapamtili va{eg oca?
I1: Pa, si2ne, ka1ko }u re3}i, ja2 sam, {to ka2e, i3mo5 {e2s go1di5na. Ma1lo se kao
kroz sa1n kasam ga {to ka2`e ma1lo u3pa5mtio. Do3{o5 je, ve1} ga bi4l zaro3bili i
do3{o5 je... Ku1}a bi4la sta2ra ta1m |e1 je sa1d Dra3ganova {ta1la. I o2n i po3ko5jni,
ovaj, Ra4}o Fili4poi} i Mika3ilo Ko4i},te4tak. Tetka Sta3no5jka {to je bi4la za
wi2m i ta3da5n su o1nwi2 zaro3bili i o1n su do3{li tu4dena i o2n je me3ne5 me1to na
kri4la i ta3ko5je me dr1`o je3dno sa2t vre1mena. I o1nda do2|u i o3teraju ga u ro3stvo.
I vi1{e ga ni4sam ni vi1dio. I ta1mo su zaro3bili i o3teral ga na fro1nt. U Sre2m.
I ta3da5n o3talen i ta1mo kod Za4greba, pred Za4greb tre1ba da oslo3bode. I tu2 je
minograna4tabaca4~aga po3godi.O@n bi1o ni{a3nxija, no3sio mitro3qe5z. I o1n su
we3ga5... [va4bo ga4|o5 i razne3se5 ga na1~isto. Po3ko5jni we3gov o3taci3{o5 da ga tra2`i.
Ni4s mo3glga na4}i, {to1 je ra1zne5to. Grana4ta ga ra1zne5la. I ni4zga ni do3terali
ta1m ko1 zna2 {ta je ta1m bi4lo sa wi2m.
A: Da.
I1:E ta3ko5.
A: Pa je l` u to vreme jo{ dosta qudi iz sela [poginulo na frontu?]
I1:[Pa bi4lo je qu4di do] , pa po3ginlo je, po3ginlo je do1sta wi2. Ta1m ne1ke
ni4s ni na3{li a ne1ke su na3{li i do3tera5l su. Ko2 je o3sto5na pri4mer ubi3jen a ni1je
ra1zne5t i to2. Do1sta je wi2 do3terano ku1}i. Sa1m }a2le ni1je do3teran. A we3ga5 je to2
grana4ta ra1zne5la o1i su ko3ji5 su po3ginli o1n su do3terani i to2.
A: Ava{a majka se nije ponovo udavala?
I1: Ni2je ma2jka s uda4vala po1novo, o3stala je,dva1es i ~e3tri5 go1dine i3mala,
udo3vica. Na2s tro2je de3ce5 bi4lo i ni1je }e1la s u3da5.O#tac we2ndo3lazio. I#mala je
prosa4ca5 i prosa4ca5. Posle to1ga ra1ta bi4l svi1 ofici4ri. We2n o3tac do2|e. U#pa
lao4vdu ja4ku za2druga bi4la ja4ka. Ra4dilo 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~ei
ka1e:„Ta1tane3moj5 da bi vi1{e do3{o5, da bmipome4no za u1daju. [ta1 }u d o3staim o1vi
dvo2je−a mi2 je3dno dru1gom do u1veta−troj2 ede3ce5. Da o3stavim ja2 d i1dem da se u3da5jem
sa3de5 to2 mi ne3 pada na1 um. I ne3mo5j vi1{e da bi do3{o5mi,ka`e da bi pome4nomi
za u1daju.”I ta3ko5nas je o3stavla i o3na je na2s ga4jila i sa na1ma bi4la. I dok ni
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odga4jila nas i ni1je }e1la o1v{te da da se preu3da5 do osamde3se5t svo3je5 {e2s go1di5na
bi4la `ivo3ta. E!t bi4la sa de3co5m svo3jo5m i...
A: Dobro. A kako ste se vi slagali sa sestrama?
I1:Pa, se3stre su bi4le ovaj...
A: Jeste bili strogi?
I1: Pa mo4ral su da me slu1{aju. Do1k sam ja bi1o slu4`io vo2jsku... Ka sam
do3{o5 iz vo3jske5, ovajbi4le i o3ne. I ta3ko mo4ral su da me slu1{aju. Ja2 sam bi1o
po1sle vo3dio doma}i4nstvo. Ma2jka je bi4la gla3vna5. A o3ne su bi4le po1slen mo4ra
le me slu1{aju, bi4le su mla1|e5 i mo4rale su da slu1{aju. I#3{le su, du4{e su i3{le
na na1dnice, ra4dili |e go1d je tre1balo za vre4me dok sam ja bi1o u a3rmii. [e4se
te go1dine. Ka sam slu4`io vo2jsku. [e4set dru1ge i {e4s tre1}e po~e4tka ja1nuar
a
do3{o5. Oslu4`io dve2 dva1es ~e3tri me1sca. I ka sam ja do3{o5 {e4set dru1ge iz a3rmi
je, o1ndak ja2 pre1duzo. I o1ndak ma2jkani1je mo3gla i o3na ve} bi4la o3starla i obo3lla
i ja2 sam po1sle ra4dioHH i `e3na bi4la sa na1ma, su3pruga. I ta3ko5 da smo mi2 to2
ra4dili. Po1sle i vo3dili doma}i4nstvo i ku1}ili ku1}u i... E!t ta3ko5.
A: Dobro. A {ta ste vi radili u vojsci, koliko ste dugo bili?
I1: Pa, bi2o dva1es ~e3tri me1se5ca.
A: Dve godine.
I1: Dve2 go1dine.[to ka2` ni4smo ra4dil, si2ne, ni1{ta. Izvr{a4vali ko3ma5nde
stare3{i5na, o1ndak te3kniku naoru`a4wau3~ili i ta3ko5 da...
A: Au kom gradu ste bili u vojsci?
I1: Ja2 sam bi1o u Make3do5niji, Stru1mica se zva4la. I bi1o sam ra4zvodnik.
U vo4jsci. A ko3ma5nda gla3vna5 bi4la Stru1mica, Make3do5nija.
A: A jesu li vam pravili ispra}aj u vojsku?
I1: U vo2jsku?
A: Da.
I1: Pa ni2je, si2ne, to2 bi4lo pre2. Do2|e kom{i3luka ma1lo, done3se5po ne1ko ja4je
ku1va5no i ma1l pa3~i5} sla3nine. I o1ne {to se pra1vla, o1na, ko1 je i3mo5 o1nu5... Ka1k
se zva4la, sa ja4jima o1na HH.
A: Pati{pawa.
I1: A to2 se pra1vlo i done3se5na pri4mer, da se pozdra3vi5{.
A: A jeste?
I1: Ko2 je bi1o ga1zda re4tko je to1 ko1 i1ko pra1vio. Ja2, to2 po3lazak u a3rmiu.
A: A jeste li vi posle va{em sinu pravili ispra}aj?
I1: Si2nu? Je3smo.
A: Jeste.
I1: Je3sam pra1vio. Ja sam si2nu pra1vio i1spra}a5j i sva1dbu i }e4rci pra1vio,
pre4pon i ta3ko da...
A: A danas se vi{e ne prave ispra}aji?
I1: Pa ne2ma sa se i ne3 slu5`i vo4jska. Sa se i ne3 slu5`i.
A: Dobro. A prave li se i daqe u selu svadbe?
I1: Pa, sva1dbe se pra1ve5. Sva1dbe se pra1ve al sa1 se pra1ve o1dvi{e sve1 u ho
te1lma i ja2. Re4tko ko1 da o3pravi ku1}i i to2.
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A: Dobro. A jeste li vi pored tog rada na wivi radili jo{ negde?Jeste
radili u nekoj?
I1: Fi3rmi?
A: Firmi?
I1: Preduze4}u?
A: Da.
I1: Pa je3sam, si2ne, ra4dio sam. Ra4dio u e1letro Lo3znici dve2 go1dne. Ra4diona
a3uto-pu4tu {e2s mese4ci.5 Ovaj po1sle sam ra4dio do pe4nzije u Visko4zi. Dok ni4sam
ste1ko pe4nziju, u tri4dese5t i o2smoj go1dnio3{o5 u pe4nziju. To2 sam tu4dena ra4dio.
A: A {ta ste radili u Viskozi?
I1: Pa bi1o fizika4lac, ra4dio sve1 po3slove fi3zi~ke. Izbaci4val u2gaq,
su2mpor, utova4ralro1bu, svi4lu, ce2 vla4kno. Ra4dila proizvo3dwa, to3varli u va
go4ne, kamio4ne. U!tovar, i1stovar bi1o, tra3nsportni ra2dnik. To2 sam bi1o. Fizi
ka4lac, ra4dilo se.
A: A je li dosta qudi iz va{eg mesta radilo pre u Viskozi?
I1: Iz Ko1zjaka?
A: Da.
I1: Pa, bi4lo je, bi4lo je do1sta qu4di5, bi1lo je preko de1set qu4di5 iz Ko1zjaka.
I#ma5 ko1 je ra2dio u proizvo3dwi. Po sme1nama ra4dili.
A: Viskoza danas vi{e ne radi?
I1: Pa, Visko4za n3e ra5di. Ra4dio i si2n u Visko4zi. Sna2 ra4dla i o3na u Vi
sko4zi. Ja2.
A: I {ta mislite koliko je radnika otprilike Viskoza zapo{qavala
u to vreme?
I1: U o1no vre4me, si2ne...
A: [Kad je radila.]
I1: [Ka sam ja2 rad-]<Pretpostavqa se da je hteo da ka`e radio.>ovaj
stu4pio tri4ne5s i1qa5da ra2dnika. Bi4lo je. [e4set ii se2dme go1dne, taka ta1d je bi4lo
{e4st o2sme, ka sam do3{o5 iz a3rmije. Ta3da5n je bi4lo tri4ne5s i1qa5da, ra2dnika.
A: A ima li sad u va{em gradu neka tako velika fabrika?
I1: Pa ne2ma sa1d. Ne2ma ni1ko to2 sa3de5n. Pa Visko4zaje bi4la na2jve1}a zapo
{qa4ala Visko4zako ce4la gra2d Lo3znica {to je i3mala. Visko4zaje i3malato1lkora...
Uf!<Gr~. > To1lko ra2dnika.
A: A pe~ete li vi rakiju?
I1: Pa pe3kli smo. Pa, ke~e4mo<?>ka1d ima4mo i ka1d ro3di5 go1dina, ka1d po
ne3seg5 od1 ina pe~e4mo. Ispe3~es5 epo {e2s-se1dam ka1za5na, de1se5t. Za4visi ko1lku i3ma5{
ba2{~u. Ka1ko go1dina ro3di5. To1lko se i ispe3~e5.
A: A od ~ega pe~ete rakiju?
I1: Pa od xa1ranike. Xa1ranike mi2 pe~e4mo. Ne2mamo {qi1u ko1 i3ma5 {qi1u,
o2n pe3~e5i {qi1ve i xa1ranku. Ko1 i3ma5 ve1}u ba2{~u o2n pe3~e5... I {qi1ve i xa1ranike
i ta3ko5...
A: A ho}ete li mi opisati kako se pe~e rakija?
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I1: Pa ra3kija se pe3~e5 ku1pi se u ka1ce<Podriguje. > pre bi4le <Podriguje.
>ka1ce drve3ne5.Ka smo bi4l u za2druzi,i3mal smo ka1ce. Ta3da5n smo i3mal ve1lku
ba2{~u po po pede3se5t ka1zana i sto2 se ku1pilo. Sedamde1s-osamde3se5t ka1za5na se
pe3klo. Bi4le ka1ce po petne4s-dva1js ka1za5na se va1tala ka1ca. I bi4li ~u4~a5vci ka3za
ni. Ni4z bi4li la3mpeki neg u zgra1dama bi4li to2 su ne1pokre5tni.
A: Aha.
I1: Ka3zani {to se pe3klo. I tu4dena u zgra1di ta2j ka3zan i si1pa{ iz ka2ca5,
pe3~e5{. Pre3vri5 bi1dne je3dno pe3tne5s-dva1jz da4na5. Ka1d po3kupi{, to2 sta1ne i o3no
pre3vri5 i po1sle do3tera{ ka3zan. I o1ndakko1mina to2 ka pre3vri5,o1ndak si1pa5{.
Pe3~5e se ra3kija. Uh! Va1di{.
A:Pa, dobro. A volite vi da pijete rakiju?
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 dobro. A koqete li vi zimi zimine?
I1: Zimi3neko1qe5mo. Ko1qe5mo zimi3ne. U#ra5nimo. Za3koqe5mo. Ne1kad za3ko
qemo po dve2, ne1kad je3dnu, za4visi sve1.
A: I {ta sve pravite od tog mesa?
I1: Pa pra1imo, o3praimo<Zeva. >ma1lo pr3{ute5 i sla3nin i, ko1sti ma1lo se
su2{e. Sla3nina, pr3{uta i... Pra1vi ne1ko i koba3sicu. Ko1 ho1}e i to2. Pra1vi ko
ba3sice se.
A: Dobro. Da li vi po{tujete praznike, da li postite?
I1: Pra2znike po1{tujem. Ve3like pra2znike go3dove, cr3vena slo1va. Po1{tu
jem, po3sti5m sva1ki pra2znik ka se de1si da je pe4tak, sre4da, cr3veno5 slo1vo. To2
po3sti5m i ne3 ra5dim o1p{te, ka su pra2znici cr3vena5 slo1va.
A: Je li vam to ostalo tako[od pre tako vas nau~ila majka?]
I1: [Pa o3stalo od stari4na5, od stari4na5, ]od ma2jke mo3je5, |e1da, pra3n|eda. ]
a2la ni4sam u3pa5mtio, al od ma2jke me1n sve1. Ovaj, to2 sam za3pa5mtio i o3stalo. Jo1{
se pre po3stilo sva1ki po2st. Bo3`i}wi5, Va3skr{ni. Po3stilo se po ce4lo po2st se
po3stilo. Sa1d na4rod to2 sla1bo ni1ko to2 ne po3sti5. Pred Bo1`} mo1`da na ne1kolko
da4na5sa1d po3sti5. To2 ne2ma ni1ko da izdr3`i5sa1d ce1o po2st ko pre2 {to je se bi4alo.
Ta3ko5 je to2 to vre4me.
A: A imate li vi u selu crkvu?
I1: Ima4mo cr2kvu. Cr2kvu ima4mo i i1de5m u cr2kvu sva1ki ka su ve3liki go3do
vi, pra2znici. I!de55m u cr2kvu.
A: I {ta jo{ vi imate u selu?
I1: Pa ima4mo ku1ltu5rni do2m. Sa to ne2ma i3gra5nke, neg tu2 se sadr`a4vaju,
to gla3sa5wa i na pri4mer. Sa4la sa3de5 sto3i5 i ne ne ne2ma tu2ni1{ta ne dr3`i5 se u
wo4zi. To2 to2 je tre1balo ne1{ta da se orga3nizuje5, da se pra1vi tu2 {ta1 da bi1dne
ma3kar bi1oskopi da bi1dnu5 i da...Ta3ko5 o3pravqeno i sto3i5.
A: A imate li lekara u selu ili idete u grad?
I1: Pa i3ma5 leka4ra. Do3lazi se3dmi~no. Jeda3red5 . U se1lu. Ao1vo za o1vo po1tre
be ve1}e na pri4mer i1demo u Lo3znicu. Za sni4mawa i na pri4mer ne1{ta ka te
po3{aqe o1v{te pra1kse le3ka5r, ti2i1de{ u Lo3znicu.
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A: A kako se pre putovalo do grada?
I1: Pu1tovalose pe3{ke,5 si2ne.
A: Pe{ke?
I1: Pe3{ke5 ja. Kad niz bi4li a1utobusi. Bi4lo je vo4zova, al tre1ba di1de{
dva2-tri ki1lometra do na sta1nicu na vo2z. Io1ndak je na4rod sve1 i3{o5 o1dvi{e
pe3{ke5. Pru4go5m pe3{ke5, i3{lo se. Pe2tkom pi3jaca bi4ale i na4rod i `e3ne no1se
ma1lo ja4ja5, si1r, be2lu mu1`u. Proda4alose. D i1zbije ne1ki di1na5r. Ja2,ni1je bi4lo ni
a1utobusa nini4z bi4l a3svalti, bi4le pu4tevi.
A: Kakvi su bili putevi?
I1: Pa bi4li, ni1je bi4lo, bi4l pu4tevi o3bi~ni pu4tevi kao se3qa5~ki. Ni1{ta
ni1je bi4lo ni a3svalti5rano. Kao se3qa5~ki pu4tevi bi4li. Jel je o3va5jzato <Zeva.
>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
ra4dili na na na... Ra4dili pu4tevi i a3svalt u3darli. I ta3ko5 je to2 se `i4velo,
`i4velo ta3ko5. To2 je se ra4dilo du1plo, du1plo vi1{e5i neg sa3de5.
A: Da. A je l` se se}ate ko je kupio prvi auto u selu?
I1: Pa, pa,si2ne, bi4lo je ko2 je bi1o mogu3}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,
mo1`da bi4lo u za2druzi. Ta3da5n,{to ka2`e, i3mal su mogu4}nost da ku2pe,a3aauta to1a
i kamio4nei to22ko1 je bi1o ga1zda.
A Dobro. [ta vi slavite, koju slavu?
I1:Sla1vimo Sve3to5g a3ra5n|ela. Dva4deset pr2vog. Sve3ti5 Miha3ilo ha3ra5n|el.
A: Dobro. I nosite li vi panaiju u crkvu?
I1: Pa sa1d ne3 nosi5mo. Ni4smo ni no3sili. Ta3ko je o3stalo od stari4na5.
A: A za{to?
I1: Od |e1da i pra3n|eda. Pa o3stalo je to2 ta3ko5 kao A#ra5n|elodan kao zo3ve5se
`i4va sla1va. Sve3ti5 a3ra5n|eo i Sve3ti5 I#3lija. To2 su dve2 sla1ve ko3je5 se ne3 nose
pana3ije i ta3ko5 je. Ja2 sam od |e1da mo2ga u3pa5mtio i od mo3je5 ma2jke. I ma2jka u3pa5mtila
od sve3kra to2g |e1da. I |e1d u3pa5mtio od svo2g o3ca i ta3ka5 je to2 o3stalo od stari4na5.
I sa1d to2 je i o3stalo. A sasu ne1ki preno3vli, no1se5. Kao po1p re1ko da mo1`e i ta3ko5
su sa1d ne1ki no1se.
A: Dobro. Imate li vi gostiju mnogo za slavu?
I1: Pa go3sti5ju ima4mo pri4li~no.<Zeva. >Pri4li~no, go3sti5ju ima4mo. Tama1n.
<Smeje se. >
A: Taman.
I1: Tama1n.
A: A dobro, je li se danas gosti pozivaju i je li to i pre tako bilo?
I1: Pa, ni1je, si2ne.
A: Ili je dolazio ko je hteo?
I1: Pre2 se zva4lo. Pre2 te po3{aqe |e1d jel o3tac. O!de{ o3d ku}e do3 ku}e,
na3pi5{e ti na je3dnu pa3pi5r. I to2g i to2ga da pozo3ve5{ i ka2`e{: „Do1bar da2n.
Po3slo5 me |e1d da do2|ete na pi3ja5nku.”
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A: Na pijanku?
I1: Ypi3ja5nka, na sla1u. I o2n na3pi5{e ko3ga5 da po3zove5{. I ta3ko je to2 do3la
zlo. I po1slenko1 do2|e o2n, i1de we3mu. A pr2e je to2 bi4lo mlo1go je se to2 bi4lo pre2.
Bi4l u za2drugi to2 je s bi4lo zva4lo do1sta. Bi4lo je to na4roda do1sta i sta3riji qu2di
o1no sve1 se sku4pqalo, sve1 ma3tori qu2di. Bi4li solu4nci, bi4li o1vi sv1e sta3riji
ko3ji5 su. I o1nda ta3ko5. Ni1je bi4lo, pi2va, ni1je bi4lo so3ko5a. Bi4la sa1mo ku1vana
ra3kija. Va2rena i la3dna5 ra3kija se pi4la. I pi4lo se do3ma5}e vi4no ko1 je i3mo5 vi3no
gra5de. Ku2pi{ de1set-dva1js ki2la vi4na, tri1jez za4visi sve1 ko1lko i3ma5{ go3sti5ju.
Ka1d ru2~a{, po ~a1{u vi4na ti na1spe i ne2ma vi1{e. Ta3ko i po sva1dbama pre2 bi4lo.
Za3i5|e{i za ovaj so1fro5m i na1spe ti u o1naj ko3ji5su tu2d u ra2de ko3ji5 su a3{~ije,
slu2`e. Ine2ma da2ti je1dnu ~a1{u vi4na i po1pije{ i ne2ma{ vi1{e.X pi2va ni1je bi4lo.
Bi4lo samo vi4na i ku1vana ra3kija ta3da5 u to2 vre4me i...
A: A kakva se hrana pripremala za slavu? Je li se razlikuje od hrane
koja se priprema danas?
I1: Pa, pa ra4zlika je do1sta, si2ne, jeli pre2 ni1je bi4la sa3rma bi4la ku1va5n
ku3pus. Ni1je se me3}ala pa1strma i... Yi1tav ku3pus se na3ko ku1vo5 i pa1strma me3}
ala se re3bra ko1sti i to2. I kola4~a5bi4lo sam dve2-tri2 vr4ste. Ni1je ni1{ta dru1go.
Tri2 vr4ste kola4~a.5
A: Koji su se to kola~i pravili?
I1: Pa bi4le fo2rmice iii bi4le ovaj,ko2 je sla1vio po3snu5 sla1vu, to2 je o1dvi
{e o3nu5, pra1vli su, po3snu5 sa ze4jtinom. Ako je mr3sno5 sa ma2st tro3{io,ako je
po3sno5X ze4jtinom. A dve2-tri2 vr4ste ne2ma. Fo2rmice i o3va5 ka1k se zo3ve5, o3bla5nde.
I su2va pi1ta, e1to.
A: Dobro. A koja je najve}a slava u va{em selu?[Koju slavu slavi najvi{e
qudi?]
I1:[Ni3koqdan.] Nana-<Pretpostavqa se da je informator prvo hteo
re}i najvi{e.>Ni3koqdan je na2jvi1{e, se3lo sla1vi. Ni3koqdana i3ma5 si1gurno
{e4s-sedamde3se5t ku2}a.
A: A koliko ima ukupno ku}a u va{em selu?
I1: Pa i3ma5 si1gurno tri1sta ku2}a, i3ma5i vi1{e od tri1sta. I#ma5tri1sta i vi1{e5.
Tri1sta.
A: Da li u va{em selu ima vi{e mladih qudi ili starih?
I1: Pa, si2ne, ma1lo re4tko sa3de5n, da i3ma5 sta3riji qu4di5. I#ma5tu4d mo1`da, do
mo3ji5 go1di5na nana2jvi1{eta3ko5, mo3je5 palo4cije do sedamde3se5-sedamde3se5pe2t dve4tri go1dine. Do {e4set go1di5na preko {e4set. Re1|e i3ma5. A sta3riji ne2ma do do
mo1`da osamde3se5t go1di5na, ne2ma u se1lu...<Razmi{qa. >Mi4ko sa1m. I#ma5 je3dno
tri2-~e3tri ~oe4ka.
A: Dobro. A znate li vi da ~itate i pi{ete?
I1: Pa zna2m da pi2{em i ~i3ta5m. Ye3tri ra4zreda i3mo5 sam {ko2le. Ta3da5u o1no
vre4me kasam ja2i{
3 o5 u {ko2lu. Ye3tri ra4zreda sam da se za3vr5{i. Ko2 je bi1o mo1gu}
o2n je i3{o5 da1qe u Lo3znicu ni1je bi1lo uuu da ovaj u se1lu. Sam do ~e3tri ra4zreda
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 mogu}ni3ji, o2n je i3{o5 u Lo3znicu, da1qe. I#{o5 u {ko2lu
i po1sle ota4le ka je zavr{a4voi3{o5 za da1qe za Be1ograd, No1vi Sa2d. Ko2 je u3~io
vi1{qu {ko2le i to2. Bi4lo je sa1m do ~e3tri ra4zreda. Ni1je bi4lo vi1{e.
A: Dobro. Imate li vi danas {kolu u selu?
I1: Pa i3ma5 {ko2la. Sa o3sno5vna {ko2la, ~e3tri ra4zreda.
A: Yetiri. Ima li |aka?Mnogo?
I1: Pa ne2ma ko pre2. Sa1se ma1we ra2|a. Je3dno dje4te, dvo2je u3 vr gla4ve5. Pre
se ra4|alo po pe1toro, de1storo, o1smoro, se1dmoro... Re4tko ko1 da ni1je i3mo5pe1t
ispod pe1toro |e3ce5. Po dva4ne5storo su i3mal. O!smoro, de1vetoro. Sa1d je3dno, jel
dvo2je u3 vr gla4ve5. [ta1 }e sma3wuje5 se sa1mo fo1nd. Ne2ma ni1ka5ko da da... [ta1 }e
o3sta}e se3lo, {to ka2`e...
A: A {ta mislite zbog ~ega je to tako?
I1: Pa ~e3ga5, pa... Si2ne,ma1lo je i kri4za, ne-neza3poslenost. Ne2ma na4rod.
Ni1je za3posleno. Ne2ma od ne3mo` da `i4vi5 se, da da da izdr3`aa. Sa su u4slovi
ve1}i do1sta ne3 mo`e da da ne2ma{ u4slo5va, ko pre2. [ta1 } pre2 je bi4lo hra4nlo se
|e3ca sa pro4inim bra1{nom i pr1`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 pele3ne
bi4le. Ni1je ko sa1d ode4lca i u1zmalo se i hra2ni{ ra2znim o1vizim, {to ka2`e
po4vr5}em iii hra4nom. Pre2 se zna1lo pro4ino bra1{no i mle4ko. S to1vim se dje4te
ra4nlo.
A: Dobro a od ~ega `ive...?
I1: Pele3ne, pele3ne se pra4le. Ka1d be- de-<Pretpostavqa se da je prvo
hteo re}i beba, pa dete ina kraju je ipak izgovorio beba.>beb
4 ase pobe‒<Pret
postavqa se da je hteo izgovoriti pobebi.>ovaj pop o poka4ki5o3no 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 ku3deqa se si1jala.
A: Aha.
I1:Si1jala se ku3deqa i }e3ten. I to2 se<» Iздах. >u3kiseli. Bi4le stu1pe.
Bi4le i na no3gama a bi4le i ru3kama seto2u3gru5{i{. Ito2 ovaj po3kiseli se. I
o1ndak to2 se kru2{i i po1sle se to2iz3 grabqa, i3zgrabqa sa gra1bqam, ne1kim o1ni5m
o1nim {to... Bi4le Ci1ga5nke {to su i3{le po po ovaj ka zo1vne{. I o1nda se pre4la
pra1vila. I to2 se pre1lo u1ve~e. Sa3zove{ bi4le ovaj HH ve~e3ra5s sa3zove{ ko1lko
o3}e{ `e4na5 de1set, pe3tne5s. I o1nda se to2 pre4de5 i o1ndak po1sle i1de{ ti2dru1go ta3ko5.
Poza3jmali se. Vu1na se i1sto pre4lana na na ovaj ru1~no to2 i1sto vla4kno, ku3deqa
se i1sto ru1~no se pre1la. Tka1lo se, na ra4zboje. O#ve5}i1limi se tka1li pre de3vo5jke.
]i1lime tka1le. Ru1~ni ra4dovi se to2 ra4dilo i sve1 to2 {to1 se ra4dilo. Ni1je to2
sa3de5ko sa3de5 {to se u1zme se go3tovoi to2.
A:Da. I za {ta su se koristili posle }ilimi?
I1: Pa }i1lime po3kri5a{ i spre1mi ti, ka s u3da5{ ma2jka, }i1lima. Ko1lko
za4visi o3}e{ ti2 da pone3se{
5 . O!nda po3kri5a{ se sa to1vim }i1limma i... O#stavqa{
da i3ma5{ ko1 sebe i ta3ko5 ka se po3cje5pa ti2 me1te{ dru1gi i ta3ko5. E!to.
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A: Dobro. A od ~ega danas `ive qudi u selu?
I1: Pa ka1ko `i4ve5, pa `i4ve5 {to ka2`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 mogu4}nost ko pre2 {to1 s i3mo5 i to2. Sa1 se ma1we
ra2di a bo1qe se `i4vi5. I neza3poslenost 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 vodi{ 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
mogu4}nost.
A: Da.
I1: Ja2.
A: Pa je li te{ko `iveti u selu?
I1: Pa te4{ko je, si2ne, `i4veti mo2ra{ da ra2di{, {to ka2`e pa da i3ma5{.
Ako ne3 ra5di{, ne2{ ni i3mati. To2 je da4vno ka2zano. Mo2ra{ da ra2di{.
A: Dobro. A recite mi malopre ste pomenuli a{~ije. Jeste li vi[i{liu
a{~iluk]dok ste bili mla|i?
I1: [ Ja3{ta sam. ]Ja3{ta sam, si2ne. I#{li smo je1dni dru1gim poza3jmal se.
Ja2i`e3na smo i3{li je1dnim dru1gim, fa1miliji svo3jo5j. Ta3ko5 su i o1n do3lazli i mi2
smo i1{li wi1ma i ta3ko5 se poza3imal. Je1dni dru1gim, i3skupi se a{~i3lu-a1{~i5ja
po dva4destoro, trij1estoro, za4visi, ko1lko i3ma5{ go3sti5ju i ko1lko zo3ve5{ ku2}a
na sva1dbu i ta3ko5 to2 je bi4lo, pre2.
A: A ima li toga i danas?
I1: Pa sa1d i3ma5 al sa1d, to2 sa1d sla3bije. Pre2... Sa1d za je3dan da2n se pra1vi
sva1dba. Pre bi4la pe4tak bi1o Hnpe4tak, su3bota, ne3deqa. Po tri2 da2na bi4le sva1dbe.
Sa1d za je3dan da2n za3vr5{i{ sve1 i pri1jateqe. Pre2 se pri1jateq do3laze dru1gi da2n
sva1dbe.Ja. Pe4tak ovaj pri3spre5ma{ za su3botu. Za sva1dbe i kom{i3luk i to2, a
dru1gi da2nned-<Pretpostavqa se da je hteo re}i nedeqa.> Ak pra1vi{ u ne1dqu
u pone3deqak do3laze pri1jateqi, a3{~ije o1pet tu2 bi1dne. I ta3ko5 je to2 bi4lo.
A: Dobro. A ho}ete li mi re}i kakvi su obi~aji za Bo`i}?
I1: Za Bo3`i}?
A: Da. Evo bli`i se Bo`i}.
I1:Pa, Bo3`i}, si2ne...
A: [ta vi kao doma}in radite za Bo`i}?
I1:Pa<Smeje se. >, pa kao doma3}in zna2 se, u1jutru ka se svi1 u3staju,
pri3spre5mi se... Si2ne, po1lo`a5jnikpr2vo u3lazi u ku1}u. Kre1{e va1tru.
A: A ko je polo`ajnik?
I1: Pa, to2 je pre2 bi3alo zo1vne{ od fa1milije ne1koga. 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#stavi se u1ve~e, od ba1dwa5ka osje4~e5{ pr2vi de1o. Tri2
pa3~eta se osje4~e5. Pr2vi se de1o o3stavqa... U!jutru ka1d do3lazi po1lo`a5jnik ne3 sme5
da sago3ri5ce4lo, neg o3stavi5 se i o1ndak u1jutru ka1d do3lazi{... Pr2vo na pri4mer
ma2jka o3na mo2ra da de`u3ra5pre2, lo1`lo se ce4lu no2} va1tra. Mo2ra da de`u3ra5da
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ne izgo3ri.5 Mo2ra d o3stane pa4~e i u1jutru ka1d do3lazi po1lo`a5jnik do3lazi. Na3zi5va
ti do1bro jutro Hri3stos se ro1di. Ba3ca5 se `i1to. I o1nda pre3lazi{ va1tri i u1zme{
o1no pa4~e i kre1{e{ va1tru. Po1pije{ ka3fu jel vare3niku. Ka1fu i o1ndak po1slen
o1de5{. I pri3spre5ma se do3ru~ak. I tu4dena ga1zdarca gla3vna5 o3na, ma2jka,
pri3spre5ma. Ko2 je o1{o u cr2kvu sa3~eko je se iz cr2kve. Do3lazi se. Se1da se za
a3sta5l. Sve1 se izne3se5{to1 je pri3spre5mqeno.
A: I {ta se obi~no pripremalo?
I1: Gla3vno5 je pe~e4we.<Podriguje. >Se4~e5 se ple1}ka. De3sna5. Tu2 do3nosi,
o1ndak o1no po3vadi se: bu3bala, sr1ce. Tu2 pr2vo se to2 je1de, od u1veta, gla4ve5. Gla4va
se o3stavqa za Sa4vindan. Ne za Sa4vindan na, na1{ovaj,Bo`
3 i}ovaj ka1d je, po1sle
pro2|e. I o1nda se gla4va o3staje na, o3na se ne3jede5. Sa1m se je1de na Bo1`} ple1}ka.
A: Aha. Da li vi sami pe~ete pe~enicu?
I1: Pa, pe~e4mo ko1 i3ma5 po1rodcu, si2na. Si2n po3ma5`e ro3diteqma. Da
na3re5dmo, d ispe~e4moi ta3ko5 to2. Ko2 je sa2m o2n mo2ra sa2m. O!dvi{e da3na5s pe3~u5 u
pe3karama i re4tko ko1 pe3~e5 ku1}i. Ovaj, ko1 ne2ma fu3runu i to2 o2n mo2ra da no1si u
pe3karu i to2. A ja2 pe3~e5m ku1}i za Bo1`} pe~e1ncu u1ve5k.
A: A za slavu?
I1: Pa do3bro za sla1vu sa3de5n ne mo3gu zato {to se pe3~u5 ve1}e svi2we i po
dvo2je. I ne mo3gu sa3de5 ni4sam ja2 sa1d mla2d i da da da... Ovajno1si se u pe3karu. Pe3~e5 se.
A: Dobro. A kada idete po badwak?
I1: Pa ba1dwa5k... Pa o3no tre1ba5 da s i1de po pra1vilu uuuna uuu1ve~e sve1 pre2
smo i3{li u1ve~e. Ka1d i3ma5{ bli4zu dr1vo to2 uz ku1}u. I to2 do3nosi{ pra1vo i me1}
e5{. I o1nda5k do3nosi{... Ma2jka jel o3tac, |e1d, ba1ba do~e3kuju5te. I i3za5|u pre1da5
te i ti2 no1si{ ba1dwa5k i ba3ca5{ ku3ruz na na na o2n...Da3ri5va{ ga i do3nosi, me1}
e uza ku1}u. U#spravqa5 i... A sa1 se osje4~e5na na ne1kolko da4na5 pre2 i...Ne3me}e5 s
uz ku1}uneg odne3se5{ ta1m ne1|e i u3spravi{. Uz dr1vo i o1ndak uj1utru na Ba1dwe
ve1~e ti2... U!jutru ga done3se{
5 , uve~e Bo1`}a, done3se{
5 u1jutru. I o1ndak ga me1te{
uz ku1}u.
A: Dobro. A unosite li vi slamu u ku}u?
I1: Pa no1si5mo, no1si5mo jo{ sla1me to2 mo2ra, si2ne, ma1lo da se, ne3 nosi se
ko pre2 ko1lko je se pre2 donosi4valo. Za3ve5`e se u {tra2wgu. Ce4lo bre1me done3se{
5 .
Sa1d ma1lo done3se5se o1bi~aja ra2di.
A: Da. I kakav je obi~aj sa tom slamom? [ta se radi?
I1: Pa sla1ma se me1te5... U so1bi, nasre1d so1be. Pre2 dok sam ja2 bi1o dje4te...
Io1nda5k ma2jka, stri2na ba3caju {e3}era, ta3da5n bi4lo bolbo4ne5. Ko1 i3ma5 si1tne pa2ra
ba3ca5 se pa1re. Mi2 gra1bi5mo. Vi2~emo. Vri4{ti5mo. <Smeje se. >
A: A {ta ste vikali? [ta se pri~alo?
I1: Pa {ta1 se pri4~alo, pa na3ko5 sa1mo se pri4~alo da da. Pi3jukalo se i...
<Smeje se. >Io1ndak gra1bili ko1 pre2 u3grabi, ko2 je ja1~i, o2n u3grabi 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: Nije bilo kreveta?
I1: Pa bi4lo je kre1ve5ta al o1dvi{e smo po po sla1mama spa4vali. Bi4lo je
kre1ve5ta.
A: A ~uvaju li se i danas u selu ti obi~aji za Bo`i} po ku}ama?
I1: Pa ~u4vaju, si2ne<Zeva. >sa1d to2 re4tko ko1 i do3nosi to1vu sla1mu i re4tko
je to2 sa3de5n... Ko1 da ak une3se5, une3s5e ma1lo sa1mo, o1bi~aja ra2di. Pr2e u sva1ku so1bu
mo2ra da se me1te po ma1l sla1me5. U sva1ku o3bor |e1su sto1ka, svi2we dr3`i5{ go3veda,
o2vce, ko1ko{. Ba3ca5{ svu1d po ma1lo. Svu1d po ma1lo po {a1kcu je3dnu. Sa1 to2 ni1ko
ne3 nosi sa1m u ku1}u ma1l odne3se5{.
A:Dobro. Kroz va{e selo proti~e reka Jadar. Jeste se vi nekada kupali
u toj reci, kad ste bili mla|i?
I1:Jo2j, ja3{ta sam ku4po se sva1ki da2n, po dva2-tri pu4ta smo se ku4pali. Sa1d
i ne3ku5pa se i ne2ma Ja4dar ni1je... Ku2pa se, al re1|e. Re1|e sa1d baze4nii3maju i na4rod
vi1{e i1de na baze4ne. I sa1d je Ja4dar i prqa3vi5i, {to ka2`e i... Ne2ma. Pre2 je to2
bil4o, Ja4dar je s ku4po ko i Dri4na, Ja4dar ni1je bi4lo baze4na. Ku4palo se.
A: A ima li ovde u blizini neki bazan?
I1: Pa ima4mo u se1lu ba3ze5n. I#ma5 u se1lu ba3ze5n. Ja2.
A:Dobro. A pamtite li vi mo`da neku veliku poplavu? Je li se desilo
nekad da Jadar izlije?
I1: Uuu Ja4dar je bi1o pre2 sva1ke go1dine. A re4tko sa3de5 ni1je i3zqevo ne1kolko
go1di5na i3ma5. Pre2 i3zqevo bi4lo je u1`a5sno. Fa1to, fa1to je se3la, bi4lo po dvo1ri{tma,
po zgra1dama u3qevalo je... No3silo je to na4rodu ka3ki5. Sa1d i3ma ne1kolko go1di5na
ka1ko ni1je i3zlazio. Pre2 sva1ke go1dne ka1d na3do5|e, i1zlije. Sa1d o1vo ka1ko u3ra5|e
noo1vina4sipi i to2 sla3bije.
A: A je li to nanosilo veliku {tetu kad izlije Jadar?
I1: Ja3{ta je. Odne3se5sve1. Pre no3sila {e1nca se sre2di, pa o1ne kr3stine,pa
ka1d na3i|
5 e o1dud no1si ce4lu podu3vati i odne3se.5 U Dri2nu pra1vo odne3se.5 Ce4lu {to
se mu1~il ce4lu go1dnu si1jo5 si. Ora2nce, po3sije{ ku3ruz. Za3i5|e vo3da le3`i5 po
de1set-pe3tne5s da4na5. U#gine o1no se1me i ne3 mo`e da po1sle... Pre3sije5{. Ne1ko
pre3sije, ne1ko ne2ma, ne1ko ka1sno. Ne3mo`e da sti1gne, ta3ko5 na4rod o3stane. Bi4lo
je stra4{no pre2. Stra4{no vo1de su bi4le. Sa1d ma1lo i sla3bijeo1vosa1d i ki2{a ne2ma
i sne4go5va ne2ma ko pre2 {to1 je bi4alo. <Zeva. >
A: Dobro.
2.2.
A: E tako. Ho}ete li mi re}i kada ste ro|eni?
I2: Tri1jes ~e3tvr5te.
A: Trideset ~etvrte godine. Dobro. Ako imate bra}e i sestara?
I2: I#ma%m tri2 se3stre i dva2 bra1ta.
A: A kako se oni zovu?
I2: <Изостављен део транскрипта ради очувања анонимности говорника.>
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A: Dobro.
I2: <Изостављен део транскрипта ради очувања анонимности говорника.>
A: Dobro. A mo`ete li mi re}i ne{to o va{im roditeqima? Kako su se
zvali, kakvi su bili?
I2: <Изостављен део транскрипта ради очувања анонимности говорника.>
A: Da.
I2: <Изостављен део транскрипта ради очувања анонимности говорника.>Pa
i o3na je mu1ka. O#na je i3mala ovaj sa1mo {e3sne5z go1di5na ka1d je se u1dala ma2jka mo3ja
a ta1ta bi1o na Solu4nu.
A: Aha.
I2: So3lu5nski vo3jni5k. Dva4ne5z go1di5na bi1o sta3rii od we2. A i3mala de1~ka.
Joj pa je bi4lo tu2 proble4ma5 na2opako.
A: <Smeje se. >
I2: O@n qu1bomoran bi1o. Ga1dno je to2.
A: Pa, kako su se slagali oni?
I2: Pa sla4gal su se fi2no al kase na1pije te4{ko. Ka1d po1pije ra3kiju. Lo1{o
bi4lo.
A: Aha.
I2: Ti2 ugla3vno5m me3ne5 pi2taj i govo4r {ta1 tre1ba.
A: Dobro. A s obzirom na to da vas je bilo mnogo u ku}i, kako se `ivelo
u to vreme?
I2: Jo2j pa lo1{o je ta3da bi4lo. Po1sle je me1n bi4lo o1pasno o2v ka sam do3{la,
za To4mu.
A: Aha.
I2: Po pe3tne5storo na2s bu1de. <Ka{qe. >Na3{la sam sve3kra i sve1krvu. I
ba1bu. I pe2 |eve4ra5. O!sam |eve4ra5 i dve2za2ove de1storo. Al su dve2 bi4le u1date 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 si3nija bi4la ko o1vo sa1m va3ko ma1lo kra1}e
okru4gla i {e3rpa~a ci1cvare, jel po1pare. I to2 je1demo. La4paju na2pako. <Smeje
se. > A me1n bi4lo... Ja bi4la kod mo3ji5 sa4ma, Vo4jo i ja2. Bra4to bi1o we3ga5 je stri4na
u1zela od go1dnu da4na5 i odga4jila. Bra1t mi na2jsta3ri. Ao1ve5mi se u1da5le bi4le i sa1m
ja2i Vo4jo bi4li, sa ma2jkom i o3com. I je1lo se le2po. Mi1slim i3mali. A o1vi5 bi4la
pu1na ku1}a na4roda. Jo2j, mo3ja Ma2jo, ne1 do Bo2g o1no da s po3novi. I po1sle su o1n
po1~e5l da u1zmaju ze1mqu. Dva4nes e1kta5r
5 a. [e2s e1kta5ra u1zmu5. O!sam e1kta5ra i ~e3tri5
bi4lo. O!ndak su o1nna1veliko po1~el. U!zeli tra1ktor, vr3{alca bi4la i `i4vli
do3bro. O!nda sam ja2 bi4la u pa3pu~ama obu4~ena bi4la me|u pr2vim, Ma2jo. Al da
ti ka2m i sa1d sam ma1tora. I sa1d vo1dim ra3~u5n i pa1zim i vo1lim da se obu4~e5m.
Ia1ko sam sta1ra.
A: Dobro. A kako?
I2: Pu1no sam ma1tora.
A: A kako su se pre obla~ile devojke?
I2: Pa lo1{o.
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A: U va{e vreme.
I2: Ni1je bi4lo, lo1{o al ja2 sam fi4no obla4~la se ja2 sam pu1nu5{na bi4la,
mla4da i kimo4ne. [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 doti4rome. Mo3mak mo2j.
A: Aha. A gde ste upoznali Vi va{eg mu`a?
I2: <Pqeska rukama. >Kod do1ma. Na Li1po5vcu.
A: Aha.
I2: Pa sam po1sle ja2 nagra4bala u pla3cu go1r. I#mala sam {to ka2`e je3dnu
{qi1vu ra2nku,|e1 sam po3d wom bi4la na sa3sta5nku.
A: <Smeje se. >
I2: Tu2 sam bi4la zna2 to Qe3po5jka.
A: Aha.
I2: Qe3po5jka me je i izvo3dila. Do2|e... On do2|e ko De4se5.I kod Mi1lo{a.
De4sa je pre2 do3{la me3ne5. I izve3de5me i ta3ko5sam bi4la mo1`da, iza Bo1{}a Be2li
~etvr4tak o1ndak sam do3{la. A u do3mu i1gra5mo. I i1gra Dani4lo o1vaj Ba1bi}.
We3gov de1da o1n je
A:Da.
I2:u1mro. Ija2 i1gram do1 wega ispred To4me5 o3do. I sa1d ma1ma we3ga5 na3padne:
„Ka3ki5 si ti2 mo3mak da ti,2 od bo3gatog ~ove4kada na2jsiroma3{nii, odve3de5wu2 da
i1gra.” A o2n vo1di ko1lo. To2 ta3ko5 bi4lo. I ova3ko5 ka2`e:„To2mo, je l mo1`e O@lga da
o3digra.” To4mo ka2`e:„Mo1`e.” U#vatim se ja2 na1 zemqu ni4sam sta1jala. Ja2 sam i3gra
la na2opako. Bi4la sam ~e1me5rna, Ma2jo. <Smeje se. >Na3maza5nasvi2m bo3jama. ]u4t.
Joj ne1 do5... <Pretpostavqa se da je informatorka htela da ka`e ne do Bog,
ali nije zavr{ila misao. > Pu1no sam zna1la a pu1no sam i pa1tla. I pro3{la sam
do3bro. Pro3{la sam, mo3ja Ma2jo, grado4va5 ko1lko o1}{. Bi4la sam u De3rve5nti, u
Spli1tu, u Go4spi}u sve1 |e1veri |e1 su mi bi4li. Na kra1ju sam bi4la i u O!seku sam
bi4la. O!ndasam bi4la sa Mi3lanom i Mi3lenom u Sa3rajevu. I Sa3rajeva smo o3{li
za Go4spi}. Ni1je Go4spi} Ti1vt. Ti1vat. Pa smo i3{li preko No1vog He3rceg No1vog.
Pr2vo preko Mosta4ra, pa He3rceg No1vi5, pa Zele3nika, pa Ti1vat. Ti1vat sam pre3
{la preko o1nogdajdra sa dra3jerom, preko mo2ra. A je3dan ka2`e me1n de1da. „Ej reko
ko1lk i3ma5 do Ti1vta?”„E, mo3ja sna1o. Do4}e ti jel u1 mo5re jel u br1do.”Jo2j reko
nao-o3no br1do stva3rno5 ne1 vdi5 se ka1me5n. A vo3da. Aja2 n1e zna5m. Glu4pa. Ne2mam po2jma.
Ko ni4sam i3{la da1qe. I#{la sam dale3ko, ni4sam na mo2re. O#no dra3jer pre3v ozi. Ja2
~e1kam Mi3lana da do2|e. Reko ne4}u ja2 ni1gde dok mo2j ze1t ne3 do5|e. I Mi3lan do3lazi.
Ja2 sam sa Dra1gicom o3{la Ble4ntinom. \a2ci, i1{li na mo2re u Zele1nku. Ja2 sam
do Zele1nke do3{la od Zele1nke je Mi3lan do3{o5 po4 me i {e2s‑se1damda4na5 sam bi4la
u Ti1vtu. Na mo2ru sa dje3co5m sa Mi3lenom i Mi3lanom, pa se i |e3ca porazboqe4
vaju. Pa o1ndak mi2... Ja2 sam kre4nula u tri2 sa2ta iz Ti1vta. Mi3lan me do3vezo do
He3rceg No1vo5g. Od He3rceg No1vo5g kre4nla sam dje3tetom ma2lim. Pro4liv. A o1na
je o3stala sa ma3torim. I Mi3lan pje1vo tri2 me1sca. I u Mosta4ruse ba3ta5li auto1
bus. I u dva2 sa2ta kre2ne, iz Mosta4ra, mo3ja Ma2jo. U de1vet sa4ti5 bi4la sam u Sa3ra
jevu, al ni4sam i3mala bro2j telefo4na, ta1mo sam i3mala za2ovu i de1vera. I mo3gla
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sam ko1d wi da o1de5m. Nego sam pu1tovala ce4lu no2}. U de1vet sti1gla u Lo3znicu,
a dje4te o1} d u1mre5. Pro4liv. A ja2u dje4te. Ja2 predre4mala. Pre1 zoru za1spala i dje4te
pa1lo pod za1dwe5 o1no se1di5{te ja2 sam tu2 le1`ala i dr1`ala dje4te. I ja2 sam za1spa
la, dje4te je pa1lo do1l. Vri4skalo, vri4skalo, ja2 spa4vala. Je3dva o3stalo `i4vo ka
sam do3{la. A su3tredan je o3na kre4nla i je4trova 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 vi1d1 la, al pu1no sam i pa1ti
la. Sa1d pa1tim pu1no. Ra4dla sam na2opako. \e1la ja pri3kolcu, i {aro3vwak i
sla1mu. Zna2 to2 Mi3lan i Qe3posaa. Ja2 na {arovwa4ku{e2s me1ta5ra. Ja2 na1 wmu go1r.
I ka1d o2n pu2sta me3ne5 mu1ka. Ko3nopac pre3ba5ci preko {arovwa4ka. I sa1d o2n ta1mo
dr3`i5 a ja2 sam sa... Jel pu2stam se ja2 ru3kama. Sla1zim do1l. Jel o2n pu2sta ko3nopac
pola4ko. [e2s me1ta5ra to2 je viso3ko pu1no. A ~e3tres ku4pa5 sa3|enem. Pri3kolca
na1{a ni1je ko o1ve dru3k~ija bi4la ve1lka. Jo2j, mo3ja Ma2jo. Pa je3dno5m ka1d me je
pu4sto5, o3no se me1n zabo3de5 o2v {a3ro5vka. Ka1ko o2n me3ne,5 pu2sta {a3ro5vka se me1n
zabo3la. Ja2 sam po1~ela sa1m da vri44{ti5m :„Jo2j, To2mo, ne3mo5j me pu4stati.” I o2n je
pola4kodole3tio. Ta1mo je po1po me1rdovne pa zavr4no5za sto1`nu i do3{o5 o2n mu1ka
me3ne5 i po3digo. Ja2 sam pola4ko. O#no {a3ro5vka ra1pava. Zabo3lase u bu3tinu. To2je
o1pa5sno. Po1sle sam i3{la na previ4jawe. Jo2j mo3ja Ma2jo {ta1 ni1je bi4lo sa1 mnom.
I `i4vla do3bro i na3mu~la se na2opako. Dva1estoro bi4lo. Pre1ko leta bu1de pe
de3se5toro. Pede3se5toro ra2dina. Vr4{e5 ma{i3na ce2li da2n. Zna2 to2 Mi3lan. I ja2
no1sim ru4~ak jel Mi3lo5jka Ra1domirova, Sta2nkina ma2jka, jel Ra4{inca. Sa1 mnom
no1se. A Mi4leva ni1je mo3gla. Mi4leva je bi4la bo1lesna, Ble4ntina ma2jka. Dva1jz
go1di5na sa je4trovom. Ni1kad se po3sva|ale ni4smo. Sve1 na2jbo1qe bi4lo. Jo2j, mo3ja
Ma2jo... A ni1je bi4lo le1ba da se ku2pi nego se me4silo. Pa smo i3malne1ke ple3kove
ve3like. Ve1lke ple3kove i ovaj i dv2e re4rne. [po1ret pra3vqeni. Na3ru5~en. I pr2vo
tu1ri5mo do1l o1naj je3dan ple1k ka se potpe3~e5, o3kre5nemo ga, o1nda di1`emo we3ga5
go1r a me1}emo dru1gido1l. Ta3ma5n do1k o1naj ti4{ti5 se, o1vaj se do1l pe3~e5. Pa o1pet
pro3me5nimo. Vo1lki, mo3ja Ma2jo, ple3kovi. Jo2j, Ma2jo, na3patla se na1opako. Po1sle
ka se odje4lla,o1pe5 ja1dna ne1 bila. O#na o3deod pe3tne5s go1di5na o1n su wu2 zgra1bli
o1teli. Ye1kali je u Lo3znici. Na auto3buskoj. Mi3lan i ne1kog u1ja5ka je i3mo5 lu3da5k
ka3ki5... Pu4jo se zva1o. Jo2j, Ma2jo ja2 sam i3{la, u gro2bqe. Ja3ukala na ma2jkinom
gro3bu. Do3{la do Ja4dra da sko1~im o3na sa1m pe3tne5stu go1dnu ~etr3ne5s i pe3tne5stu
a1prila, nami4rla. A po3lazak u {ko2lu ta3da5 su je o1teli. Ye1kali je. Jo2j mi2 smo
pe2t qu4di5... Y- tro3ica wi2 Radi4nko i Mi4rko Ra1jini3mo5ko1la o2n nas je vo3zio. Ja2
iTo4mo. I do2|emo ta1mo da je o1tmemo.O!n wu2 za1kqu~ali u so1bu. Ja2 sam odva4lla
vra2ta. U#pala. Ka sam ja2 u3pala, o3na je va3ko5 na ka1u5~u sa Mi3lanom na kre3vetu.
Jo1k...O#na je na kre3vetu se po3krila i }u4ti5, a o2n je po3bego va3ko5 za tele3vi5zor.
Ta3da5ni1je bi4lo tele3viz5 ora, o1n su i3mal. Pa3ndrka ra4dio uuu... Ra4do ra4dio u Vi
sko4zi. O@n je po3bego za tele3vi5zor. Reko a1jd spre4maj se i a1jd ku1}i. I na3stavi
{ko2lu. I a1jde sa3 wi5m. Ne1k do3lazi o2n va2mo,i1d i ti2ov3 am sa1m da za3vr5{i{ ne1{to.
Je1s vra-<Pretpostavqa se da je informatorka htela re}i vraga. >Ne1ka ka`
ma1mao3ni i1du u pe4tak, u su3botu i1du u Li1pnicu −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 o3naje do3{la, al
o1n o1petdo4|o{e i odve3do{e je. O#te5{e je o1pe. Ni4smo mo3gli mi2ni1{ta, o2n do2|e
sa no4`om vo1lki no2`. O!} da nas po3koqe.Joj2 , mo3ja Ma2jo... Ka sam u do3mu, o2npje1va
pri4redbu. Pje1va o2n, a bra1t mu svi2ra. A ya4rko Ra1dojev bi1o u Ho3la5ndiji. I mi2
smo se3dil. Klu2pe o1ne bi4le ni1je klu2pesto1lce. Se3dili smo mi2... Ja2 sam sa1m po
la4koa Ra4to iza Toma3nije. Pa3ndrka pri1jateq, Mi3lanov }a4le. Se3dio. Ja2 ka2m:
„Toma3nija sa1m zaklo1n gla4vu da o2n me3ne5 ne1 vdi.” ya4rkoje ova3ko5 sta1jo. ya4rko
reko:„Da2j mo1li5m te wu2 dove3di.”„Izve3dije,” reko. Ja ka1d je ya4rko wu2 i3zveo
ja2 sam prele1tla w2oj i ka2m wo2j:„Pre1da5 me po3lazi gri1{}u te ko u1sta{e, {to1
su gri1zle.” Da je o1tme5m. I o3na je pre1da5 me, po3{la i do2|emo do pro4zora, do
ku1}e. I sa1mo lu1pnem To4mi na pro4zor.„To4mo ja2 wu2 odve3do.” Ni4sam re3kla |e1
ni1{ta. Kod Ra1doje5viza3tvorim jeo3rma5r. [ifo3wer
5 bi1o. Ma2li o1ni {ifowe4ri.
Tu2 wu2 za3kqu~a5mo. Za3tvori5mo. A ja2 sam za vra4tima. A Pa4nto je na ve3ra5ndi.
O!n do3laze. Pretre4saju ku1}u mo1ju. O!duddo3laze Ra1doju. A Pa4nto ka2`e: „ To to,”
te1po. Ni1je te1po na3ko5 mu1co:„To to u mo3ju ku1}u u4} ne4}te. O#nao4vdena ni1je, a i
da je1ste, ne4}te u4}i.” I o2n je wi2 o3dbio. Ja o3na ka2`e: „Joj u3bi}ute3be5.ˮAko wu2
ne3 na5|u, u3bi}u me3ne5 ako na2|u. Me3ne5 i ne1k u1biju, a ti2 ne i3zlaz. I o2n... O#nisu
o3ti{li. Oko pe2t sa4ti5 i3za5|emo, i o3vde5 preko va1{e ba4{~e i na3 pu5t |e1 je Ma1lnina
ku1}a. Tu2 i3za5|emo na pru4gu i Mi1lo{a Rado3j~i}a o2n ra2dio u Lo3znici, pa i3mo5
ko1la vo3zio. I u1 kola sje1dne5mo i za Lo3znicu. I!de5 za Sa3rajevo. Kad je bi4lo poraj
Mi3lanove ku1}e, o3no za1pjeva o1na pje1sma: „Mo2j Mi3lane, ka1d u1 vojsku po1|e{,
ne3mo5j mo3je ka3pije da pro2|e{.ˮ Jo2j! Io3na je se va3ko5 okre4nla, a ja2 preko u4sta5.
Buuum. Sve1 joj o1vo va3ko5 ra1zbije5m. U Lo3znicu u po1la {e2s sti1gne5mo kod Ra3di
{e, de1vera. A Ra4ca ra4dla je4trova u pro3da5vnici. \e1 je o1no ci3pele Bo4rovo tu2
je ra4dla. <Ka{qe. >Oko po1la {e2s kre2nemo. Joj mo3ja Ma2jo, za Sa3rajevo. Ispre
Sa3rajeva na ~e3tres ki1lometara, za1veja sne2g. To2 je bi1o zi2mski ra4spust, na2jv1e}
a zi4ma. Za1veja ko1la. Fi4}o bi1o. To ne1mogu}e da i1de. I tu2 smo pro3bavili ~e3tri-pe2t
sa4ti5 dok su bu1`do`eri<?>onira3sturli sne2g. Sti1gli smo u Sa3rajevo mo`da
oko dva2 sa2ta. Kod je4trove mo3je,kod mo3je5 je4trove de1ver mo2j, taj we2n mu2` o2n je
u Sar‒ovaj na Bje3la5{nici na o1voj...Gla3vn[…]ka1k se ka2`e... Na tere4nu.
A: Aha.
I2: Na tere4nuo2n. A |e3ca ma2la. ye4qko ~e3tri5go1dne mla1|i od Mi3lene, a
o1naj Sa1{a dve2 go1dne. Ma2li. Obo3jica ma1wi od Mi3lene. I#mal su vi1{e go1di5na.
I ja2 sam tu2 wu2 o3stavla.O@nje i na3{o.5Do3{o5 Ble4nti, iza maga3ze.5 ..„Zok
1 i”,ka`
2 e,
„Bo2g ti da1o zna2{ li |e1 se Mi3lena na3lazi?” Ka`e: „U Sa3rajevu.”Tu2i tu2. Io2n
ta3ksistu pla2ti i di3rek kod Qu3bi{e. Ta3ksista vo1zi iz Lo3znice vo1zi, za Sa3ra
jevo. I tu2 na2|e wu2 i o3na do... Ja o3na ni1je do3{la.„I!d”,ka`e,„ja2}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
Lo3znicu... Ni1je bil4o telefo4na5 bi4lo kod bra4ce5. Ja2 zo3ve5m Bra2nka ka2`e:
„O!qa”,ka2`e,„`a1o mi je, a o2n je ve} tu2.”Reko[…]. <Smeje se. > A Bra2nka ka2`e:
„Jo2j,O!qa, tu2 je o2n ve}.ˮ Sti1go5. Jo2j o2n do3{o5wo2j. U jeda3nes5 sa4ti5 ~e1kam ja2 auto3bu
sku. Na auto4buskoj ~e1kam u jeda3nez5 do3lazi iz Sa3rajeva. Da1 l }e o3na do4}. I o2n.
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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 reko[…]. A Mi3lan je sve1 slu1{o. Ne4} ja2 do4}i.
Ni1je do3{la. Do4|e o3na de3ve5tog a1prila ka1d je ro1|endanjoj. O@n do4|e... Sa1m {to1
je o3nado3{la... Ja po3stavla sre1dwa so1ba o1na tu2 nam bi1o {po1ret i kre3vet. Ja2
po3stavla wo2j i Ju4ninoj Mi3len−o3na je u Jela4u− da ve3~eraju. O@n u3pada u so1bu.
U#lazi Mi3lan. Ta3ksista ga do3vezo. Joj! No2` vo1lki. Ka`e: „Je l slo1bodno d
u2|em?” Pa reko {ta1 me pi2ta{ ka1d si do3{o5. U#lazi. Tu2 je. Ja2 u4|o ta1m To4mi.
To4mo pi3jan. Joj To4mo,rekowe3ga5 e1vo. Do3{o5 je. Pa ka` ne1ka. Otvo3r vra4ta i
ka4`i joj ne3ka ku1pi dro1we i ne1ka bri1{e. Ne4} ja ni1 za ~ije[…] da po3ginem.
To4mo ka2`e wo2j. I#zlazi. Ku1pi dro1we i i1di. Pa ne4} ak vi2 ne3 ka5`ete. Pa do3{o5
si... Dove3lasi mi da po3ginem. Jel da te pu1stim jel da po3ginem. Bo1qe da i1de5{.
O#de o3na, mo3jaMa2jo. I ro3di5 o3na je3dno dje4te. U ~e3tri5 i1 po me1sca ~u1la u1`ivo
u3gine u stoma4ku. I do de1vet no1sla. Je3dva o3stala. Od dva1es... Isa4kovi} ne1ki
bi1o gla3vni5, `e3nski5 le1kar ka2`e:„Joj2, te1tka, ka`ja2 sam mi1slio da s ti2 sa3vre
mena ma2jka. Ja2 sam te3be5 ce4nuo kao sa3vremenu ma2jku.” Joj reko ni1je }e1la govo4rla
sam.O!vi u1ve~e pr-ovaj za Pr2vi ma1j bi4l ko1d na5s a dje4te bi4lo u3ginlo. Ja2 wo2j
ka2`ema1jdda i1de sa3 wima za Beo3grad. Da ta1mo ota3rase5 je. O#na ne2}u. Ja1 o3na je...
Isa4kovi} tra4`io da je po3~isti. Ne1ka i1dem ja2 sa mo3ji5m ~i1~ama u Beo3grad. Ja2
do3lazim Isa4kov}u. Ka`e {ta2 je bi4lo jel po3~i{}ena. Reko ni1je }e1la ni da
i1de. O#na sve1 mi1slila da je to2 `i4vo. O#no sto3ma5k vo1lki bi1o, ve1lki. Ka1d je u3gi
nulo o3no, je wo2j {a1porli o1ni da3mari, bo4lovi. Ni4s... Ni1je i3mala bo4love ali
se o3se}alo da ni1je ka1ko tre1ba. I oko tri2 sa2ta je sna2|e po1ba~a5j. I o1n su wu2 u
tri2 sa2ta o3terali za Lo3znicu. I me1n je Pa3ndrka ma3tori sve1kar do3{o5 u1jutru
i ka2`e:„Pri4jo o3na je u Lo3znici, o3na je u bo4lnici.” Ja2 sam u ~a3rapama po3{la.
Kako mi je re1ko ja2 sam ta3ko5 bez o3panaka. Ka sam do3{la na go4re na hiru4rgiju
|e1−ta1mo je i `e3nsko5− Isa4kovi} je i3za{o. Ka` te1tka ka` ja2 sam mi1slio da s
ti2 sa3vremena ma2jka. Reko ni4sam mo3gla ni1{ta. Reko: „Jel me pu1staj jel je izvo4d.”
Da vi1di5m {ta2 je. O@n je wu2 i3zveo. Ma2jo, o3na je bi4la crve3nako go1d o1vo. Sve1 o1vo
li4ce crve3no, od mu1ke. Ka2`e: „Tetka O@lga od sto2 je3dna jel dve2 o3staju `i4ve od
te2 slu1~a5ja, to1ga. ” A reko: „[ta1 mi1sli{ ka1ko }e bi1t za po1no{aj po1novo?”
Ka`e: „Te4{ko. ” Ta3ko5 mi je odgovo4rio. I o1n su tu2 wu2 po3~istili. I dve2 go1d2 ne
o3na ni1je pono1sla i po1sle je... Ne3 mo`e da pone3se5 o1de5mo u Va4ro{ Le1{nicu
ta1mo je ne1ka ga3tara bi4la. I o3na Ma2jo kako je go1d sa3 wom bi4lo, ta3ko5 je o3na
govo4rla. Ta ga3tara. Ja mi1slim da o3na... Zn2a Qe3posaa ja2 sam po1{qe govo4rla da
i1de Ve1ra wo2j radi |e3ce5i o3na ni1je ro1dla o1dma. I o3na ka2`e me1n ova3ko5... Iro1di
o3na je3dno5g−e1vo ka`e dve2 mu1{ke ko3le5vke ta2ga3tara ka2`e u Va4ro{. Ka` je3dna
mu1{ka i dru1ga. Kako je go1d re3kla Ma2jo ta3ko je i bi4lo. Al ka`e i3ma5 kod tvo3je5
ma2jke o3raj je3dan na u4lazu je3dan de1sno je3dan le2vo. Je3dan za3 ku}o5m
5 . Mo2rate i3se}.
Ako ne ise4~e55te o1n ne2}u `i4vti. Ja2 se vra2tim ku1}i ise4~e5m. Je3dan bi1o yo4ji5n,
na me1|i we3govoj i mo3jo5j. I yo4jo ka2`e: „Se4~i.ˮ Ise4~e5mo al smo po1sle o1nka1d
do2|u me1ni sve1 je sve1tlo go1rlo. I#mala sam sto2qnu la2mpu... Ka2`e da je to2 bi4lo
sla1tke kr1vi i da ne1 b mo3gli d o3stanu. I u{i3votke o3na da4laio1nsu no3sili sta2lno
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i Mi3lan i Mi3lena i |e3ca. I sve1 sam ja2 dr1`ala u kreve4cu pod gla4vo5m. Ka su
o1n odja4~ili ja2 sam to po3kupla. O#{la wo2j o3na ka2`e po3kupi i ba1c u1vodu. I
odne3sem
5 na }u3priju i ba1cim. Vo3da je to2 o1dne5la. I ta3ko... Al sa1m bi4lo je sa wo2m
proble4ma5 na2opako. Ja2 sam wu2 pre |e3ce5 i3spratla za Ne3ma~ku, kod Ki1towe. 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 Dra3ganova se3stra u Glu4{cima u1dala se. Jel je bo3gam
Zo3ranova, Dra3ganova ~i3ja je bi4la? Dra3gan s ni1je ni `e3nio. Na1pi se o3na. A
mi2 sje1dli ja2 iTo4mo ta1m da1qe ja2 pi1jem i ja2<Iзост. vulgarizam. > {o2pa i ba1ba.
Ni4sam ta3da5bi4la ma1tora. Ka sa1m do4|o{e me1n ka`:„En Olg Mi3lene pi3jana.”
To4mo ka2`e:„Joj[…].” Sramo3ta To4me5. Ja2 do4|o ta1m o3na o1ne fla1{ce bi4le so1ka
sve1on
1 esta3klene5. <Iзост. vulgarizam. >o3na preko asta4la sve1. Ga2|a i to sa1m ro2ka.
A o2n je u [o3ru, iza {ko2ledo1l prema gro2bqu, {o1ranskom pje1vo. I ka1d o1va
mu3zika sta1je5 o3na ~u1je we3ga5. I o3nase nervi4rala. Sve1 je se o2n ~u1o mu1ka i u Be1go
voj Le1{nici, u Va4ro{, na Kr1stu. Yu1jem... Ja2 u je3dan sa2t se u3stanem i slu1{am
na ve3ra5ndi o2n pje1va.O@n je pje1vo Ma2jo na2opako. I sli2mi plo1~e. U Beo3gradu. I
tre1balo Ma2jo jo{ tri2 i1qade ‒mno1go smo da4li‒ tri2jo{ tre1bale. Al ma3rke.
Tri1jes o1ne bo3sanske. Ni4smo i3mali i pre3kinu. I e1n i3ma5m ja2 sli4mio o2n va3ko
sli1ku. I ku4ma I$ka... Ku4ma I$ka i3ma5. Da mi je po3 neko5meda pi2tam da1l je o3na
o~u4vala tu2 pe1smu. Ma2jo to2 je pe1sma ne1ka `a1losna <[tuca. > i za ma2jku i za
ro3diteqa. Ku4ma I$ka izgu3bla ~oe4ka mla4da. <Kuca u drvo. > O#stala sa dvo2je
dje3ce5 i o3na to2obo3lla na2opako. Da mi je po ne1kome da pi2tam da1 l je to2kod we2.
Mi1slim da1 l je o~u4vala. To2 je... Bi4lo je ~u1da sa wo2m. Yu1da. I po1sle o3na ro1di
o11vu |e1cu i ma1l ma1l o3na qu1bomorna. O@n pe4va5qke mo2ra da i3ma5 po1raj sebe. A
o2n ka2`e me1n ova3ko:„Ba3kara, ja2vo1lim i pe4va5qku i mo3ju Mi3lenu. Ja2 vo1lim mo1ju
Mi3lenu na2opako ko bo1ga al vo1lim i pe4va5qku.” Ja<Iзост. vulgarizam. >ma2jku
svo1ju. Pa kodo1ma, za3vejo sne2g ko1la. Dva2 da2na i dve2 no1}i ko1cka. I o3dlazim ja2.
A Ma4ra Di4zelova o1va Pa4tkova ka2`e:„Ajoj na2pak tetka O$lga...” Ko1la we3gova
za3vejana. Ka`e:„Je l sme2{ u4}i?” [to2 reko tu4}e me. Ja2 ku1c-ku1c na vra4ta.
Slo1bodno. U#lazim ja2 o1vaj Xo1rda5n... Mno1go wi2. Reko ovaj: „Do1bar da2n i sre1tan
vam ra2d.”„Ba3kara `i4va i3 zdrava bi4la.[ta1 i3ma5 no1vo? [ta1da1 l ni1je mo3ja Mi3len
ca po3slala?”Reko: „Mi3lenca se ne siki3ra5nego ma2jka o1}e da zna2 |e1 si. Al za
Mi3lenu ne3 pi5taj.” Me1n je va4`no za Mi3lenu a ni1je za wu2. Ka4`i e1to me3ne5 za
po1la sa2ta. Na3stavio 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. Odne3su5mu na3 kocku i tra2`i da bi povra4tio pa1re. Ka1d dru1gi pu2t
tre1}i tre1}i-~e3tvr5ti pu2t do3lazi. Me3ne5 Mi3lan po3slo... „I!d ka4`i mu,reko ne1ka
i1de kod Gr4qe5.”Ni4sam da4la. Ka1d ja po3gleda, o2n, Ma2jo, i1de o2n. I sa1m ova3ko5sta3zo5m
o1nom.<Pokazuje kako ide. >Ne3 mo` da i1de. „Ba3kara5.” Qu2bi me3ne5. „[ta2 je?”
„Da2j mi pa2ra. Da2j sto2 ma3rki.” Dra3gan o1vaj A#{~i5jn ka2`e: „Tetka O@lga, baba
O@lga...”„[ta2 je?”„O!dma su mu o1dnel o1pe. Ne2ma ni1{ta.” Tu2 je zavr4{io i za1spo.
Ka1d je se istre4znio, ko1la za3veja5na. Do3{li su ne1ki i izvu4kli ga i o1ndak je o3{o5
ku1}i. Ko1cko5 je ro1b. O@n je mo1go pala3tuda i3ma5... Al do3bro sre4dli su ku1}u do3bro.
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Ku1}a je ve1lka na spra1t. I#ma5 go1r tri2-~e3triso1be. Tri2 i3ma5. I#ma5 va3ko5 o1stavu
je3dnu, {iro3kutu2 i3ma5 ka1u~, i3ma5 |e1~i5je, koje{ta1 i3gra~ke. I#ma5 sre2|ene tri2 so1be
spa3va}e i3maju. Sre4dio je le2po, ali o3de mu1ka. Va3lda od to2g ja4kog pe1va5wa. Ape1r
{ase ga o sr1ca kao Ste4vo o1vaj Ri4sti}. I ku2m je Milo3sa5v... I o2n ni1je tre1bo da
pje1va. Al o2n i1dem da pje1vam za3uva5r je ne1ki di1nar. I i3de da pje1va i go3tovo. U
Bo1sni. Pje1vo5 je za lo3va~ko dru4{tvo ne1ko. To2 je ne1gde vi{ Lo3znice. I#ma5 ne1ka
~i3vutska ku1}a. Tu2 je bi4lo dru4{tvo ne1ko, mi3li5cija sve1 bi4la. Bi4lo ma1lo na4ro
da. I o2n je mu1ka tu2 pje1vo. Pe3kli bi3ka i na3jevo5 se. I sa1d i1du pe4va5qku da odve3zu5
u Be2qinu. I!de o2n i Sr4bo o1vaj iz Do1br}a Go2rweg o1naj gita3rista, Ni3koli}
kak se pre3zi5va Ja1rac ga zo3vu5. Jo2j i1du i o2n je se po1po, Ma2jo, go1r na ku1}u. O#na
uspavqi4vala 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 Mi3leni...
Po1po5 se i i`qu4bio Mi3lenu i |e1cu. „ Ne3mo5j Mi3lence da pra1vi{ su3tredan -tre1ba
da pra1ve ro1|endan Pe4ri−o1}u da bu1dem i ja2 sa3 wima.” I o3{o5 je. Ai3mo5 je na
[o3ru vreti3na5r ne1ki Zo3ran, i1spra}a5j si2nu. I tu2 je tre1bo da pje1va. I!dem, ka`e,
ne3mo5j da pra1vite i ka se vra2tim, pra1vi}emo su3tredan. O@n ni1je se ni vra4tio.
Ka1d je do3{o5 u Be2qinu, pe4va5qku tu2 o3stave. Pri1vatnik ne1ki bi1o. I o2n povi4ko:
„Da2jde je3dnu ki1lu pe~e4wa.ˮ A ta1mo je1o pe~e4wa. Su1dbina va3lda ta2. Ko3nobar
o1dud no1si, a o2n sa1m povi4ko5Sr4bi:„Sr2bo, mu1ka mi.ˮ Sa1m va3ko5 prekli4viogla2vu.
I go3tov, i1zumro o1dma. Tu2 je o2n i1zumro. O!nsu br4zo ja4vili mi3li5ciji. Ja2 vi2~em
mi3li5ciji... O#vome, sani3tet5 je do3{o5. I ka`e o2n je mr3tav, al po za4konu mo2ramo
da te1ra5mo. I o1nwe3ga5 u ko1la i o3teraju ga. U Be2qni ta1mo je bi1o ta1mo u vo1du
ba3caju. Za3lede. U vo1di pr2vo posle i3zvade. Do3{o5 je sa1v mu1ka mo1kar. Do3bro
obu4kli su ga ta1m, al gla4va se ve} po3znala mo1kra. Ko da je za1spo, le2p ko lu1tka.
Jo2j, mo3ja Ma2jo... A bra1ti~kiwa mo3ja taj da2n sa3ra5wena. Mo2g bra4te Mi1lo{a
na2jsta3rii, za o1nim Cvi4jom Ma4rkov}a i3ma5o2n Je4lu i Ma4ju, Mari4na. Ku1}ca o1na
le2pa. Je3dna va3ko ve1lka i3ma5 a je3dna o1na zgo1dna. \e1 su o1ni Dra1{kovi}i Ma4rko
vi}. Joj o3na mi u1mrla tajda2n. I to ve1~e ja2 ubije3na sje3di5m gle1dam tele3vi5zor i
ta3ko pla1~em za3 wo5m. Ka1d mo3ja Mi3lena zo3ve5: „Ma1ma5.”Joj ja2 se mu1ka ja4vi. Ka`e:
„Mo2j Mi3lan u1mro.”„Jojma1ma5, mi {ta2 je, Mi3lan u1mro.”<Pqeska rukama. >Ja2
sam pa1la do1l. Tele3fon
5 je bi1o o3tvoren 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 Mi2rovu. Mi3la5nka ne1gde bi1o Mi2re o3{o5. O!ndak je Zo1rca i
Mi3lan u3pa5le ko1la i ta1m u a3vliju ka sam do3{la ta1mo... Jo{ ni4sam u3{la u
dvo1ri5{te pu1na5 a3vlija.O!vi gi- mi1slim peva4~i, svira4~i. Ko2 po1zna5t je bi1o
na2opako. Ma2jo, to2 je bi4lo na4roda... Od we1ve ku1}e od Bi3qane −o1n su o1dma iz
me| od o1ne dr3`a5vna o1na zgra1da−do pu4ta skre1}awa u gro2bqa jo1{ ta1mo. To2 je
bi4la kolo4na. Ko da je le3ka5r u1mro. To2 je bi4lo na4roda hi1qadama. To2 je na2opako
u1`az bi4la. Jo2j, mo3ja Ma2jo, to2 je bi4lo u`a-<Pretpostavqa se da je informa
torka htela da ka`e u`as ali se predomislila. >stra4{no. A o1va Go3rdana
pu2sta sve1 ka2`e me1n:„ Joj baba O@lga...ˮ Ja2 se sa1m sje1tim... Ja2 ja3u~em mu1ka: „Joj,
Mi3lane si2ne, da je sre1}e ti2 b me3ne5 da sa3ra5ni{, me3ne5 i tvo3je ro1teqe, a jo1k ja2
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te3be5.ˮ I ta3ko5 sam sta4lo`ena Bo1`/e?oprost. U#mela sam da i da pje1vam i da
ja3u~em. Mili3naBo3`ija. Sa1d ne mo1g ni da go3vorim a ka1mol da pje1vam.<Smeje
se. >I o1n we3ga5 mu1ku sara4n{e i o3na je bi4la ta1m du1go. Po1sle i o1va ne3sre}a.
Zapo3sli je ja2 tu4dena. O#na se po3ku5rva sa o1vim Ma4kinim, da je to2 bar na3{la
ne1kog. Da je o3{la da1qe ne1gde. Da ni1je se3lo we3govo i we4no. Nego tu2 pre3t ku}
om. Sa1 tra2`i ga, sa1 tra2`i ga jako uve~e No1ve go1dneo3{o5 da na3to~i go1riva, a
o3na ta1m napla3}uje. „A!jde Dra- Dra3gane \i1|i, a1jd da i3za5|emo ma1lo za No1vu
go1dnu ja2 iti2. I da se u1zme5mo, da se ja2 te1b vra2tim.”„Ne,1 ka`e. I!di za3 koga5 si
sa ki2m si bi4la tu2 i i1d.” Ne4} da ~u1je. Ja ka2m we3mu o1pe: „Pre4|i preko sve3ga5.ˮ
[ta1 do2jo[…] ni4sam polu4dio. Pa da ni1kad `e3ne5 ne1 b vi1dio. A |e3ca ja1dna... Tu2
|e3ca, Ma2jo, ispa4{}aju. Ya1s su ta1m ko3d we5 ~a1s ova2m kod Dra3gana. Ja3ko su bi4li
ko1d mene. Tu2 je ro2bqe. Tu2 su o1ni. Ka`e do2jo {ta1 da ka2`em ja2ma-ovaj mo3jo5j
mla2di ka s o3`enim {ta2 je bi4lo. Reko ka1ko je bi4lo ti2 ta3ko5 i ka4`i. Da je o3na
na3{la {vale3ra. Al ma2jka o1pe ne3 daju. Ne3 daju o1pena wu2. I o3na jako o3{la sa1
wma. Bi4l su o4v dva2 da2na tri2 ko1d mene. I o3na je o3{la uve~e No1ve go1dne i sa1d
je do3{la ma1lo pre2. I o1ndak i3spratla ja2 wi2. U!zela im o3na po o1ne ke1sce, pake1}
eo1ne. U!zo5 im ne1ki od Te4{i5}a pa ra2di i1spred wi o1ni3maju o1nu sa4lu ne1ku i3maju
a3rtije pra1ve, ke1se i xa4kove. A o2n tu2 ra2di u1zo5 im paketi4}ei o1dno ta1m u [o1r.
A Mi3lena u1zela i o3na Ne4{o im u1zo. Ne4{o ne1|e ra4dio i Dra3gan pa u1zeli i
o3ni. Da `i4vi5 ko Bo2g.Ne4{o bi bi1o ko1d mene o3na ko1d mene o3na b sa1d bi4la sa3
wi5m. I sa dje3co5m. Ku1}a sre2|ena, Ma2jo. I#maju dve2sne-<Ne mo`e se pretposta
viti {ta je informatorka htela re}i. >ovaj so1be dne2vne. Al u1 wi ni1je ova3ko5
ko u1 va5s. Jo1{, jo1{ je du1`a. Dne2vna. Tu2 i3ma5va3ko5 re3ga5l preko ce4leso1be. O$vde je
va3ko i3ma5 ve1lki sto2... „Ma2jo, i o1vaj se ra3skla5pa je1 l?”I o3ni su tri1jestoro ra- ovaj
go3stiju sta1ne5. A sto1li5ca dva4ne5s ova3ko5. Ova3ke5 i1sto. I ovaj,o4vdena i3maju ka1vo~
ka1u~ le2p ko3ji5 se ne ra3skla5pa. Ja2ko u3kra5{en,al ve} je po3lomqen. Polo3mli su
ga pa su u1ze5li o3nu5,o3no5o1djedno ka1k se zo3ve5 o1naj kre3vet.
A: Ugaona.
I2: Ja o1na u2gna ganitu4ra. Je1st. Ko1`na. Al su |e3ca i pocje4pala. Sre2|eno
fi2no. [po1ret va2lfu i3maju. Sudo3pera va3ko5je... O$vdje hrmon-harmo3nkavra4ta.
O#va5mo ta je dne2vna tu2 je i1sto dne2vna so1ba. Tu2 je {po1ret, sudo3pera. O!gro5mna
ku1}a, o1gromna. O!nda go4re i3maju va3ko pra1vo i1de{ u kupa3tlo, le2vo o3tvoreno
ste1pence. O#talei1de go1r na spra1. A ova3ko5ispred ste- ispod ste1peni5ca tu2 je
o1vaj, zamrzi3va5~. Ko i u1 vas va3ko5. Le2po sre2|eno. I ku4jnu va2m i3ma5, al o3na u to2j
ku4jni ne ko3ri5sti. Dr3`i5 bra1{no i ko2zna2...[ta1lu sa3vremenu i3maju. Se1dam
me1ta5ra {iro3kaadva1jes, dva1jez duga3~ka. Ste1pence go1r i3maju go1r pro4stor ko1lo
da i1gra. To3vili5{te na3gra5|eno iza {ta1le i tu4 vra4ta i3maju. To3vili5{te ve1lko
sa3vremeno sve1 je to2 na kube3ta. To2 je ja3pija go1r, Ma2jo,od ~a3mova. To2 je pa1met
da t sta1ne. Bo1qa neg ne1ka ku1}a. Sa1d je ta2 {ta1la pra4zna. Ne2ma ni1{ta. Kra1ve o3na
isproda4vala. Bi4lo... Dok je o2n bi1o `i2v bi4lo dva4ne5s kra2va5. I o3na je to2 ispro
da4vala. Ne3 mo`e vi1{e o3na da dr3`i5. Sa1d ne4maju o1n ni1{ta. I#male dve2 zimi3ne
i ja2do3terala tu4 sam ja2ura4nla ko ju4nci gle1do je Mi3lan. Me3sine ko1lko o1{. Sa1d
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je o3na ko1d mene o1n su ta1m wi2 dvo3jica. Sa1d o2n gle1da da i1de u A!ustriju. A i3mo5
je ne1ku, a i o3na i3ma5 ~oe4ka ko i Mi3lan Dra3gan `e1nu. I ta1mo sta3nuju na pri4mer
o2n ta3ko5 a o3na ova3ko5de1sno. I#ma5 dvo2je |e3ce5. ]e4rka od pe3tne5z go1dina le4pa ko
lu1tka. A si2na i3ma5 {e2sti ra4zred. I sa1d mi2od3 bil smo wu2. O#naje do3lazla qe1toz
bi4la ko1d wega. Do3lazla je i me1n. Sa1d smo ne1kako i/h? ra3sturli. Ne3mo5j, Dra3ga
ne, jel u3bi}e ga o2n. Da o1de o2n ta1mo, u1bi ga. Sa1d i3ma5 ne1ku iz A!ustrije. O#nasa1d
sre3|uje da o1de u A!ustriju. Da bi ra4dio, da s u3trpa ne1gde. [ta1 }u ne3 mo{ sje1ti
wi2 dvo3jica. A o1vaj se u3vatio ba2nde, mo3ja Ma2jo, sa o1vim Dani4lom. I o1naj Da
ni4lo... Sa1d ne1ko ka2`e drogi4raju se. Ja2 ni4sam ni1kad prime4tla. Da zdrogi4raju.
Pa su ga prijavqi4valmo3ja Ma2jo da i3ma5 o3ru5`je. Sa1m je3dno5g da2na mi3li5cija. Jo2j
reko na2pako. Ka`eba2ko, je l slo1bodno da u2|emo. Reko |e1co, je1ste al ka1`te
mi pr2vo {to do3lazite. Ka`e pa o2n je pri3ja5vqen. I#zgle5da Ma2rko Jero3ti5} sa
o1nim we3govim sva1|o5 se u kafa3nudr1`o. I#ma5 to2 ~e1tri-pe2t go1di5na. Ka`e
pri3ja5vqen je dai3ma5 o3ru5`je. Reko u4|ite slo1bodno. Tre1baju nam ka` dva2 sve
do3ka. I o1n su ovaj... Mi2 smo zo3vnuli Ra1ju i Zo1rcu Mi3lanovu. O!n su tu4 bi4li.
Pr2vo o3do{e u mo1ju so1bu. Ka1u~e o1ne po3di`u. Reko sa1mo }ete na4| |u1breta i
dro2wa. A o3ru5`je ne4}ete jel ja2 we3ga5 pu2stam. Ja2 ga ispra3}av5 am. Ni1kad ni1je u3{o5
da ja2 ne1 zna5m. Za1kqu~ana vra4ta. I sve1 o1n to2 prevr4n{e sve1je to2 ni4su...„[ta1
ste na3{li?”Ni1{ta. O#do{e na3 {talu, maga3zu, su4{nicu. Ka su se po1pel na3
~arda5k, 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 ~arda...„JojPu4pqo[…]
ni1je va3qad?”„Je1st ka` bo1ga mi i3ma5.” Sko3~io o3dozgor i po3bego i... „[ta1 ste
na3{li?”Ka` ba2ko, ni1{ta. A ja2 sam vi1dla, provi4rla kroz pro4zor, o1n su me1n
lu4pal na vra4ta. Ja2 o3bi~no zakqu3~a5m, ka sam sa4ma. [ta1 ja2 zna2m ka3ka5 lu1da u1va
li se. A vra4ta bi4la za1kqu~ana. Ja2 provi4r va3ko5 na pro4zor. Sve1 }e1lave gla2ve
sje3du5 na beto4nu. O!nsa1d ne3 idu dok ne u1|u u ku1}u. Pogle4daju ko1 }e otvo3rti.
Ja2va1k pola4kootvo3r vra4ta i a1jd ja2 wi1ma... Ja2 mi1slim mu1ka glu4pa i ja2. Mi1slim
we3govi dru1govi. Reko: „Je l vi Ne4{ini dru1govi?” Pa ka`: „Ja ba2ko.”„Je l
mo1`mo, ba2ko, da u2|emo da ga sa3~ekamo?” Reko: „Mo1`te, izvo3lte.” O!n u4|o{e
u so1bui sto3ju5. Ka` ba2ko, tre1baju nam dva2 svedo3ka. Ja2 sam ve} vi1dla da sam u
ne1obranom gro2`|u. Ka`e ba2ko done3sivo3de5 i {e3}era. Da me1n ne b bi4la mu1ka.
Ja o3do pola4ko,don
3 evo3de, do3ne {e3}era.Treb
1 aja2...Reko |e1co, re1cte mi u ~e3mu je
stva2r. Ne3mo5jte mi1slit da }u ja da pa1dne5m. Razu3mem
5 . To1lko razu3mem
5 . Ka`
2 epri
ja4vqen je da i3ma5 o3ru5`je. Jo2j[…]. A!jda ja2 po Mil-ovaj Zo1rcu Mi3lanovu i Ra1ju.
A Ra1ja me3to5 ru2ke na3 […]. <Показ.>„O@n
 ne3 pije, do1bar je to2 de1~ko ja2ko...” „]u4t ka`,
de1da, ne3 pi5tamo mi te3be5 za pi4}e. Mi2 smo do3{li za dru1go.” Sve1 su o1n prevr4nli,
ni4s na1{li ni1{ta o3{li. Po1sle, mo3ja Ma2jo, pre go1dnu da4na5...I#ma5 bo1gam go1dna
i1 po. Po1bije5 se sa Gi4ninim, ne1kim u3nukom. Pi3jani i o1naj i o1vaj. Ta1m ko Ste
pa3ni5}a o1n dr3`e5 ka3fi5} ne1ki. I o3niovaj izbo3du5...O@n
 izbo3de5na ~e3tri5 me1sta ga
ubo3de5 no4`om. Ipo3begne5. Po3begneu Beo3grad pr2vo iz Beo4grada preba4ci5 se za
No1vi Sa2d i o1ndo3laze na1ma. Yu4vaju ku1}u mo3ju. „Ba2ko, zna2{ li |e2 je?” Reko ne1
zna5m, |e1co. Ja2 bi vam re3kla da je jel mo2ra o2n se mo2ra prija4vtika1d-ta1d. Ja2reko
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to2 do3bro zna2m. Zavi3ruju o1n i u kupa3tlo... Jo2j {ta1 sam, mo3ja Ma2jo, pre`i4vlai
e1o me ne mo1g da u1mrem ni Bo2g me ne2}e. I o1n/i? we3ga5... U#vate o1nwe3ga5 u No1vom
Sa4du, mo3ja Ma2jo. Ta1mo je bi1o kod Ma3ri5nkovog, ko1pi5le. Ro3dio sa je3dno5m. Ra
~u3na5se ko1pile, al je i1sti o2n. Ta1mo ga je o2n kri1o pe3tne5z-dva1jez da4na5. I na kra1ju
do2|e i o1de Mi3lanu na3 grob s ko1lma i mi3li5cija ga ta1m u3vati. Ne1ko ga o1dma
prija4vio. U#vate ga i sa1d tre1ba da i1de za3[abac. Tu2 u Lo3znici. Mi3lena o1de u
Sa1vi}e i u1zme... Tre1ba il tri1jes i1qa5da da pla2ti jel tri2 me1sca da le3`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#mala je de1telna e1ktar da4lo. Reko Sa1vi}ma zna2m
govo4rla sam joj: „Po3da5j de1telnu. Odu4`i qu4dma ka su nam va3qali.” Me|uti2m,
mo3ja Ma2jo, o3na ni1je ni pla4tla. O#na da4la we3mu o2n da1o Da4ndinom. Pro1do5. I
Da4ndi5n da1o we1m pa1re o2n pa1re potro3{io.Sa1v}ima jo{ ni1je pla2}eno. I sa1d
~e1kam ja2sa1m da pro2|e Bo3`i} pa }u ja2 pola4kood mo3je5 pla4te5, od mo3je5 pe4nzije.
Da pla2tim. Sramo3ta je. Zna2~i ka1d mi je tre1balo, bi4lo je le2po, a sa1d da te da
se pra1vim lu4da. Joj Ma2jo, {ta1 sam ja2 pre`i4vla, mo2j si2ne. Proble4ma5 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 o4vdena i po1{qe je o3ti{la. Je3dno5m je o3na pe4va5qki ra3zbila
gla2vu. U [o1ru ne1gde je bi4la sva1dba i sa1d o3na je pje1va5la i pje1va5la. Dobaci4vala
i wo2j. Mla4da, le4pa. I o3na pola4koka su u3lazli da prebra4jaju pa1re –a ova3ko5 ko
ho1dnikpa ta1mo je so1ba bi4la |e1 }u da i1du da bro3ju5 no3vac. A fli3`ider je sta1jo
i pi1ksna vo1lka. Pola4koka1d je o3na nai3lazla, 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. Ni1jegle1dou o1u.O!vi vi4kali: „Da ti[…]ti2 se bo3ri5{ za wu2, a ne
bo3ri5{ se za o1vu.” Po3vra5te i Mi3lenu i tu2 pe4va5qku. I pe4va5qki i3speru gla2vu
i odve3zu5 leka4ru. I ni1je je bi4lo je3dno pe3tne5z da4na,5Ma2jo <Kuca u drvo. >o3na
po3gine mu1ka. Kod Bi3qane i3{la od Bi3qane pe1vala tu. Pa u1jutru va3lda nei3spa
vana i3{la ce1stom i ne1ki u3dari ko1lma i u1bije5 je. Ta3ko5 da ni1je ni `i4va po1sle
bi4la. ya1o mu je bi4lo. ya1o jei wo2j bi4lo. Tr1~ala i o3na da1 vdi. Jo2jbi4lo je sve3ga5...
A o2n je u3bio ~oe4ka, Ma2jo... Kod Bi3qane o1na ku1}ca ma4la |e1 je o1no pa3rki5} o1naj,
pa o1na ku1}a.Tu2 je o2n we3ga5 ba1cio na ka3piju we3govu. Ma1tor je bi1o osamde3se5t
go1di5na je i3mo5. No3sio se2no, mu1ka. I sve1 we3ga5 o1vi sa ko1lima, sa kamio4nma...
„[ta1ti de1da ka`...”„Ja vi2 ima4te da sta1nete kad me3ne5 vi1dite.” I o2n no3sio
sje2no. A o2n je ju4rio od Sa4ve5 kafe3xije. Ne1 znam ko1lko bi4lo na sa2t. Ju4rio ni1je
mo1go da u3stavi. Vi1dio5 je, al ne3 mo`e. Ni1je mo1go. I u3dari na1 wega i ba1ciga
u1bije na1 mr5tvo. Ba1ci ga na ka3piju we3govu.<Kuca u drvo. >Zdra2vqe se ka4zlo.
Pa o1sam mese4ci5ga o3su5de ro3biju. A |e3ca ma2la. A u [a1pcu je za4tvor bli4zu mo3je5
se1stri~kiwe. Mo3je5 se3stre5 }e4rka. I o3su5de ga i Ma3ri5nko mu ski1ne na {e2s me
se4ci5. \e3ca bi4la ma2la i ta3ko...U [o1ru bi4l o3dbo5rnici. Bi4l to2 o3dbo5rnici ko
i sa3de5. I ski1nu o1pe5 na ~e3tri5 me1sca i ~e3tri5 je bi1o. O#dlazla ja2 sa3 wo5m i vo1dla
|e1cu da vi1dei ta2 mo3ja se1stri~kiwa tu2 je bli4zubi4la. O@n je do3lazio 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 proble4ma5 da ne mo3gu
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dati ka2`em. O@n pe4va5~. Ka s na1pije, o2n ne2ma po4jma i o1vaj ma2li i1sti o2n. A ma3to
ri ne2}e. Ma3tori ma1l po1pije ne2} da s na1pije. A o1vaj ma2li, joj...Sa1d je se u3vatio
o1vog Dani4la.O!naj Dani4loi o2n ~e1men...O!nda bi1o je le1tos ko1d mene. Bi1o je du1go
ko1d mene. Sa1d je o3na do3{la o4vd, a o1n/i? wi2 dvo3jica ta1m. Ja ka2m wo2j o1pe5 bo1qe
da o2n bu1de o4vdena. „Pa ka1ko { ti2?” Pa ka1ko sam i do3sad. Pola4ko zgo3tovim,
o2n mi nase4~e5dr4va5 une3se5. I sa1d o3na o3na ne2}e sa1d o3na na3vikla o4vdena dru4{tvo:
Ra3do5jka, Toma3nija, Zo1rca Mi3lanova. Ba1{ wu2 bri1ga, a o1n wi2 dvo3jica ta1m.
Ga1dno. Ga1dno, mo3ja Ma2jo. I sa1d ni1je pre3stala mu1ka ni1|e. Va2m bez ~oe4ka mla4da
`e3na. Razu3me5m ja2to sve1. Ro3bija, ro3bija o3su5|ena. Da j o2n wo2j upla}i4vo5 da o3na
i3ma5 pe4nziju... Da ni1je mo3je5 pe4nzije {ta1 bi?Pa ja3ko ~e3tri5 i1qade do1bila, ja2 sam
o3stavla me1n sa1m i1qadarku. Ni4sam mu1ka ni si3tnila. O#stavla tre1ba d i1dem na
glu3dno5. I#ma5m za3ka5zano sa3de5. I o3na ovaj o3{la pla4tla i1qadarku va3lda i3mala
za ri1bu a o1no se1b o3stavla. Gle1dam u1ze sa1m duva4na. Ka1{qe o3na go1re o1d mene.
Ri2pa ko vo2. A ne3 ga5si. Sa1m pu1{i. Va3lda i bri1ga. Toma3nija ka2`: „O@lga }u4ti.
O#na je u ve1lkim proble4mma.” Va2m sa1 wima vi1di ka1ko je. Dvo3jica ni1je nije3dan
`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: Jeste.
I2: Jo2j, Ma2jo. <Pqeska rukama. >
A: Sve.
I2: […] Zna2~ii to2?
A: I to.
I2: Je3sil zabi3qe`la o1no...? Za3ra5sle su sta3ze mo3je. O#ne vi1{e neposto3je5.
A: Aha.
I2: I o1no ne2ma ru4`e ne2ma vi1{e poraj sta3ze5 da mi3ri{e. Jo2j, Ma2jo pa ja
mi1slim ti... Mi2 na3ko5 razgo3va5ramo ti to2 ne...Ni4s tre1bala to.
A: <Smeh. >
I2: Al do3brova1ld ne2{ ti2 ne1 znam ko3me5.
A: Ne}emo, ne}emo.
I2: Ja |a4cima ta1m.
A: Jeste, jeste.
I2: Jo2j, mo3ja Ma2jo, {ta ka2{ ta3ko5. Joj zna1la sam ja2, Ma2jo, pe1sa5ma, ka3ki5na2opa
ko. I#mala sam je3dnu {qi1vu ra2nku, gde1 sam sta4lno bi4la na sa3sta5nku. Ta1~no
sam i3mala sa To4mo5m sam tu2 provo3dla−zna2Qe3posava− u pla1cu go1r mo3ji5. To2 je
Gra3dina se zva4la. Ko i Ga4ji} o1no do1l A#de. Jo2j bi4lo je proble4ma5... Pa sam ja2
i3grala kao bje4sna. O#stavim To4mu,o3do,a ma1ma ka2`e: „Jo2j […]da ti2 je3dan siro3ma,
da o3dvoji o1 tebe wu2 i da i1gra. I {to1}e ti sa1d.ˮ Isa1d ja2 ka1d tre1ba za1 wega da
i1dem Na4ta,o1vi Ra4ki5}a Mi3lanova ba1ba, o3na do3lazi ja...Da o3na me1n da ja2vi da
To4mo do2|e po4 me i Mi2lkin bra1t Mila3din. U!mro je da4vno ta1m o2n. <Kuca u
drvo. >I a... Ma1ma ne3 da5. Sve1krva ne3 da5 {to1 sam ja2 we3ga5 ta3ko5[…]. Ja2 i3grala
ko2 ve1{tica bi4la. Joj ka3ki5 zna2 Qe3posava. Sto2 |avo4la5bi4lo sa1 mnom. I ja2ovaj...
O#na ne3 da5. I sa1dne3 sme5m ja2da i1de5m. I za2ova ta2 mo3ja u Sa3rajevu mu1ka bi4la. Bi4la
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je i u O!se5-ku1d je ni1je bi4lo. O#na pi2ta i Na4ta, Ra4ki}a i1du. I sa1d bi1o ovaj...
Ja1sve1krva mo3ja ka2`e: „Ka3ki5 je o2n −Ra1domir mo2j o3tac− ka3ki5 je o2n ~o1vek da pu1sti
mo2g si2na u ku1}u. Da sje3di5 sa }e4rkom we3govom?ˮ A Br4ko, Kari4nov |e1d, i Bo1rsav
Niko3dnov} −ta1m ko {ko2le o1niNiko3dnov}i− i Milu3tin I$vkov}, Ra2dov }a2le,
ka2`e: „Ajoj na2pako, Sta2nka! Ka1ko o2n o2n zna2 ko3ga5 je pu3stio, na2jbo1qeg ~oe4ka i
bo3gatog ~oe4ka. A ko3ga5 si ti2 pu4stala?” Ra3dmila, za2ova mo3ja, za Hrva4tom bi4la.
A$nto, zva1o5 se. O@n je iz Bu1sova~e o3dakle je [te1fca, a u O!seku bi1o vo2jno li4ce.
A ti pu3stila ka` ne1 zna{ ni ko2 je ni {ta2 je, a Hr3va5t. Mo3ja sve1krva u}u4tla u3
tome5 sam ja ba1nula. Ja2 ni4sam}e1la da i1dem dok o3na ne do3zvoli. Ne3 da5 o3na. [to1
da ja2o1dem o1d wega da i1gram do Dani4la. 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 iMila1dnom, Mi2lkinim bra1tom. I o1nsa1m do1{li
do pra1go5va, i o2n po3be`e za ku1}u, a ja2u ku1}i sa4ma.
A ja2 uz ba1samke i1de5m, ne1 zna5m ni ko2 je bi1o u ku1}. Ne2am po4jma,u3pla{ena.
A sve1krva mo3ja, o1pa5sna bi4la. A do4ja po3ko5jna... Sve3krova ma2jka go1dnu da4na5
`i4vla sa3 wom o3naka2`e:„A!jd, a1jd, si2ne, sre1tna bi4la.ˮA ma1ma ko Sve3ti5I#lija.
[to sam ja2 i3grala do Dani4la. A sa1 do3{la za1 wega. I u3padam ja2... Joj mo3ja Ma2jo,
na3patila se. Pa pre1ko leta po pe3tne5storo wi2 do2|e. Ma3ri5nko, pe2t vo2jno li4ce
i dve2 za2ve sa po4rocama. Sa1m o1va {to je u Sa3rajevu o3na ni1je i3mala de3ce5. Ta1m
o3na o3na o1smoro ro1dla i sve1 mr3tve. Pr2vo ra4|ala `i2ve... Kod we2je, Ma2jo,o1na
kr2v,a2 e1rha2 ne1gotivna. I#mali je1dnaku 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 pre3vari{, da bi ro1dla, ne3 mo{ ro1ti.” I o3na mu1ka i ni1je. Sa1d je sa4ma u
Ka1lnou. Sa1d pro3kliwe ma2jku. A ja2 joj govo4rla:„Na|
4 ne1kog pa ro1di, pa se ra3stan
sa wi2m da i3ma5{ ne1kog.ˮA sa1d je sa4ma. Robi3ja.5 Mu1~i5 se ko gre4{an s du4...<Pret
postavqa se da je informatorka htela re}i du{om.> Ni1kaka gri3jota ni1je i
sramo3ta, Ma2jo, ta3ko5 na4}i se. Jel se ra3stani. Jel ga u3pi5taj da2j da rodi4mo. Sa1d
i3ma5 o1no i u Beo3gradu […] ga- i1du ra4|aju. ]u4ti, mo3ja Ma2jo,sve1... Pa do2|u o4v
pre1ko leta, a sto2 je ve1lki bi1o pred o1nim ~a1rda5kom. Ta1mo nam je ku4jna bi4la a
go1r spa4ali. Pa sta2lno, Ma2jo... U maga3zibi4la i mo3ja maga3zaova2m. Pu1ne {e1nce.
O!n vr4{u5 i3mali i pre2 i kosa3~icu i vr3{a5lcu. Sve1 i3mali. Pu1na {e1nce. Mi2
spa2vamo u {e1nci, a o3ni u ku1}i. E po1sleka sam ro3dla Mi3lenu, ja2 sam spa4vala,
i3mala sam...O#name1n zapo3ved5 ada mo2ram bra2~ne kre3vete da done3sem
5 . U to2 vre4me
ni1je bi4lo ni o3bi~ni kre1ve5ta a ka1moli bra2~ne. I cr2ni mo2j o3tac, ro1b siro3ma...
Ni1je bi1o siro3ma pu1no al je bi1o.O@n na3ru5~i u Be2qni bra2~ne kre3vete. I ne3
spa5vam ja2, spa4vaju o1n, a ja2 o3do u maga3zu. I ka1d je Mi3lena ro1|ena, o1nda spa2va
Mi3lena, o1nda sam naru4~la kreve4tac. Ta3da ni1je i3mo5 kreve4ca ni1ko. O#naje po1raj
mene u kreve4cu, a ja2i To4mo i jo{ dva2 |e1vera Ma2rko.O!va Ta3di5}ka je za3 wi5m.
I Ko4}o na2jmla1|i ~e3tres pr1vo go1di5{te. O#ni spa4vaju sa3 nama dvo4ma. Pa da
pro3sti5{ i1demo na1poqe, 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
pasu4qase ku1va i sve1 po3jede5 se. Ko1 ni1je tu,2o2n ne2}e ni i3mati. We3mu ne2ma. Ako
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ni4si o1dasula ne2ma. Go3tovo je. O#stajegla4dan u1zme, le1ba su4vo5g. Ja ne1 do5 Bo2g,
Ma2jo, o1no da mi se po3novi cr4na mi ma2jka mo3ja. Ro1b bi4la o3su5|eni. I po1sle
o1ndak... O!nsu `i4vli va3lda Mi3lena i3mala se2dmu go1dnu u1mre pr2vo ta1ta. Po1sle
dve2 go1dne u1mre i ma1ma. Mla4di su po1mr5li ta1m o3ni <Kuca u drvo. > ure4ju i3mali.
Bu3brezi, al ni1je to2 bi4lo dijali4ze5. I o1sam go1di5na sam bi4la za je4trovom, sa4ma
bez sve3kra i sve1krva. A dva4deset ra4vno go1di5na bi4le. Bi4le ko je3dna. Na3mi5ri
mo po3sla i o3do{mo na ka1vu. U kom{i3luk a pi4le o1be. A sve1krva je i3mala
ra3kije qu3te5 i kre1denac za1kqu~ano. I sa1d na1ma To4mo po3ka5`e i1glu tu1ri5mo i
sa1m rka-rka-rka o3tvori5mo...Ovaj o3tvori5mo i3glo5m. I na1spe5mo. I na1pije5mose.
I sa1mo mi2 u maga3zi o1noj ve1lkoj bi1o {po1ret i3ma5o1naj prozo3r}. I tu2 me1temo
mi2ovaj... O#na je po1pila svo3ju −a ova3ko5 ~a1{e vi2nske. Ja2 sam po1pila o1dma. A
o3na mu1ka za3muqala ka3ve5. I sa1d do1k o3na oko {po1reta, ja1 i3zlazim iz maga3ze5.
Ka1d ja po3gleda,nis pru4gu mo3ja sve1krva i1de. Ma2{e ko kape3ta5n. Na1pila se i
o3na. Po1pila kod Mile4ve5Ma4rkov}a, bi4le ne1razdvojne. Joj ja2...„Mile4va, vra4t
se! Ja e1vo ma1ma i1de po3pi5j ra3kiju.” A o3na mu1ka o1nu ra3kiju a o2s u3jede, do re1sce.
U#jede za re3sicu. I sa1m o3na: „Ma1ma5!ˮ[ta2 je rek […].O#na va3ko5 a o2s sa1m gi3ca5 se
u o1noj ka1vi i ra3kiji. Ka1d o3na do3lazi {ta2 je […]? […] ga bi1}e bezo3brazno.
A: <Smeje se. >
I2: „Je1 l vi2 pi1je5te ra3kiu? Je1 l vi2 pi1jete mo1ju?” „ Ni1je sna4{a nam da4la.” A
Milo3sav5 i3mo5 ma2jku savije3naova3ko5 i3{la.<Показ.>A mi2ka2:„Sna2{o, da2j nam ma1l
ra3kije, bo3li5 sto3ma5k.ˮ Mile4vawo2j ka2e. A o3na ka2`e:„[…]~e1kaj da vi1m |e1 je o1naj
ma3tora r3|a.ˮ Bi4la savije3namu1ka. O#de o3na. Ne2ma ga,a1jd o3na u po1drum. Sa1m o3na
na1sula Mile4va pi1je. „Da2j ja1dna i O@lgu bo3li5 sto3ma5k. Da2j ma1lo i wo2j.”A ja2 iza
sna4{e5, iza Mile4ve.5 A sna4{a:„U[…] e1vo i o1veˮ. „Da2j, sna2{o, i me1n bo3li5 i me3ne5
sto...” Na1pijem se, mo3ja Ma2jo, i ja2. I sna4{a na1spe pa ponese4mo, pa o3stavimo.
Pi4le o1be. Joj mo... Al ni4smo se opi4jale na pri4mer pi4le...O#namu1kamla4da u1mre
u pede3set5 pe2toj go1dni. U!mrla ka1d je Ne4{o ro1|en. Ne4{o sa1d i3ma tri1jes tri2 go1dne
osamde1z dru1go go1di5{te. Tri1es tri2 va3lda ak ne2ma i vi1{e. Ta3ko5 ne1{to. Ja2 mi1slim
da je ta3ko5. Ta3da5 je o3na u1mrla da4vno. O#sto5 Ble4nto i Vla4do. Do3bro bi1o je o1vaj
Ne4{o o1vaj Zo3ran je bi1o o3`ewen. A ja2 e1vo me i da3na5s... A na3patila se na2opako.
Je3sam i pro`i4vla le2po. Dva1ez go1di5na sam bi4la u ba1wi, Vr3wa5~koj. Bi4la sam
do1bila obole4we bu1bre5ga. I e1vo me, mo3ja Ma2jo, na`i4vla se na2opako. I na3patla
i nau`i4vala, al sam bi4la, Ma2jo, obu4~ena u1vek.Pa3pu~e na3 meni. Ha3qine, mo3ja
Ma2jo, sve1 sam no3sla xe...E!n i3ma5m sli1ke. Gle1dala je Sve3tlana. Hal- ovaj ha3qinice
sve1h2 a3qine. U#ske5 o1ne pa3pu~e na me3ni ja2 u3de{ena ko Bo2g. Ta3ko5 sam je1dnako bi4la.
I da3na5s sam ma1tora, Ma2jo, a vo1lim da se obu4~e5m. I da3na5s sam sa1mo... Ne2ma do3
kraj~ila. Si1no} gle1dam de1du ne1ku i ba1bu joj pa mi se zga1dlo. U na2opako. Ne2ma{
ti, Ma2jo, ni1{ta go1re od ba1be ma1tore i o |e1da. To2 ti je je3dno ne1 zna5m da ti
ka2`em... Ne smra2d, ali sli1~no. To2 je ro3bija o3su5|ena. Bo1qe u3mre5tna vre4me lje2po.
Ako ja2 o1de5m va3ka5 ma1tora To4mi mo2m,a mo2j To4mo o3{o5 mla2d. O!ndak ne1 vaqa ni1{ta.
Joj mo3ja Ma2jo, {ta1 sam sve1 pre`i4vla. I o1ndak i3ma5 ne1 znam da l sam ti govo4rla...
„Ja2 o1vim {o3rom ne pro3lazim vi1{e otka3ko nas dru1gi za3vadi{e. Da1 l sam to2?”
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A: Nisi.
I2: Ni4sam.
A: To nisi.
I2: Jo2j zna1la sam, mo3ja Ma2jo, i pe1sa5ma zna1la sam na2opako, pu1no. A i o1no
ra4sti bo2re... Je3sam ti to2 re3kla?
A: Nisi.
I2: Je3sam i3zgle5da.
A: Kako?
I2: Ra4sti bo2re vi1{e ku1}e mo3je5, da se pe1we5m... Je3sam.
A: [Ali nismo snimile.]
I2: [Da se pe1wem...] Da se pe1we5m na stu4bove tvo3je, da ja2 vi1dim ku1d mo2j
dra2gi {e2}e, ku1d li {e2}e, ku1d li me3ne5 tra2`i. A i3ma5 bo3ri} ta1~no. Pa Toma3ni
ju ja2 di2ram ja2iNa3ta{a: „A!j Toma3nija reko da ja2i ti2o4v za3pjeam
 o da vi1di yo4jo
|e1 si.” Joj mo3ja Ma2jo, zna1la sam i pje1sa... Pre pje1vali mi2. Ja2 sam i3mala se3stru
sta3riju. Svi1 su mi po1mrli, sa1mo ja2 o3stala. O#na basi4rala, ja2 vo1zla. Ja2 sam zna1la
pje1vat na2opako. To2se pre pje1valo,Ma2jo. Ni1je bi4lo ra2dija, ni1je bi4lo ni1{ta.
Nego se pje1vale na4rodne pe1sme. E sa1d vi1di{ da vo1le vi1{e na4rodne 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 sina.
I2: Sa1m ne1 zna5m da l je o3`ewen o1najje3dan,je3dno5g zna2m dru1gog ne1 znam.
A: Nije nijedan o`ewen.
I2: Zna2~i ni1je.
A: Nisu, nisu.
I2: A i3maju sli1~nost na1 wega. Jo2j o2n je bi1o le1p... Eo2n je pje1vo,Ma2jo,ka
smo... Pa ku4mu I$ku o1vu Va4si}ku. Ka1d je i3{o5 u1 vojsku, Pele1nca pje1vo. Yu1la s
mo1`da za Pele1ncu. To2 je bi1o ja2ko o1groman pe3va5~. Ja2 bi4la u Vr3wa~koj Ba1wi
i ku4ma I$ka ka2`e naqu4}use ako ne3do5|em. Ja kre2nem iz Vr3wa~ke Ba1we5 i do2|em.
Iu1ve~e ne2ma pa4ra5, ne2mam vi1{e da da1jem... Pele1nca sam:„Ku2mo.ˮ Pje1vo o1gro5mno.
Mno1go do3bro pje1vo. Ku4ma I$ka ka2`e: „Ku2mo, ja2 sam tu2.” O#na i3ma5 ne3ma~ku
pe4nziju, i3mala 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 Beo3grada. Jo2j, mo3ja Ma4jo, bi4la sam vi1|ena, bi4la sam me|u na4rodom,
ne mo1g da ti ka2`em. Zna2 to2 Qe3posaa.O@n
 je vi{ na2s pje1vo.O#tpeva... Mi2 u
pre1dwem ~e3lu ku4ma, ku2m, ja2 Mi3lena je vo1zla. Mi3lan i3mo5 ve1lki o1naj merce4des.
Mi3lena 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 na3stavqa. I o2n ka se o3dmori we3ga5
e1to o1pe. I o2n je pla2}en. Ku4ma je pla4tla da mi2ne3 pla5}amo. O!nda ka smo mi2
po3{li, sa1d tre1ba o2n na2s da i3sprati. Ne ispra3}a5va ni1koga. O@nje kre4no5... Ja2
sam i3mala... Bi4le o1ne po pede3set5 o1ne ze3le5nke, ma3rke o1ne. Po pede3set5 zna2m da
je ta3ko5 ne1{to bi4lo. Ja2 sam i3zvadla we1mu, a o2n ka2`e me1n:„Ne ku2mo. Mi2 smo,
ja2 sam pla2}en.” Reko ja2 ~a3{}a5jem. I o2n je3dva u1ze i o2n je sa3 nama kre4no5. Du1go
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je sta1jo5 i pje1vo5 i za3grqio me3ne5po3qu5bi me3ne5,a o2n je bi1o sli1~an mo1`da mo3i5m
go1dnama. Sta3riije bi1o a le2p bi1o. I u1mro je o2n da4vno. Ba{ ja2 ka2`em ne2ma da
ga pri3ka5`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~u4rlija sa1m o1ve me3lo5dije, o1no
ni1je ni1{ta, Ma2jo. Ono mi je ga1dno.I#ma5 wi2 ko3ja5im
3 a5i fi2ne te pje1sme. Al ka2`em
ti... Pa sam o1nda bi4la u O!se5ku. Ku1d ni4sam bi4la. U Sa3rajevu, U!ma5g, Ti1vat. Sa
Mi3lanom sam bi4la u Ti1vtu. U Zele1nci bi4la o3dlazla iz Ti1vta kod Dra1gce,
Dra1gca bi4la sa |a4cima. U He3rcegu No1om pa u dva2 sa2ta smo kre4nuli, batali4o
se, ja2sam kre4nlaiz Ti1vta i Zele1nke. Iz He3rceg No1vo5g skre4nla sam pa u Mo
sta4ruba3ta5li se auto3bus. <Ka{qe. >U!jutru u Lo3znicu sti1gla. <Ka{qe. >Ku1d
me ni1je bi4lo...Ku1d me ni1je bi4lo... U O!seku za No1vu go1dnu sa sve1krvom. Ja2io3na
o1demo z Dra3gi{o5m a To4mo je na No1vu uve~eNo1ve go1dne do3{o5 auto3busom. I
ta1mo smo bi4li... Sa1d o3no dva4ne5s sa4ti5 qu2ble se. A ma1ma, sve1krva, bi4la je
mi1slim peda1ntna zna1la je. U to2 vre4mei o3na bi4la obu4~ena do3bro. Mi2 i3male
kapu2te, i3male ~i1zmice. Sve1kar nas o3bu5ko. To4mi ko1`ni ka3pu5t... Za Milo3sava
Ga2novog sva1dba mi2 obu4~ene na2opako. I ovaj u O!se5ku sa1d tre1ba o1no u dva4ne5s
sa4ti5lu- qu2be se. A Do3brija bi4la Bo4`e Bo2r~i}a i o3na ka2`:„Ne i3te me1n, ne
i3te me1n.ˮ A ma1ma ka2` sve1krva To4mna:„Ako ne2` da s qu2bi{, ti2 iza4|i.ˮ Ja2 bo1m
sa svi4ma. Pu1na so1ba dne2vna bi4la, o1gro5mna ve1lka. Ne1ke ~i3vutske ku1}e bi4le pa
to2 vo2jni o1vi vojni4ci. On je bi1o vo2jni vo3jni5k... […]M{ta2 je ne1 znam. To zi1dovi
va3ki5 bi4li. I A$nto u1mro je mu1ka i o2n o3sto,5 o3stala mu }e4rka o3na je bi4la mu1ka
u Ne3ma~koj, Ma2jo. Ta1m o1na razbo3li5 se i u1mrla je da4vno. U!mrla ka1d je o1vaj
Mi3lora5d I#li5} u1mro. Zdra2vqe se ka4zlo. Ni1je i3mala de3ce,5 o3na i3grala u o3nome,
ka1k se ka2`e...I#grala je u fo1lko5r.
A: [Aha jeste.]
I2: [Ne mo1g da ka2em, ne2mam zu4ba5.]<Tiho. >A Mi4}o je u O!sjeku, ni1kad se
ne3 ja5vqa. O@n je do3veo Hrva3ticu. I ka1d je o1no ra1ti5{te bi4lo, o2n ka2`e:„Uh ka2`e,
{to ne1 zna5m |e1 su da ipo1bijem sve1.ˮVla4do i Zo3ran bi4lo pu1no Ko1zja~a5na. Sve1
bi ika` pode4ko5. I ni1kad se vi1{e ne3 ja5vqa. A ja2i ga4jila. O#na je bi4la...O!n su
bi4l o1boje ko1d nas, o3na ra4dila. Ra4dla |e1 ~okola4dei bombo4ne se pra1ve,za2ova.
Ka1d do2|e u1 qeto i za No1vu go1dnu, o3na na1ma done3se5na2opako, slatki4{a5. I o3na
je ra4dla mi2 smo ~u4vali... Ja2 ku4pala wi2. Mile4vaku2pa we4ne,a ja2 wi2 dvo2je. Ni4sam
i3mala {e2z go1di5na Mi3lenu ni4sam ro3dla. Odve3dem
5 , Ma2jo, ja2 wi2 u Pru4dove. I!de
o2n bici3klom. I o2n me1te me3ne5. Ka1d u2|emo u Trwa4ke ta1m... I sa1d ja2 bo3ji5m se
pre3tur}e me, na le4|a.A ja2 sve1 na3giwem se va2m na3pre a o2n ka2`e me1n:„Sssje1d[…]”,
a mu1co. „[…] ko1 te me1tu.”„Sla1zi […]. Sla1z[…]Sve2ti I#lija.”
A: <Smeh.>
I2: Ja2 si2|em pa pe3{ke5. Do3lazim ja2 u Pru4dove o3no duga3~ki Pru4dovi,na
p
2 ako ku3ruzi, de1telna. A o2n je o3{o5 na Ja4dar da pe1ca. I sa1d iz Do3br}a ja2mi1slim
da je bi4la i Go3rdana. O#ne we3ga5 svo2g zale4pil... A o2n vi2~e me3ne5. Mu1co.„O@lga!ˮ
Rek {ta2 je[…]. „Od o3vamo svo2og me zale4p{e.ˮ Svo2g ga zale4p{e. I ka2`ume3ni
u3pecala mo1kre ga1}e za ve3~erune1 zna {ta1 }.
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A: <Smeh.>
I2: A ja2 ka2m we1m:„A {to1 im ni4s poka4zo...?ˮ Svo2g ga zale4ple. Pantolo4nce
bje2le bi4lo odje4laobu4~en ni1je ni1ko i3mo5 ta3da5. Ja1dna o1va |e3ca bi4la ro2bqe. A
o2n obu4~en na2opako.O#newe3ga5 svo2g zale4ple i1lova~om. Joj {to1 im ni4s poka4zo
X... „Nni-ni4sam po-polu4dio poka4` ti2.ˮ O@n ka2`e me1n. A de1re5 se vi2~e...Ivi1{e
po1sle ka1d ga odve3la ja2. Odve3la i Zo3rana i Vla3dana i sa1d o3nibi1~ po1ne5li. A
i3ma5 Ja4dar pa ~a3gaq o1naj ve1lki bro2d. Mno1go ve1lki. Sa1d s o1nu stra2nuDo1br}
a5nke. I sa1d o2n je u3{o5 u dubo3ko, do4vde5. Zna1o da pli1va, a o1vi dvo3jica ne3 znaju.
I o2n je sa1d sa bi3~om pu2-pu2. A o3ne u3vate za3 bi~, a o2n da wu2 u vo1du. Joj Ma2jo,
sre1}a mo1ja da sam bi4la, uda4vli bi je. Devo3j~ica na3ko5 ko i o1n. On wu2 po3toni
pa i3zvadi je pa o1pe je po3ton,o3na je iskola4~la o1~i na1gutala se vo3de5 na2pako. Ja2:
„Zo3rane, Zo3rane […]! Zora3ne,5 pu1sti je!” Ja ja1dna onu mo1ju su1kwu i dr1`. Do1kle
sam mo3gla. Ka sam vi1dla ve} da mo2ram da di1`em na1~isto,ja2 sam pu3stila. I
ta1mo i u3vatim o1no dje4te i we3ga5 po1vuc. Bi1~ o1naj o1tmem. O#naja1dna uz be1den.O@n
le3ti5 o1pe da je svu2~e o1pe z be1dena o3no be1den va3ko5 vi3sok. Ata1mo i3ma5 da s o3bi5|e.
O#nagra1bi {to pre2 da i3za5|e. Da ni4sam bi4la, o1nbi je uda4vili. Vi1{e ni4sam
ni1kad iodve3la.I#{la sam sa4ma pe2t kra2va,5 Ma2jo. Po3ve5`em, vr1bqak ne1ki bi1o
za vr4b,e i tu2 na3de5kam {a3rovne. De1telne bi4lo. I ja2 wi2 na3ra5nim i po3ve5`em i
do2|em ku1}. Popo4dne5 tu2 se o3dmorim ko1t ku}e, a1jd o1pe. Mile4vani1je i3{la. O#na
ne1{to je bi4la bo1lesna je1dna5ko i mla4da je i u1mrla. A Zo3ran pu2sti odve3de5
kra1ve. Po1{qe we3ga5 po3{aqemo. O@n do2|e pa pu1sti u {a3rovnu kra1ve. Na3tera
u ku3ruze, a Lo4jo ka2` na1ma:„Ku2mo, ku2mo!” O@n me3ne5 zva1o ku4mo5m. [ta2 je rek
Mi1lvoje. „O!naj va1{ lu3da5k,e1no ga pu3stio kra1ve po ku3ruzma.”Joj a1jd ja2... „Mi
le4v!”„ [ta2 je?” Pu3stio po ku3ruzma. Ja2 ta1m o2n sve1... Sa1m na3tera u ku3ruze.
Vi1dimo o2n do3tera br4zo kra1ve. O#ne si1te, o2n sve1 po ku3ruzma. Sve1 je to2 izo3ba5ra
no, po3ga`eno. E!n o1naj va1{ pu3stio po ku3ruzma. A i1dem sa To4mo5m s tra1ktorom
a To4mo pi3jan. I sa1d na3`eli kuruzo3vne, nako3sili de1telne, da i3ma5 za svi2we, za
kra1ve, da me2{amo. I sa1 sam ja2 sje1la po1raj wega. I sa1d o1kuka ne1ka. I!demo
Pru4dovi pa<Zvoni telefon. > Kle3ni5} ku1d i1de ‒ni4s ti2 i3{la ni1kad ta1m. I!de
ru- ovaj ka3na5l pa o1nda Kle3ni5} pa o1pe is kana4laru1pe su bi4le, ni1je to2 bi1o ra4van
pu2t. O@n skre4no5 do4le. Ka1ko je o2n skre4no,5 a ja2 we1m vi2~em:„To2mo, pi3jan. To2mo,
le2vo-de1sno.ˮI da ja2uv3 atim za vo3la5n. Ka1ko sam ja2vi4knula we1m le2vo,ova3ko5 le2vode1sno,a o2n uka3na5l. A o4vde je va3ko5 o3ra ve1lki. Ni1je o3ra gr2m o3se~en. Joj ka1ko
dr1mnu tra1ktor... Sre1}a da se ni1je pre3turio. O@n se u1ga5si. [ta1 }mo sa1d […].
Adr3`i5m we3ga5 je3dno5m ru4ko5m,da da ne3padne. Je1 l ka4zli bi ja2 da sam ga na4merno
u3bila. Ne2ma ni1|e ni1koga. U to2me mo3mentu nai3lazi Ma3tija Ma4rkov}, Dra3ga
nov o3tac, i Mi1lo{ Ma4rkov}. A nako3nopac X sa1d o1na {a3ima se mo1ta ko3nopac
i sa1mo se o3stavi ka1ko da u3vatimo. I sa1d ja2 sam u3vatla ova2mo. O!vi su qu2di...
To4mo je u3vatio pr2vi pa Mi1lo{ pa Ma3tija. Joj ka1ko smo mi2 r1knuli,a o1vi qu2di
ne3 znaju. O!n ne3 znaju da da se to2 oda3vi5ja. Tra1ktor u1pa5li. O@n sko1~i na3 traktor,
cr4na t ma2jka, a ja2 po to3~koima. Ja2 sam bi4la do1 wega. Jo2j, Ma2jo, ja2 sam sa1m di1gla
no1ge. Na le4|a prevr4nlase. Ai1na5~e da s ni4sam prevr4nla, pre4|e pri3kolca pre1ko
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mene ne b tra1ktor neg pri3kolca. Jo2j,mo3ja Ma2jo, `i4vla sam sa3 wim do3bro, al
je bi4lo i proble4ma5. Ni1je o2n me3ne5 matreti4ro,5 al dro3gi5ran bi1o.
A: <Smeh.>
I2: Pa u Jela4u, mo3ja Ma2jo, sna4|e ga, u1vati ga pa1davca ne1ka. Bi4lo de1veto
ro... Bi4la i Mi2lka. Vla4di5nca, Vla4do, Ke4}o. U!vati5 ga kao pa1davca. O!dno5 o1vaj
Vla4do ko2rpu i ne2ma ga. Jo1k o2n pr2vo o2n o1dno. O#no ~u1je5 se sa1m bu-bu-bu. O@n je
izru4~io ko4rpu i pa1o poraj tra1ktora i sa1d no1ge ka1ko se gi3ca5 tu4~e5 u tra1ktor.
<Pokazuje. >Reko a1j, Vla2do, To4me5 ne2ma. Reko ne1{to se ~u1je lu3pwava. A ja2 o3sta
oza4di, o3stavqaju ku3ruze pa be3re5m ko3ji5 je o3sto5 pa ~u1. Ka1d Vla4do o3de, o1dnese
ko4rpu. „Jo2j, stri2na,ˮ za1jauka. Ka1ko o2n za1jauka, ja2 sam u ~e3tri-pe2t kora4ka,5 i3spa
la. O@n se gi3ca5. Kr2v i1de na u4sta. Sa1m bu-bu. Pu1ca5 sa1m ru3kama i no3gama, gi3ca5
se. Ja2 sam mu1ka ski1nla ma3ramu pa va1d o1nu pe1nu iz u4sta,pa dr1`, dr1` tr2qaj no1ge,
tr2qaj...Yu1la sam preko 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 po3beglo i sta1lo XX. Joj ka1d o2n u1mi5ri se, reko go3tovo je. Ja2 za3zin da ja3u~em.
Do4|e ne1ka Pa2jka Ri4sti}a i ka2`e:„E, mo2j si2ne, sa lu-sa pi3jani5m si i1kako, a sa
lu4di5m ne2{ ni1kako.” Rek {to,2 ku2mo. Pa ka2`e o2n sa1d lu2d, {ta1{ o1d wega. Ja2
gle1dam u wu2. Do4|e ne1ka Milo3mi5rka i1z Jelava. Do1nese vo3de5 i {e3}era, a o3na
ka2`e i we2n ~o1vek pi1o. [to1 ne3 stane5{ za1 vrat pa ga ne u3da5vi{ da se o3dmori{
pija3ndure. Jo2j reko ne1 do5 bo2g Milo3mir
5 ka. Ne1k o2n me1n o3stane `i2v.O!nbi me3ne5
u3bil. Mi1slili bi da sam ja2 da4la ne1{to. Ne1k o2n o3stane `i2v pa sa1d ne3ka u3mire.
Ta3da5 je Ma3tija pr2vo u1zo ko1la. U se1lu. Ne2ma ni1ko. Ma3tija Ma4rkov}... I Vla4do
je pe3{ke5 o3{o5 i Ma3tija upa4lio ko1la. I do3{o5, da ga uto3varimo. Ka smo mi2 we3ga5
po3digli, o2n sa1m va3ko5 annnnn i sa1m va3ko5<Показ.>i sa1d u je3dno, sa1d u dru1go ne1
zna5 ni1{ta. I#zgubqen. Ne3 mo` ni da po3digne gla4ve5. Joj mi2 we3ga5 ne1kako ugu4ra
{mo u ko1la. Ka smo na [o3ru sta1o...Ma3tija ne1 zna5. Ni1je u1k da vo1zi. Ka1ko je
kre4no5... Sta1vo je o2n le2po. Ka1d je kre4no,5 mi2 smo po3padal, a ja2 o1vo i3mala. Ja2 sam
ja2 ri4knula u o1no se1di5{te. Joj ja2 samsa1m va3ko5 u3vatla se za o1vo ~e3lo.O@n je ovaj...
Mi2 u3stavli, bi4la Vi2nka, ne1ka ~ista3~ica, pa da ja2vi da Mi3lan i1de ra2dnima u1
Jelav, a mi2 we3ga5 da vo1dimo leka4ru, a Mi3lena da do2e ku1}i da go3tovi. I ta3ko5je
i1 bilo. I do2|emo ku1}i, ja2 we3ga5o3ku5pam i do2|emo u Lo3znicu leka4ru. Tek Dra
gi4}evi} po1~o da ra2diiBra4nkobi1o. Dragi4}evka2`e i Bra4nko:„Ej mo3ja sna-ovaj
tetka 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!zvadi mu i mo3kra}nu be1{ku
i bu3breg, za1jedno. I La2le ka2`e mo4ro5 je i mla2d bi u1mro. Ada je i3zvadio sa1mo
mo3kra}nu be1{ku, a bu3breg mo3go5 je na dijali4zupa po1sle ako tre1ba, da se va1di.
O!nga za3klal, mo3ja Ma2ro, bi1o ko ru3mena5 ru4`a. Zdra1v bi1o. I ka2`em ti o3sta ja2
ro2b o3su5|eni. Mada sam mi1slim i3ma5m tu2 pe4nziju, da ne2am pe4nzije […].
A: <Smeh.>
I2: Na3ko5 i3ma5m di1na5r o1pe. Al i di1nar ka1d do1bijem, po3da5j. Da2j je3dno5m, da2j
dru1gom, da2j tre1}em, da2j |e1ci, svi4ma. Al o1pe le2po va4la Bo1gu. Alsa1moni4suo1vo,
Ma2jo, ni1kake 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{, baba Olga, za kraj neku pesmu.
I2: A je3sam re3klao1no...<Razmi{qa. >Ja je3sam ja2 re3kla te1b o1no: „O!vim
{o3rom ne pro3lazim vi1{e od ka1ko nas dru1gi za3vad{e.ˮ
A: Tu si mi rekla.
I2: Re3kla sam.
A: I za bor si rekla.
I2: I za bo2r... [ta1 }mo jo1{?[…]Joj Mi3lena je zna1la pje1sa5ma... […]. Zna1la
sam i ja2pu1no i o1no Mi3lan ti je re1ko oj o3raje, o3raje.
A: Jeste. Jeste on mi je reko.
I2: Ja i o1vo sam ja2 pje1vala, i3mala u Do1bri}u mo3mka. Ja2 sve1 u Gvo1zdenova~
pje1vam: „OjDo1bri}u, se3lo na2jmi3lije, te3be5 mi je u1vek na2j`a3lije.ˮ Vo1lla sam
Do1bri} na2opako. I#mala sam pje1smi ko1 zna2 ko1lko a sve1 sam zabo3ravla. Pje1vala
sam ra3nije na2opako. Pre to bi4lo, ni1je bi4lo ra2dija, ni1je bi4lo ni1{ta. Pje1valo
se, al sam zabo3ravla sve1. I o {qi1vi sam ti re3kla i o bo3ri}u.
A: Jeste.
I2: Ne1 znam, ne1 znam vi1{e ni1{ta. Zabo3ravla ba1ba sve1. Jo2j ka1ko je Mi3lan
zna1o, ro1b ja1dni, jo2j! Se1tim se we3ga5 u1ve5k ro3ba. Ja2 sa mo3jo5m se3stro5m pje1vala
na2opako i1demo odo1ma i pje1va5mo ka3ki5. O#na se...U!mrli,svi1 su mi po1mrl o3stala
sa1mo ja2. Ni1je o1vo ni1kaki `i3vot. Ro3bija. [ta11 da ti ka2`em, dru1go ne1 zna5m ni1{ta.
Joj zna1la sam tu2 pje1smu. Ku4ma i3ma5 sli2mqeno. Al xa1be ne1 znam. Ako ti ne1kad
bu1de jo1{ to2 tre1balo, sa1d da ja2 na3zovem ku4mu ne1 znam ni bro2j we2n.
A: Dobro nema veze.
I2: Pa da o3na me3ni re1kne. Joj {to1 je to2 `a1losna pe1sma. Ja2ko fi2na. E
fi2na je o1na pje1sma, Ma2jo, ti to ni4s ~u-<Pretpostavqa se da je informatorka
htela re}i ~ula.>ovaj slu1{ala.O!naj ja2 ba{ Sve3tlani pokazi4va vo2jno li...
<Pretpostavqa se da je informatorka htela re}i lice.>O@n je bi1o u Bo1sni.
Zna1la sam ii1me we3govo... Jo2j o2n je pje1vo o1no o ra1tu, o ra1ti5{tu. Ka su ra1tova5li
u Bo1sni. Jo2j, Ma2jo, to2 je bi4la `a1losna ta pje1sma. Al ka3ki5 ni4sam za3pa5mtila.
Mi3lan je zna1o sve1. Mi3lan Mi3lenin u1mro, ne2ma o to1ga sa1d ni1{ta. Ne1 zna5m, ne1
znam sa1d ni1{ta. Ugla3vno o1pe ne1 znam... Ee Kape3ta5n da je `i2v[…] o2n bi te1b
zna1o. Ej ja2 mi1slim da zna2 i Ma3tija.
A: Koji Matija?
I2: Ma3tija Sne3`anin. Nazo3vti2i1 wega zna2 i o2n pu1no. Ja2 mi1slim da zna2.
I o2n je sli1~an o1vome Ra2du.
A: Jeste.
I2: Nazo3v we3ga5. O@v ne1ke, {to1 ka2`e, ko3je5 su mla1|e,5 ja2 mi1slim da o3ne i ne3
znaju. Od mla4di5 `e-o3ve5 `e4na5o3ne sve1 o1ve pje1sme preko ra2dija. Al do3bro ni1je
ti ni bi4lo lo1{o ne1ku pe1smui preko ra2dija o1ve {to1 pje1vaju.
A: Pa dobro.
I2: O#na5 ka1k o1no mi2 re3ko{mo pla3vu{a o1na...Le2pa i o3na,al do3bro i Le2pa
sa1m[…] ne2}e da pro3sti5{. Sne3`ana o3na5, i3ma5{ o1nu Ma4ja o1na Ni3kol} i o3na
YMi1lo{ o1naj Bo3jan}.
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A: Aha.
I2: Da1 ti je we3govu pe1smu, Ma2jo.
A: <Smeh.>
I2: Al to2 ne2ma to2 ja3ko bi4lo mo1`da. Al ni4sam ga slu1{ala. Ma3ri5nka sam
slu1{ala. A o1vog tog Mi1lo{a ni4sam. O!naj Dr3qa~a Bo4ro i o2n pje1va do3bro. Da
po3vata{ to2... Azna2~i to2 va1ma, to2 va1ma tre1ba za u3~e5we?
A: Jeste meni treba za {kolu.
I2: E Ma2jo, Bo2go mi1li... Izna2~io1ve go1dne ti2 zavr3{a5va{?
A: Jeste zavr{avam.
I2: E va4la bo1gu o1ndak }u se na3piti.
A: Dobro. <Smeh.>
I2: Je1si l na3{la ta1m de1~ka ka3kog?
A: Nisam. Nisam na{la.
I2: La1`e{. Ni4si va3lda be1` wega?
A: Nisam na{la nikakvog de~ka.
I2: Na2|, na2| ne3mo5j.... Al sa1m otvo1r dva1estore o1~i, Ma2jo. Ako ~o1vek ni1je
ka1ko tre1ba, xa1ba ti je sve1. Sva1ki da2n mo1{ pra1sce je1sti ako ni1je qu4bav do3bra.
To2 je ro3bija je3dna o3su5|ena, jo{ dje4te ka se na2|e... Vre4di5 mno1go. Do3bro...I#ma5{
ti2 proble4ma5 ko3ji5 i3maju na2opako. O#stavi i o3de. Za3tvori5 je u so1bu i o3de. Bar
da pove3de5i wu,2 neg o3na za3tvorena. E!vo ti pr2vo Ra3di{a, Qi4qa ja1dna na kra1ju
mo4rade da ga na3pusti. Mi2 ka1d je ku2m Mu4jo `e3nio Vla4du, Vla4do o1vaj {to1 ra2di
ka3sapin o2n je u Sa1vi}ima. Pa ka1d je do3veo... Mi2 smo ku1movi. Sa1vi}io1nibi4li
Mi1roqub i Sla1voqub... Joj bo1`e to2 je se to2 su i3grala |e3ca na2opako. I o3na je
mu1ka ta3da5 bi4la i po1{qe je o2n wu2 o1dma i o3tero. I o1ndak je va3lda i3{la u pri1ja
teqe. O#dakle 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 i3stera. Iako je i3mala o1ne
dve2 }e3rkice i O!qa i o1na Qi4qa. Al do3bro sa1d je se ka` u1dala le2po. A wo2j je
bra1t o3pravio ku1}u. Al […] ti sve1 ako je... A ma1tor ~o1ek i3ma5 pe4nziju. Vo2jno
li4ce, ma1tor a {ta1 }e i od de1de. Lu4do je ra4dla o1pe bo1qe i da je }u4tla... A o2n
i3ma5ka` ne1ku,al ne do3vodi. Al i o2n je ne1ki lu3da5k. O@n ka` ne1 vdi5 ni Ma3tiju
ni Mi3lo5jku sa1m...<Pokazuje.>
A: <Smeh.>
I2: Pa Ja4dar ka1d je i1zlio, o1n vi4kal we3ga5 da po3dignu zamrzi3va5~ na sto2.
O@n ni1je }e1o. Sje3dio. Ja4dar u1lio ili su ne1koga dru1gog na3{li po3digli. To2 je
|u1bre te2{ko. Ja ka2m u1 vaz yi4}o i sna2jka... Qe3posava tre1ba da pje1va Pe3trovo
qe1to. Ka1k o3na wu2 gle1da, mo3ja Ma2jo. I pra4la je i {to ka2`e i i Mi3lana i...
O!boje 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 Ve1snina, o1na }e4rka Ve1sne Niko1dnov}a. O#na ka2` da o3nawi2 dve2 dru1go
vale za2jedno. O#na i3ma5 ma2jku, ra2di u o1p{tini, do3lazi za yi4}u. Le4pa je ma2la
ni1je lo1{a. A i o1u Bo1banovu sam vi1dl. I o3na je le4pa.
A: Kakva je?
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I2: A o3na izgle4dam do1ktor.
A: Nije doktor.
I2: Ye1kaj ne1{to je1ste, u3~i5ne1{to.
A: Nije doctor, ona je zavr{ila saobra}ajni fakultet.
I2: Ni1je va3qad?
A: Jeste saobra}ajni.
I2: Pa do3bro i to2 je do3bro. Zna2~i i to2je faku3lte5t?
A: Jeste fakultet.
I2: E, pa le2po Bo1gami. I o1vaj se li2jepo o`e3nio. Al do3bro o2n ne1 zna5m
{ta2 je o3na zavr4{la. Ve1sna o3na5 Bu1ba re1~e mi sa3 wom i3zlazla... Ma2jka joj ra2di
u o1p{tini. yi4}o do3vodi sa1d u fe1bruaru, al do3lazi tu2 je1dnako. yi4}o ovaj...
A ja2 ne1 zna5m |e1 o2n ra2di otpri4lke u o1p{tini.
A: Marko?
I2: Jel je u vov-vo1dovodu. yi4}o. Mi2rov.
A: Aha, yi}o u vodovodu.
I2: A je1ste, je1ste otpri4lke je ta3ko5. Gle1daj sa1m da na2|e{ ne1k je do1bar pa
ne1k ne2ma ni1{ta. Xa1be ti je od sve3ga5 ako ne1 vaqa. Otvo1r dva1estore o1~i. I
ne3mo5j da i1de{ dale3ko. O@v ne1|e bli4zu.E!vo t o4vdena 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. Bo1gami. [to1 ja2 vo1lim o3nako {to1 je o1no skro1
man o1no... Zna2 se i ka1d progo3vo5ri i ka1 se na3smije,sve1. Mno1go je fi2ni.
A: Jeste.
I2: Al do3bro fi2na je i Ja4ca. Sa1m da do3bije po3so5.O@nra2di u [a1pcu je1 l?
A: Jeste, jeste.
I2: Do3bro5 je }u4t i ti2 pola4ko. Ima4te va4la bo1gu o4vdena... 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 po3ture u Lo3znicu da je u3trpaju da ra2di. [te1ta je da ne3 ra5di. Ja2 pr3vo5 wo2j
ka2m Ja2co ro1d to2 o1dma i dru1go da o3dga5ji pa po1sle ka se u3trpa na po3so5 o1ndak ne3
mo5ra ra4|at. Ka1d je ve} slo1bodna. Da ro3di5. Yu1di me3ne5, Ma2j,o o3na je bi4la ja2ko
fi2na... Ko1lko je o3na ra4dla u Lo3znici? Ko1lko nam je vre4dlo. Ni1je du1go. Ja o3na
je bi4la na pri3pra5vni~kom.
A: Ko?
I2: Ja4ca.
A: Jaca je radila tri godine.
I2: Joj[…]! Pa du1go je... Pa o3tkud da je i3steraju?
A: Jeste. Pa udala se i ostala trudna i onda je oti{la na trudni~ko.
I2: Joj pa ja ai o3stalo radi to1ga.
A: Nisu oni woj dali otkaz.
I2: Joj Ma2jo! Zna2~i to1lko je ra4dla?
A: Jeste.
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I2: Ja2 sam zabo3ravla.
A: Jeste.
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: Dobro, dosta.
I2: Da s mi `i4va i3 zdrava i...
2.3.
<Informatorka je pristala da se snimi wen govor, ali ne zna da je u
trenutku dok neobavezno razgovara sa svojom ro|akom snimawe ve} ukqu~e
no. Kasnije joj je to obja{weno i pristala je da wen govor bude objavqen. U
pozadini se u po~etku ~uje i muzika, a tokom razgovora }e se ~uti i lica
~iji se govor ne ispituje.>
I3: Xn <ne ~uje se dobro> I o2n o1}e da sni2ma ja2 ni4sam mo3gla da pri2~am.
I1: Pa dobro to je...
I3: Od mu1ke, od tu4ge5. Jo2j ja2 ka2em...
I1: Ja.
I3: Ja2 reko ne mo1g ni1{ta da pri2~am. Me1n ta3ko bi4lo te4{ko.
I1: Kad je sam do{o, to je bilo {to s kae.<U pozadini se slabo ~uje glas
lica ~iji se govor ne ispituje.>
I3: O@n ovaj...O@n o1}e daX...
A: Ho}e{, baba Mico,<Informatorka usred re~enice nastavqa i ka`e
pri2~a.> prvo da ti skuvam kafu?
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 onda] malo ti i baka porazgovarajte.
I1: <Odgovara na pitawe ali se ne ~uje dobro.>
I3: I ta3ko5 ne mo3gu da...
<U pozadini se slabo ~uje glas ispitiva~a koji razgovara sa licem ~iji
se govor ne ispituje.>
I1: Sne`ana je zvala.
A: [Ho}e{ pite, baba Mico?]
I3: [Ja2 ju3~e5 ispe3ko...] Jo2j ne mo1g, si2ne, ni to2.
A: Pa ti ne}e{ da se poslu`i{.
I3: Ovaj...
A: Ni~im.
I3: [ta1 }e3do da ka2`em. Mi2 ju3~e5 na3re5dimo o1ne pe~e1nce i Ma3tija o1tera5
kod o1voga...
I1: Bila ja naputu.
I3: Ja1.
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I1: Kad je se vratio otud.
I3: I i3speko i ta3ko5 le2po pe~e3ne.
I1: Ja na rajetu kad pe~e on...
I3: I ovaj bi4lo je ma1we gu2`va nego da3na5s.[to1 }e bi1ti.
I1: Ja
I3: na pri4mer i su1tra. I u1zo iovaj <» Издах. >ju1tros o3de i do3tero i. Al
su le4pe ni1je ma1lo da su.
I1: Ja.
I3: I mi2 me1temo na o1naj {po1ret nu44 po tara3su. O@n u1zme5 i ovaj... O!naj
ve1tar }arli3ja5. La4di5 gata3ko5le2po.
I1: Na rajetu [sve polako.]
I3:[Na ra4jetu pa...]Reko {ta2 je va3ka5 toplo3ta na2pako da ne2ma, da bi1dne
ovaj... Da je sun~a1rca, ne1 b va3qalo.
I1: Joj bo`e.
I3:A ka }e s no1lko me2so po3jesti?
I1: U nas }e s pojesti.
I3: Pa do3bro, Qe2pa, u1 tebe 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 zamrzi3va5~ ako
me1te{ pa4~e. I#zvadi{. Ne4} d o3kusi5.
I1: Bo`/e? oprosti.
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~uva{.
I3: Ja. I ja2 ka2`em ovaj... Ja2 i Ma3tija e1n o1na gla3vu~a od sla1ve, od svi4n~e
ta jo{ u la2dwaku. Ni4smo po3jeli.
I1: Joj, Mico, {to to ne da{ kome?
I3: Pa je3di5no Ne1na Ra4jina ka1d do2|e, pa da wi1ma da4de5m.
I1: Pa podaj jadna woj. [ta }e ti?
I3: Pa da1}u joj mo2ram i o1vo pe~e4wao3se}pa {ta1 }u od no1lkog me2sa.
I1: X <Ne ~uje se dobro. >
I3: Ka4ti ispe3kli pe~e1ncu, O!qa, ima4du5. Mi2... [ta1 } na2z dvo2je.
I1:Kad |eci ne treba.
I3:JaVe1sna }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 o1bave5zai...
A: Pa da po~iwe ispitni rok.
I3:Po3~iwe i4spitni ro2k. Ne1 znam Ve1sna o1}e l sa wo2m i1}i il }e da o3sta
ne, ona3ko5ma1lo va1qdka3snije.
A: Pa dobro i tetka Vesna verovatno ima[raspust do dvadesetog. Yini
mi se da deca tek dvadesetog kre}u u {kolu.]
I3: [I#ma5 ra4spust. Aaa. Je1ste, je1ste.] Je1ste.
4

У значењу ‘онде’.
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A: Pa dobro.
I3: [ta1 }e{.
A: Evo sok, baba Mico. I ako bude{ htela pitu.
I3:A!j, da te ne ko3rpi5ram. <Smeh. >
I1:Uzmi jadna pite malo.
I3:Jo2j ka1d... I#zvadla ri1be5 i me3tula no4dena reko da ovaj... Ju3~e5 pe3kla
kro3mpi5r. Pra1vla, pra1vla ma1l po1parce. To1ga na2jvi1{e je1dem. Me1kano. Pa o1ndak
u1zmem i po3jedem. A ri1be ne mo3gu. Ako je le4po pa4~e na3ko ve1lko,ma1l da o3tkinem
o1ne sredi3ne5, bo3ji5m se ko1ckeda se ne u3da5vim. Ne3 sme5m.
I1:Joj i ja se sad bojim.
I3: Jo2j! Ka sam qe1tos ne1kako pi1le<» Издах. >di1nstala... Ali bi4lo je
ne1{to i ku1va5no. Bi4la je i Ka1}a tu4dna. O$n
4 (de)sam va3lda pe3kla, {ta1 sam ra4dla.
I ja2 u1zme5m o1no ot pi1leta, 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 na1poqe. Pa na je3dvi5le ja1de... Ka sam i3zvadla ja2 va3ko pa4~e ko1ske5.
I1: Bo`/e? oprosti.
I3: Preko o4vdena. Da je o3ti{lo, o3ti{lo bmi u cre4va i probo3lo cre4vo i
go3tova. I sa1 se bo3ji5m ko1cke5[i od ri1be.]
I1:[Ja sam se bojala] ribe ood dok sam {tos ka`e bila kako treba a ve}
sade...
I3: I od pi1leta se bo3ji5m od ko1cke5 i od ri1be5ve} na2opako da ne3 pri5~am.
Ne mo3gu da...
I1: Od ribe ono |e se zabode.
I3: A vo3lila sam na3ko5o1no i ka se u3kuva o1na gla3vu~a le2pa, i me1kana.
I1: Ja sam pro{le godine kod Sne`e Ma}ine jela kuvanu ribu. Glavu~e
one. Jao ne znam ni kolko sam pojela. [togod vi{e jedem ona sve sla|a.
I3: Zna2{ ka1k ja vi1{e5...
I1:A pe~-nisam jela pe~enu.
I3:Ja vo1lim go3tovo vi1{e po3snu5 sla1vu nego mr3snu5. Me3ni je le4po s1ve. Le4pa
mi sa3rma, le4pa mi ~o4rba, le2p mi prebra4nac.
I1: Pa sve lepo al...
I3: O!nda {tago1d da a i1na5~e ovaj... Amr3sno5ne3 mo{ ti ta3ko5ni da je1de5{.
Po3jede{ ne1{to al...
I1: Zna{ kako ja volim kad je vru}a proica pa d uzmem malo mesa.
A: <Smeh.>
I3: Mi2 pre ka1d za3koqemo pe~e1ncu, a ve2lku ko2 bi4lo na2s pu1no, pa ve1lka
pe~e1nca pa u po1drumu. U X o1na [X dr3vena5.]
I1: [Kolke su se pre] pekle.
I3: Joj mo2j Mi3lan ve3seli o1de pa nasje4~e5, al na3kri5`a na3ko5 na kri2{ke.
Ta3ko o1no za3le|eno.
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I1: Aaa.
I3: Pa ispe3~u5pro3icu ru4}u. Sla1|e od [me1da me3denog.]
I1: [Slatko ko ko ko...]
I3: To2 je1de`alo3sna mu ma2jka ka3ki5. O!na me2so sla1tko.
I1: E moj Minda veseli on je...
I3: O@n je vo3lio vi1{e pro4je5 de1vet pu4ta5neg somu4na.
I1: Jooj!
I3: O@n ako mi2 pe~e4mo pro4ju, o2n ka2e me1n:„Done1s ti2 me1n pa4~e pro4je,5 ja2 }
te1b da1t pa4~e somu4na.ˮ„Ka1ko {?”<Smeh. >Al o2n vo3lio... O@n ka2e ne1k je o3na i
ba3jata. Me1n da2j pro4e5.
I1: Sam proje.
I3: A so3mu5n...
I1: Samo proje pa...
I3: Eej... Ka se sje1tim deti4wstva pro1kle5tog. [ta1 smo i ka1ko smo pre
`i4vli. Ka1kosmo se mu1~ili. Ka1ko je ma2jka sa3 nama o3stala.Si1tnipa [pri2~am...]
I1: [Ostale su ko ko dva groba.]
I3: [Pa pri2~am] u1vek ka1ko su i3{le u Prwa4vor da ku2pe ku3ru5za. Pa ne3 mo
ru o1n pone4t pu1no. Petne4s ki2la, dva1es.
I1: Ja.
I3: I#{o5 i yi1van Ra4nkovi} i Vi3dosava i Je4la i ma2jka mo3ja i... Ko2 je jo{
i3{o5. Pa o1du u Prwa4or da ku2pe ku3ru5za, pa da skre2nu u Je1lav do1lnaJo4v}a ve
de1nca bi4la, pa to2 da sa3mequ. Da do3nesu ku1}i i to2... A na2s o3stalo {e1storo. A
pro3ica vo1lka. Ta1nka va3ka5. Isa1m po kri3{~icu.
I1: Ja.
I3: I sa1d do1k o3na ne3 do5|e... A o3na me1t ru2ke pod po1jas pa i1d gla4dna pa po
ne1s o1tuda ak mo1{. [ta3god.
I1:<» Издах.>
I3: Ej bo1`e. Sve3ga5 je bi4lo, al mu1ke na2jvi{e5. Na2jvi1{e mu1ke.
I1: Svi wi dve moju mamu i tvoju sawam, al sve u grobqu i sawam.
I3: Ja2 no3}a%s sa2wam Se2jku Ili4}ai Le4lu. I ja2pre3lazim wo4zi: „Joj reko
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 jaki.
I3: <» Издах.>I ka2em ti no3}a5s sa4waLe4lu... Al kao o1}e da mi da4de5 ne1ki
pa4ra5. Ko ne1{to [ne1 znam ni ja2.]
I1: [Sve i] sawam po nekim grobovma ne{to kupe jabuke, vo}e.
I3: Bo1`e.
I1: Sve po ne{to uzimaju.
I3: Ja2 mo2g Ra4ju ni1 pu5t ni4sam sa4wala. Sa1m jeda3nputa sam.
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I1: Joj ja sam Mindu...
I3: Sa2wam we3ga5...
I1: Ja Mindu sawala pa ja ne znam ni kolko puta.
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 isprva...
I3: Bo1`emtopro1st ka1ko je u1mro ko da je o1dno sve1 sa1 sebom. Ni mo1ru da
kre2nu ni mo1ru da mu u3dare spo1meni5k. A da ima4de5mo mi2 makar da mo1`mo svi1
da im pru1`imo a {ta1 } ka1d i mi2...
A: Pa on je umro oko Bo`i}a?
I3: Tre1}a go1dna sa3de5, na3stala. Pr3vo5z bi4l na gro2bqu. Dve2 pu1ne i tre1}a
na3stala.
A: I jo{ nisu udarili spomenik?
I3: A ja2 u bo4lnici u sana3tor
5 ii 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 bana4na,5 ja2 ka2em: ne3mo5j o3stavqati. Ne mo3gu to2 je1sti.
Ne mo3gu ru3kama. Ni me ima4de5 ko1 nara4nti. A o2n ovaj...To2 rek u1zmi le2po pa
vra4tku1}i. Te2 bana3ne. Ja2 we1m ka2`em:„Ne mo1g reko,ovaj... Ja to2 je1st.” A o2n po3{o5
pa po1|e pa so3kre5ne va3ko5 na1 mene. A ru3men le2p ko lu1tka bo1`e mte opro1st.
I1: Nije bolovo.
I3: Ni1je i1zbolovo. I ka su o3ne...E ali vi1di ka1ko to2 se ne3 da5. O#ne me1n
do2|u u sana3to5riu go1rka5ren. Do3lazi Ka1}a. O!qa je va3lda jeda3nputa do3lazila.
Ne3 more.O!qani1je mo3gla da po3dnosi ta3ko5 bo4lnicu ni bolesni4cima da1ide.A
Ka1}a mo1`e. Ka1}a je do3lazila. I ka2`e o3na ovaj... Me3ni se to2 ne3 da5 da ja2pi2tam
{ta1 ra2de o1ni. Ka1d ja2 je3dne ne1dqe... Ne3deqa bi4la. Do2|e Da4ra i do2|e Ne4na.
Da4ra sa1kri5je... Ne o3na je ovaj no3sila za Mi1kom, Za4ginim. No3sila je crwi3nu.
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~alo mi je ne1{to gu1{u. I u4sta mi zatvo1rlo.
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 bo4lnici. Sa1d ne mo3gu da o1dem na gro2bqe. Bo3ji5m se za3ka~ti ne1|e pa
pa1sti pa polo3miti se. Pa ko1 }e da me gle1da5?Ka1d ne2ma{ {to ka2`e ni1kog. Ko1
}e?E!n i ~o1ek `a3losni, e1no ga tru1o je sa1v. <Pla~.>
I1: Joj do{o je ko lelak.
I3: Kao le4lak.
I1: Joj.
I3: Ni3 more da je1de...
I1: [ta wega narode nosi ja ne...
I3: O!naj mu bu3breg vojisna4ti5do3{o5. A o1nog je3dno5g ne2ma. Je3dan i3zva|en,
a je3dan vo3isni5. I sa1m `a1losna 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 `a1losna ka1d ne mo3gu...
Da ja2 mo1gwe3ga5le2po da mu o1nu ru2ku izma3si5ram, neg ne mo4gu. Ka sam ko2ko ba
ta3qak. Sa!m mi3ti5ra ru2ku. A da ne1{to mo1g da pre3dr`i5m. Aaa ne mo3gu. I ja2
ka2`em we3mu: „Reko ako po2|e{...” \e go1d i1de...„I!d,Ma3tija,ne3mo5j bi1t du1go.”
Ne mo3gu i svi2we o1ne... Bo3ji5m da ne pro3vale i kr3ma~e i...<» Издах.>O!nana1zi
med i sve1. I sve1 ta3ko5vo1lim da do2|e br4zon ku1}i. I ka2`em ja2 we3mu ovaj... Ako
o1dem ka`eta1m ko Ze2ca, leka4ra... Ka`e bo3ji5m da me ne... Ukqu4~}e mi o1nu di
jali4zu. A ja2 ka2`em:„Pr2vo u3bij me3ne5 pa i1di. Ku3da5n }u ja2?”
I1:Joj nije vam zgodno ne znam...
I3: Ka1d o2n mi,ka1d mi o2n spre1mi ru4~ak, o2n o3qu5{ti kro3mpi5r, o2n sje4~e5 ako
pe3~e5m...<» Издах.>Ako me1te5m {ni3cle, ako me1te5m o1no pi1leta. Ka1 do2|e Ka4ta,
ja me1te5m. Ma1lo isje4~e5m, ne1ko pa4~e osje4~e5m i na3ko isje3~eni pa done3sem
5 ku1vam
su1pu. Ti2, na2no, mo2ra{ da spre2ma{ u1vek ru4~ak. Pa reko si2ne, o1no {to1 mo3gu.
A o3no vi1{e o2n de1vet pu4ta5neg ja2 spre1mi. Ipre3mi~e5. I o3kre5}e i...
A: Pa {ta je rekao doktor dedi Ma}i?
I3: Pa sa1d mu ni1je i3{o5 sko3ro, al re3}e5 mu si1gurno da [da i1de na dijali4zu.]
A: [Da mora na dijalizu.]
I3:A ne na diali4zui1onako je ne1mla5~an i ne3 mo`e izdr3`ati ne1{to da b
ra4dio kod ku1}e5. „[ta1 }u o1d wega5?”
I1: Ne sme on ni rati.
I3:[Pa ni sme2 ra4ti] ni ima4de5 ko1.
I1: [Isprva.] Isprva. E kasnije ne znam ali...
I3: Niti ima4de5 ko1 ra4ti niti...
I1: Dok wegov organ ne ne navikne na to.
I3: O@n ka2`e ko1 }e le3`at ta1m ~e3tri5 sa2ta.
I1: Ej ko }e...
I3: Da le3`i5. Ej reko `a1losna pr2vo u3bi5j me. U#bi5j me i mo1lim bo1ga sta2lno
da u1mre5m. <Пla~e. > [to1 }e me1n va3ki5 `i3vot?
I1: Je l i{o skorora- Stanii Rainoj?
I3:Ne1 znam, ni1je je3dno dva2da2na, tri2. Ja2 sa1d i1dem o3no De1jan o3pravio sa3nduk
[reko]...
I1:[Koji Dejan?]
I3: De1jan. I ofa4rbo5gai me3to5ga va2mkar na1poqe.
I1: Kome?
I3: U@jni Sta3nii. Reko De1ja5ne,~ij3a5 ti je to2,reko si2ne, ku1}a?<Smeh. > Sta2lan
ku1}a reko ~i3ja5 je. A ba4}o Ra2de pe3~e5 ra3kiju i o2n ka2`e: „]u4t, ka` sna2jka, ~i3je5.”
A De1jan ka2e: „Sta3nii Ra1inoj.” Reko ni1je va1lda u1mrla na2pako.
I1: Bo`/e? oprost.
I3: Mi1slim ja4vli bi jel zva4l bi telefo4nom jel ~u1lo b se. A o2n ka2`e
ovaj... Pa reko {to1 to2 ra2de na2pako ta3ko5sa1d. Mo1re5reko da1t bo2g da `e3na `i4vi5
ko1lko jo{ vre1mena 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 reko da ni1je u1mrla reko Na4da Sa1v}a i o3na je bo1lesna
joj ko1lko. I Na4de5 La2love o3tac. I o2n je i1sto [bo1lestan.]
I1:[Mojoj majki] kad su opravli, sanduk bio je vi{e od mesec dana. Na
~ardaku.
I3: I wo2j o3pravli pre2?
I1: Ajoj na... I sve krili od mene. Svi znali, sam ja nisam znala.
I3: Na2opako.
I1: I kad je ona umrla i ja ka`em Julki pa kad pre... Ko je opravio sanduk
reko bo`o prosti vako na brzinu. Ej, ka`e, kad je sanduk opravqen. Bio gor
na ~ardaku, ka`e, krili od tebe.
I3: Jo2j {to1 je me1n bi4lo `a1o. Ja2 sam ja3ukal pa ja3ukal za3 wo5m pa ja3ukala.
I1: Jooj!
I3: Do2|emo i1z lu5ga... [ta2 }e ta1mkar ja1dni mu1ke i be4de. S o1nim o3vcama i
svi3wama ga2waj se po lu4gu.<Smeh.> A vi1d o1vaj {to1 je ~a3tar<?>. Ka ka...<In
formatorka govori kroz smeh, pa nije sigurno da li je htela re}i ka`e, kad
ili ne{to drugo.>I!demo mi2 te1ramo ma2rvu, o2vce i svi2we. I o3na sa1d ka2`e: „Ja2
~u2vam svi2we, a ti2 o2vce.ˮ A!jde5. Do3lazimo ta1m svi2we u3 baru.
I1: Le`e.
I3: Le3`e5 pole4gaju o3na sje3di5. A ja2...
A: A tvoje ovce tr~e.
I3: A mo3je o2vce u ]e4ke Ni3koli}aba4{~u.
I1: Sve bilo razgra|eno `alosti. Joj.
I3: Sve1 o3dgra5|eno. I sa1m o1du u ba4{~u, ]e4kinca u3vati...
I1: Ja.
I3: I poza3tvara, i3mali ne1ku zgra13dicu[i o3na wi2 poza3tvara.]
I1: [Joj bila je opasna] Jelka.
I3: Jo2j i o3na, o3na je kle4la.
I1:U Х.
I3: [to1 je o3nau3mela da ku3ne5. I po3gleda{ svi2we se iska4qale, a o3no zala4
dilo. O@vce do3laze va2m i... Vra2timo mi2 wi2. Pa4su5, svi2we. We1va je kr3ma~a je3dna
u3i|
5 e u |e1da o1vu Dra3go5jlovu qe1tinu. Mo2ra prova4lti...O#na ko3lac i3{~upa wu4{kom.
I u3i5|e i bu3ndevu {~e3pa5 i ku3ruz o3bori 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 bila lepa.]
I3:[A ja1buke,]ovo3like bi4le, ja1buke. I o3na...<Smeh.>
I1: Ja se[setim i sad oni jabuka...]
I3: [Ti u1zme{ o1nu ja1pku je1dnu-dve2] ne3 sme5{ pu1no ni da u1zme5{. I vra1}aj
o1nu kr3ma~u. I!di...Nenee! Ka2`e ti2 bi }e1la da ja2 ~u2vam svi2we. Yu2vaj ti2 sa1d, a
ja2 }u o2vce. I o3na, o3na me3ne sve1kako go1d o3na me3ne za3frkne.
I1: Jooj!
I3: O#na }e o2vce zato {to la-do, mi1slim ladovi3napa4su5. A svi2we...U!rnebes
sa1 wima.
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I1: Samo ku}i be`e |avo i odno da bog da i...
I3: Ee ka1d po i...A ka1d nam je ]e4kinca u3vatila o2vce... I ne sme4mo ku1}i.
A ]e4ko ni1je tu4dena bi1o. Do3lazi o2n. Ne1{to ka1sno. A mi2 |e1 }mo i3malono4dena
u lu4gu na3ko5ne1ki jende3~i}. Ru1pa kao. I#mala je ve1lka ba1ra de je bi4la ka1qa. I
mi2 o1ndak no4dena Spase3nija, Ka4ta, ti2 i ja2... Ine1 zna5m o1ne Mi1lo{a Ra4nkov}a
Cve4ta i Mi3la5nka,[yi1va5nova.]
I1: [Sigurno su] bile i one.Ko }e pamtiti sve to.
I3: I a1jd mi2 ne sme4mo ku1}i. Ak do2{ ku1}i, bi1}emo u3mla5}ene.
I1: Ubi{e. Ubi}u nas.
I3: Ka3ki5... Io1ndak ja1dne ~e1ka5j mi2. Ka1d o3na po3moli se ~o1ek i1de ]e4ko Ni3
kol}, a mi2 pre1d wega. 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 i3made. O!}te da se i1gra5te sa1mo. Ni4smo bala3ure
le3te5 ko lu4de. <U pozadini se ~uje lice ~iji se govor ne ispituje.>Le3te5 ko
lu4de. A mi2 o1nda {ta1 }emo. Mo1li mi2 we3ga5. Pa a4jdavi1dimda l }e Sla4vka pu1sta
ti. O@vce. A o3no me1se~ina, u3dario 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 `alosti...
I3: Ka1d pu1sta, o2vce mr3tve gla4dne.
I1: Ja.
I3: Za3tvorne od po4dne5. Em su gla4dne em za3tvorene em mi2 bi4le ta1mka5ren
ko mu1~eni5ci. Pa ka do3teramo go3veda u1poqe. Da ~u1va5mo...
I1: Joj!
I3: Str3wi5k.
I1: Ono je bilo robqe.
I3: O!no je ro2bqe bi4lo mu3~eno. Str3wi5k bi1o a o1na strw‒ ko1si se ko3so5m
ru1~no. O!naj str3wi5k vi3sok, a su2nce ogra1nlo, a tra2ve ne2ma... Go3veda |e1 ka3ka5
ima4de5[o1naj ga1ve5z i na3ko5 ne1ki.]
I1: [Хn<ne ~uje se dobro>kase zasija ko igla.]
I3: A bo3se, ne2ma {ta1 d o1buje5{. Bo3se ko mu1ke. Pa ka se zabo3de5 o1naj str3wi5k
izme|u pr3sti5ju, jel ako te u3dari go1r u cje3varu i ako ne1kudan... Kr2v to3~i5. Ej
ma2jko moj3a! Mu1~i se ko be4de. Ako po1tra{ go3eda [ku1}i gla4dnaХ<Ne ~uje se
dobro.>...]
I1: [Sad {ta je ove] obu}e i bacaju.
I3: Joj!
I1: A mi pre nismo imale {ta.
A: A zar niste imale neke opanke?
I1: Nema[sine, ni{ta.]
I3: [Ne2ma, si2ne] ka3ke5 o3pa5nke.
I1: Nema.
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I3:Ne3 mo` da t ku2pi ni1ko.
I1: Ne mo`e. Nemamo nijedna oca.
I3: Ne2ma.
I1: Majke [ostale{to s ka`e.]
I3: [Siro3tiwa u3bi5ta.]
[Ostale smo... ]<Ne ~uje se da li ovo izgovara informatorka ili lice
~iji se govor ne ispituje.>
A: [A i ti si, baba Mico] rano ostala bez oca?
I3: Pa ni2sam ja2, on... Ko1lko sam i3mala ja? Oko dve2 go1dne, dve2 i1 po ka1d je
o2n za3robqen va3lda bi1o.
I1: A ja se ondak rodla. Kad je on zarobqen . Yetres prve.
I3: Ja2.
A: [Pa i tvoj je otac umro] za vreme rata?
I3: [A ja2 sam... ] Ni1je, ni1je.
I1: [Wega su zarobiliNemci.]
I3: [ Po1sle, po1sle. ] We3ga5 o3terali Ne4mci.
A: Nemci.
I3: We3ga5 su we-Ne4mci o3terali.
I1: On wega su oterali o Vaskrsu, a ja se u jesen rodla, u septembru.
I3: Sta1noje Sa1vi}, Do3brivoje Fili4pov} i mo2j o3tac i... \o4ko Ta3di5}, o1n
su o3tera5ni. I ka su po1{li... Ka1d su ikao o3slobodili, al to bi4lo ko1lko go1di5na.
Pa od...<Razmi{qa.> Oko tri1es i pe2t go1di5na va3lda, ka1ko je bi1o u Ne3ma~koj.
I1: Ja.
A: Zarobqen?
I3: Ja. I po1sle ka1d je o2n ovaj... Ka su o1n po3{li ku1}i... Ka`:„Ajde4mo, ka`
Ke2}o, ku1}i.” E ka2`e...„ A!jte,ka`evi,2 da3na5s, a ja2 }u su1tra.” „A {to1 ni1je po3{o5
sa1 wima? 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 i3mali Ta3di5}i mli1n u Bo1sni. I bi1o ne1ki Dra4go, iz Bo1sne5...
I1: <» Издах. >
I3: <» Издах.>O`en
3 io se o2n i3mo5 dva2 si2na va3lda i }e4rku je i3mo5. I o2n ka2`e
ovaj...„O!}u ka2`e da i1dem da vam sa3meqem ovaj {e1ncu”, po{to se vra1}a za dva2tri2 da2na. Al bi4la pi3jaca u Bje2qni. Sto1~na bi4la pi3jaca. A mo2j Mi1lsav... Ja
bi1o Ra2de o1vaj Ta3di5}. U mli1nu. „ Ha1jde ka`e,sin
2 e, same1q mi mo1li5m te o1}u ka`e
da i1dem za Ne3ma~ku. Ka` za dva4-tri da2na pa o1} ka` da im sa3meqem da ima4du5
`i1to samqeve3no, {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 Jugoslo3ve5n, 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 o3stalo ko3t ku}e tri2 si2na i o3stale tri2 }e4rke... Ye3tri5 si2na o3stalo.
Je3dan mi je bra1t u1mro ma2li, ne1 znam Mile4nko ko1lko je i3mo5 ~e3tri-pe2t go1di5na
ka1d je u1mro.
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I1: Ja.
I3: I o2n ka2`e we1m ovaj... <» Издах. >„Tre1ba, ka2`e, da i1dem i ja2 ku1}i, a
ka`ene1 znam ka1ko pri4~aju ka`e ka1ko je ta1mo ne4ma{tina ka1ko je siro3tiwa
ka1ko...”„Ni1je ka`e ~ika Sta2nko ka`e ba1{ je ka`e le2po u Jugosla2viji.” O@n
re1ko. I mo2j o3tac... Ka2`e Ra2de... Ja do3{o5 Ra2de i ka2`e:„Ima4de5 o2n ka`e si1nove...
A ka1 se ti2 vra1}a5{?”O!n we3mu re1ko5. Ka1d o2n i1de. Pa ka`e:„A!jdti2, 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 Lo3znici Ra4jo,a Mi3lan {o3gor na mi3ra5z .
I1: A Milisav osto u ku}i.
I3: A o2n o3sto5 u ku1}i. I o2n ka2`e ovaj...<» Издах. >„Da ja2 ka`e we1m ka2`em...
Da i3ma5 ka` su1tra pi3jaca, pa bi se tu4dna mo3gli na4}i.” Mi1lsav...O!vaj do2|e Ra2de
o4vdena i ka2`e Mi1lsavu:„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, u3daraju. Tu2
sta3nuju ta3ko za1jedno. I o2n do2|e i, we1mu ovaj re1kne5... „ Pa ka` |e1 } da se na2|e
mo?”Napi3jacu sto1~nom. I mo2j bra1t spre1mi5 se io2n... Te1ra To4mo. I o2n ovaj...O@n
o1de ta1mo i ondak o4do5 kroz pi3jacuo4do, o4do, o4do... I pi4to5: „Po3znajeˮ−ka1ko o1no
se prezi4vo5tajDra4go? A se3lo Pu3~ilo, zo3ve5 se, u Bo1sni. I o2n do2|e i ka2`e we3mu
ovaj... Ta3ko5 o3no ka`e bi4li ne1ki vo3lovi po3ve5zani.O@n pre2|e je3dno5m ka`e: „Je1
l ka`e, da1 l ti2 ne po3znaje{ Dra4gu...?ˮ Zabo3ravla sam sa1d ka1ko se prezi4vo.
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 tu4dena ko1d wi5, kod Mi1lsava mo2g i kod
to2g bra1ta we3govog DraХХ. Ne1 znam o1naj ka1k se zva1o mu bra1t. I ka4zo5 o2n Mi1lsa
vu. „Ima4de5 ka`e iz Jugosla2vije,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#zvadi duku3menta ako ni4s
osu3|i
3 v5 an je l ne1{to ako mo1{.” Ka2`e mo1gu. I mo2j bra1t o1de5i po3vadi duko3men
ta. Sve1 po3vadi {to1tre1ba i za Ne3ma~ku. Sa Dra4gom to1vim. I ta2j Dra4go u1zme
i po3{aqe<» Издах. > od to1g we3govog {ura4kapo dje... Ovaj dje4te po3{aqe.„ I!d
ka`, si2ne, ka4`i de1di Sta4nku do3{ao je3dan Jugoslo3ven
5 ako }ega... Da vi1m ka`e
da1 l }e da ga po3zna5.”
I1: Ja.
I3: O@n o3ti{o... Dje4te o3{lo ta1m ka1d je vi4kalo zo3vnulo mo2g o3ca ka`e e1vo
me u kupa3tilu sa1 }u ka`e do4}i. „A!j ka`e da do2|e{ ko1d nas <» Издах. >ima4de5mo
ne1{to va4`no ka`e da te,da te o3bradujemo.” Ka1ko re3kli o1nwe3m
 u ne1 znam ni
ja2. I o3tac ka1d je se oku4po,5iza3{o iz kupa3tila. O!de o2n ta1m, na vra4ta mo2j bra1t
u3stane. Ja pokazi4val o3ni...
I1: Sliku.
I3: Sli1ke ne1ke... „Je l o1vo jel o1vo?”„Ni1je ka` to2 mo2j o3tac.” Mi1lsav re1ko
mo2j. „Ni1je ka` to2 mo2j o3tac.”A poka4zali je3dnu sli1ku: „A je l ovo? ” Ka`e:
„Je1ste.” I mo2j o3tac u3lazi u so1bu. „Ka`e je l po3znaje5` ga.” „Ka`e po3znajem ga
po sli1ci i o3sto5 mi je ka`e u se1}a5wu. O!vo je ka`e mo2j o3tac.” I on2 we3ga5 tu4dna
za3grqi5 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 o1vizi. Do3{li su ka`e o3ni i Do3brivoje i
Sta1noje 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 o3stalo |e3ce,5 to1lko je to,2to1lko je sve1
od ko1lko go1di5na koj3e o3stalo.” Ka2`e: „Do4}u, si2ne, u Jugo3sla5viju ku3ne5m ti se
mo3jo5m mr3tvo5m ma2jkom Dra3giwom. Do4}u ka`e da vi1dim sve1 va2s. I da vi1dim
mo3ju doma3}icu.” I o2n do2|e i... „Ku3ne5m ti se ka` da }u do4}i.”<» Издах. >Ka1d
je posle o1pet pro3{lo je3dno tri2 me1sca... Do3lazi ta2j Dra4go Bosa4nac i do3lazi
mo2j o3tac sa wi2m. Do3laze u Bo1snu u se3lo to2 Pu3~ile. O#ni su spre4mili ru4~ak.
Ko tog Dra4ge5. Pra2se ispe~e3no, mje4{we, ru4~kovi spre1mnuti, a a3vlija pu1na
na4roda kao du4qak. A mi2 o3davde sa ko1lma. Ja1 i3zi{o5 je,o1ti{o je Mi3lisav 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.<» Издах. >I po2|e
mo mi2. A Mi1lsav je i3za{o pre1d nas da mi2 ne pro3ma{imo u Bje2qnu neg da tre1a
da se skre2ne. I ka1d mi2ovaj skre4nuli... Ja. Mi3lisav tr3~i5 mo2j preko wi1ve5. „Joj
ka`e e1no Mi1lsava,ˮ Dra4jo u1~ini. „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 a3vliju. A o3no ka2`em ti
sve1 po stre kogo1d vo4jska po1stajal o1naj na4rod i o3tac.X sto3ji5sa ti1m Dra4gom.
„Ha1jde ka`e ~ika 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
Mi1lorad ma1lo je ka`e na3ko5 po1`oqav. <?>Da je ma1l si}a3nii. A da mi je Ra4jo
ka`e mo2j ko de3lija. Ka`e Za4ga mi je na2jsta3rija }e4rka u1mrla. To2 sam ~u1o. A
Zo4ra je ka` i o3na mal ona3kosi}a3nija. A mo3ja ka`e Mi4ca,o3na je ka`e me3zim
ca mo3ja. O#na je kao kru3pnija je ma1l od Zo4re5 ka`e. I ka`e o1vo su ka`e mo3ja
|e3ca.” Ka1ko je ko1 i3{o,5 mi2 i mi2 poredwi2. Jo2j bo1`e mi1li. O!n na2s o1nda ta1m u
so1bu. Pu1stali ra2dio ta1mo i o1ne plo1~e i o1no koje4{ta ipje1vaju i sni4mali
ta1mkarna o1naj gra1mofo5n i... A mi2 da ru2~amo. Sje1o je o3tac izme|u me3ne5 i
Zo2rke. I o2n ovaj...Ne3 mo`mo de1demo ni je3dno o su4za5. Pla1~e o2n, pla1~emo 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 tu4dena to2 sv1e o3bavio se taj ru4~ak.
I!de5mova2m ku1}i. Ka smo do3{li na Vla4}a br1do, a1jd da skre2nemo pr2vo Ra4jinoj
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 Ra4nkovi} pa Ye4do Ma3ti5} pa
ne1 zna5m... Jo2j! „Sta2nite u3stavite ko1la da vi1dimo Ke4}u. U#stavite ko1la da
vi1dimo Ke4}u.” O!n ka2`u ovaj... „A!jddo4|ite.” I!demo ka` sa1d ku1}i.<» Издах.
>Kod wiva3re5 o1n pu1stali o1ne svire4ne. Ka1dmi do3{li kod mo3je5 ma2jke... Pu1na
a3vlija na4roda. Pu1na pu3nci5ta. I mo3ja ma2jka sto3i5 i stri2na. We4na ma2jka. A!j ka`e
ovaj, je l po3znaje{ ka`e ko3je5 je tvo3ja doma3}ica. Ka`e o1vo je mo3ja sna2jka
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Sta3no5jla, o3tac re1ko. A ka`e, mo3ju ka`e Ra3do5jku ne po3znajem. A mo3ja ma2jka ko
a3jdu5k. <Сmeh. >Joj bo1`e mtopro1st. A o3na di1gla ru2ku de3snu5 i ste4gla pe4snicu
i ka2`e:„Ja2 sam tvo3ja doma3}ica. Ja2 sam ti sa1~uvala ku1}u, a po4sebno sam ti |e1cu
odga4jila i sa1~uvala.ˮ Po1slen je do3lazilo na4roda, o3dakle ni1je sve2ta do3{lo.
To2 je se me4walo kao go1d ne1ka delega4cija. Bo1`e mte opro3sti. Iz Bra4di5}a, iz
Br4wca, iz se4la5 o4vd o1vi o1kolni. To je stal-na4rod...Ja2!A u3stavli suka su ko1la
i3{li na Ra4nkov}a wiva3ri da i3za5|e te1tka Sta2nka, da vi1di o3ca. A o2n i3zi{a
[a1jd ka`e da i3zi5|em.]
I1: [To je brat i sestra.]
I3: Ja bra1t i se3stra. I o3na i3zi{la, a o3na ka2`e:„Je1si li do3{o,5 mi1li bra1te
mo2j?ˮ Va2m do3{li te1tka Qe3posava, opet dru1ga te1tka. I ka1d na4rod... Ka2`em ti
to2 je nava4lio do3laziti pa do3laziti pa do3laziti. <» Издах.>I ma1l bija4de al
ni1je mo1go da na3vikneni na tu2 kli4mu ni na tu2 hra4nu ni... Bi4lo je ve1} druga3~i
je pu1no o4vdena sve1.
I1: Ja.
I3: I Xbi4li ni1je to2 bi4lo da o2n je1de {ta o2n o1}e i da... Ali i o3stario5 je.
O@n da je bi1o pi1smen... Nego bi4l o1vi te1~aji. I!demo ka`ute1~aj u {ko2lu. Da je
to2 bi4lo pi1smeni 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
ru3kama. Na3ko5 mu1ke i be4de. Sve1 se pre`i4vlo.
I1: [ta }e{ {ta je sve crni iksan pre`ivio 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 u1mrla. Iz ~i1sta mi4ra do3{la Mi3le
na. Zo3vnuli mi2 wu2. To bi4lo va3lda uve~ Ve3denija. Ka1k bi.
I1: Eeej.
I3: Ja2i Ma3tija i o3na a1jd da po1pijemo ka1fu. I ovaj...<» Издах. >O#na o3de...
Po1pile 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 reko Ma3tija, me1n ni1je do3bro.”„A!jdka`e le1zi.” Ja2
le3go. Go3tovo. Izgu1b se i o2n vi2knu Mi3lenu. Ne2ma ja2 ve1} pa1la i ne1 znam ni1{ta.
I ru2ku ne o3se}am. Ja2 ka2m reko: „\e1 mi je ru4ka.” O#na ka2e:„Eto je ka2`e, Mi1cka,
nate3bi.”„Pa {ta2 je... Evo Mi1cka, na2s pa...” Ma2zi o3na va3ko me3ne5 pa po gla4vi
pa po o3brazma pa... Ne do3lazim ja2 se1bi. Da me ni1je va3ko5onespo3sobilo, pa ne1ka
u1mre5m.
I1: E to je, Mico.
I3: Ne1ka u1mre5m.
I1: Ja znam da se mora umreti.
I3: Ne4ka u1mrem.
I1: [to da se site namu~imo muka i opet }emo umreti. Nako bar...
I3: Niti 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 Nikoqdanu] d idem kod Sne`ane i kod Spomen... [to
}u ja tam, Mico?
I3: [ta1 }u da i1de5m ka1d ja2 ne mo1g da je1de5m?
I1:[Ne mogu da jedem]treba birkati ona ko{~ice.
I3: [Ja2 kod mo3je5 ku1}emo3gu.] Ja2 kod mo3je5 ku1}e mo3gu je1st ova3ko5 pola4koi ma1l
le2vom ru4ko5m.
I1: Ja.
I3:Ma1l u1zmem o1vom. Al ka ti2 ni4s vla4sna ru4ko5m.
I1:Nema.
I3:Ne3 mo` da je1de5{. I o1nda d i1dem ja2 ne1|e da se bru1kam. Ne b mo3gla ni
i1} mor ka3ki5.
I1: A pogotovu kod Sne`ane one omladine. Markove i Nixine. Jooj.
I3: Me1n ka2`e o1ne mo3je5 Zo2rke u3nuk:„Do2|i,na2no Mi4co ja1dna, ne1k te ~i1~a
Ra3di{a dove3ze5na1{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 odve3ze5m 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. Zi1nula b da ja3u~em sva1ki da2n. Sve1 mla4do, po1mrlo.
[to ka2e i mo3ja Za4ga u tri1es o1sam go1di5na u1mrla. Pa o1ndak...
I2:U vid moje snajke ja ~udim ~ije je ovo tt {tap.
I3: Mo2j ~i2j je {ta2p.
I2: A |e je ovaki {to nisi uz...?
I3: Ne2mam ja2 ta3ki5. Ja2 sam ta2j do1bi5la.
I1: A je l ne mo` da ti uzme nije on skupo bolan?
<Svi govore u glas i informatorka i ispitiva~ i lica ~iji se govor ne
ispituje.>
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 ~uje se dobro>] wozi i vratli neki dan prvo ovaj ka`e ovaj
ova ne mo`d ide sa opet sa wim. Qubca ka`e pa ako ne}e da slu`i dones pa
da ostavim.
I3: Mo1gu ja2 s o1nim me3ni je tam o1naj bo1qi5.
I1: U bolnici onaj {to zna{ nas vodi {to masira.
I3:Ja-ja.
I1: I on men dao trono`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 reko zna{ {ta djete. O}ete l vi men dat onaj moj
{tap.
I3: [To1vaj?]
I1:[Ja sam] nau~ila na wega na ovaj.
I3: Je l to ta2j? Ja2 ne mo1gu. Xn <ne ~uje se dobro>
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I1: A ja reko na ovaj ne mogu. Ka`e nema problema ka`e ajde evo da}emo
ti. Done... Ode on i donese iz moje sobe ovaj {tapi... Ja uzmem wega i celo
vreme { wim i{la.
I3:Ej bo1`e.
I1: A one nisammogla.
I3: Ka sam bi4la u sana3to5rii, ta1mo je bi4lo ru1saj.<?> Ta1m ni4sam mo3gla...
Na kre3vetu va3ko5 le3`i5m. A Ra1domirovca po3ko5jna le1`ala i te1k o3na dva2
da2nao3{la ku1}, a ja2 na we2n kre3vet. I o3na ve4zali joj, pa4~e o za4voja. Va3ko5 na o1naj
za1dwi de1o od kre3veta... Ko o1ni kre3veti su gvozde3ni5.
I1: Joj!
I3: I o1ndak ja2 u3vatim za o1naj za o1naj za4vo5j i oko3motam oko o1ve ru2ke i
ma4lko se ova3ko5 na1gne5m. Ne mo1g da sje1dnem. Ne mo1gu da je1de5m. Ra2ne me o3ni.
Ra2ne me le3`e5}i. I ja2 u3stanem ma4lko va3ko5na3va5lim se na stra2nu. Me3ne5u {i1pke
me me3tul onaj... Jel o1} da spa1dnem.
I1: Ja one {ipke me}u.
I3: Ja. I ka1d ovaj, ma4lko ta3ko5 na3sklonim gla2vu.
I1: Ja prvo ve~e kad sam do{la. Joj jedna je {to je bila {alivxija. I sad
legla na onaj krevet. Visoki kreveti.
I3: Joj viso3ki.
I1: A sve jadno i ~emerno. I sad da l sam ja to ne{to usnila {ta je sa
mnom bilo ja sam sko~ila. I kak sam ja da ustanem da stanem nema ni|e dna.
I3: Joj!
I1: Ja sam nako povukla jorgan. I umotala noge i ondak na doq na pod.
Puko ja ko...
I3: A u diskopa3tiji kasam bi4la... To2 je bi1o ra2j u3stanak. Tu2 su te gle1dali.
O!no o3so5bqe te gle1da. Va3lda ja1dni i o1nse bo1re da do1biju pa4~e qe1ba i po3so5.
I1: Gledal su ivamo. Du{e ja dok sam bila gledal su.
I3: Pa za4visi, Qe2pa, ka1ko u ko3jo5j so1bi. U ne1koj su so1bi te1`i bolesni4ci.
U ne1koj su...
I1: Ja sam odma u {ok sobi. Tu sam preno}ila. Al moj yi}o se poznaje
tam s onim apa{ima.
I3: Pa!
I1: I oni wemu ka`uzna{ {ta0, yile... Ja sve ~ujem, al ve} sam izgubqena
ne mog da stajem na noge. Ka`e neka je sam za ve~eras, a sutre ja }u wu pred zoru
prebaciti u sobu da ne ostaje ov.
I3: Ja.
I1: I tako i bi.
I3: Ka3ki5.
I1: Oni de~aci...
I2: Evo makar da ti odre{im dve jabuke. Uzmi ostavi.
I3: Ej |e1ve5re. Fa4la.< Smeh. >
I2: Met u xep.
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I3: I ovaj i ka2`em ti ta3ko5...
I1: Slu`ila su |eca nema {ta da ka`em. [to s ka`e...
I3: Je1su, ali i o1naj {to1 je di3rektor 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
u3stanak je bi1o ne3 more bo1qi bi1t.
I1: Jest, jest.
I3: Al da1 l bo2gdo ni4sam i3{la pa i a1ko je u3stanak.
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 pacije1ntni1je do3{o5, u ba1wu.” Ka
sam bi4la u sana3tor
5 ii. „Da se ta2 `e3na ne3 bora, da ne3misli o se1bi, da ne mi3sli
o `ivo3tu.” Reko: „ [to1 }e mi `i3vot. [ta1 }e mi?” A o3na ka2`e: „Sva1ko se bo1ra5
da o3zdravi.”<Pla~e.> A o3na ka2`e ne2}e da se bo1ra. Ni1je ne4}u, ne mo3gu. Je3dna
u1ze5la pa, u1zela da me na3ra5ni. I o3na tr3pa5. Ja2 ne2mam zu4ba,5 ne mo1g da e1dem br4zon.
A ja2 i1onako sam je1la pola4ko i ka1 sam i3mala zu2be. I o3na ka2`e me1n... U!zela
me3ne5 i ra2ni. Ja2 pro1guta je3dno dva2 pu4ta va3ko5o1vu ka1{ku tri2pa ka1d... Ja2 da se
u3da5vim za ma1lo. A ja2 va3ko5ru4ko5m, da s o3dmakne o1d mene.
I1: Ja ja.
I3: Jel ne mo3gu da pro3gutam. I o3na o1dusta. Ja2 mr3tva gla4dna oko je3dno de1ve
sa4ti5.
I1: Nije te vi{e ranla?
I3:I o1ndak o1na se3stra {to1 je do3{la dru1ga da de`u3ra.5 Ja2 ka2em:„Go2co si2ne,
o3}e{ mi da1ti reko mo1lim te.ˮ Reko ima4de5 u3nuke mi reko ovaj do3lazle, pa
reko do1ne5le ima4de5 u fla1{ci ma2loj jo3gurt. Ja2 ka2`em wo2zi i3ma5m reko tu4dna
jo3gurt, pa o3}e{ mi reko ovaj, o3}e{ reko da mi da4de5{ da po3jedem reko mr3tva
sam gla4dna. A o3na ka2`e:„Joj tetka Mi4co, i1dem da ti pone3se5m po1la mo3je5 ve3~e
re.” Ima4de margari4na i ne1 znam jo1{ je ne1{to re3kla da i3ma5. „Pa do3ne5}u po1la
te1bi a po1la }u ja2 po3jesti.”„Nemo3gu, si2ne, sa1mo mi, ak o1{, o1vo otvo3ri.” A o3na
me1n le2po o1tvori o1naj mo2j jo4gurt. I me3ne5 le2po po3di`e uz kre3vet. I o1no me1n
da1de, ja2po1pi. O!ndak o1pet me spu1sta o1ne ja3stuke u1spravi. I ja2 le3go. I za3spa. A
bi4lo do3{lo da ka3ki5. Te4{ki da2ni.
I1: Joj al ondak ka sam ja bila,Mico, {to je bilo oni buba {vabuqa.
Volke sve neke.
I3: Pa bi4lo je i bu2ba. Bi4lo je i pr1qavo na3ko5 ni4su to2 u sana3to5rii go1r.
I1: Joooj pa kad ja pogledam `ena le`i, sni` moji nogu. I ja gledam one
odud idu i crne se sam i sam po woj vako idu. Eto i reko meni vamkar. Ja se
bojim. A ja ondak po~nem da se gicam i vako po~nem nogama. One se popla{e
i odo{e. Pa sam sve povezana bila pa uzmem pa pe{kir metem na usta. Rek
ui}e mi u usta `alosna t sami ~emerna.
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I3: Ni4sam se bo1jala da }u pope4t 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 u1mrla.]
I1: [A jedna sestra] ona jeizgledam...
I3: Pa ja2.
I1: O [apca.
I3: U!mrla b pri1je.
I1: Ona je o [apca izgleda. Iz [apca otud. Lepu{kasta nako tankovi
jasta, ovaj... Joj ka`e, Lepa, stala sam ovd i gledam u te kako ti lepo spava{.
A {to s metla ka`e pe{kir zadav}e{ se. Reko vako jaikod ku}e, spavam.
I3: Ja.
I1: Ovaj. Pa je l ne boji...? Jok reko ne bojim se. Metem rek na usta i ja
tako rek spavam. Ne smem da kam da se bojim oni buba {vabuqa.
I3: Pa ka3ki5 o1no o1no...
I1: Joj!
I3: Ta1mo je ka2`em ta1mo je bi4lo dru1go o3so5bqe o2v u o1voj diskopa3tii.
I1: Jeste u diskopatii posle kad je me yi}o vodio na kontrolu pa u dis
kopatiju. Joj [kako je tamo.]
I3: [Ja2 u3stane5m ja1dna ma4lko kroz o1naj ko1dni5k]i so1be. Va3ko5 so1ba tu2 je o1dma
i ve2 ce2i ovaj... Ima4de5 go1rkan va3lda je po1me}ane ka3mere. [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 u1zela {ta1. I telefo4nisu bi4li. Na to i ne1 znam ni1{ta
u telefo4ne.
I1: Ne do bog da da...
I3: Ni4sam pu4stala ni tele3vi5zor. Mo2j bra1t o1ndak {to ka2`e mr3tav. I ne1
zna5m da pu2stam na o1naj da3qi5nski na koje3{tana2s je tri2 bi4lo. I ja2ovaj...<» Из
дах. >O!}u ja2 da u3stanem ma4lko, da i3zi5|em reko i ja2 na vra4ta sa1mo. A me3ni ka2`e
je3dan: „De1 si po3{la, ka2`e?” Pa reko o1} reko sa1m ma4lko reko da i3za5|em o4vdena.
„Ne3mo5j, ka2`e, zna2{ da ne3 sme5{ sa4ma.”
I1: Ja.
I3: I vo1de te... Pr2vo su me vo1zli u koli4cima, pa o1ndak po1sle te vo1de pa...
Ej ma2jko mo3ja. E ma2jko, sto2 sam je pu4ta pome4nla bo1`emti... Ne1ka mi bo2g o3pro
sti i ma2jka bo3`ija.[[to1 si me ma2jko ro3dila?]
I1: [Preksino} me zabolla glava] Mico, udarlo u slepoo~nicu [odavde
dovde.]
I3: [Te4{ko mi bi4lo mno1go.]
I1: Kroz ovu ko{~uru zna{. I samo tu~e u slepoo~nicu. Jooj! Pa ne znam
ni kolko sam je puta pomenla.
I3: Ee! Ne3mo5j ka`e ma2jku pro3kliwat. Ne pro3kliwe5m je nek ka2`em sa1m
{to1je me ro3dila. [ta1 }u?
I1: <» Издах.>
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I3:<» Издах.>Ka1d ne mo3gu da... Ka1d ni4sam ka1ko tre1ba ne3 treba da `i4vi5m.
Ja ka2`em, mi1li bo1`e, {ta1 b na3{la reko da se u1bi5jem. Mi1sli}u ti2 si lu4da.
Ni4sam lu4da.
I1: <Шtuca.>
I3: Pa1metna sam, ni4sam se izgu1bla ne1 do5 bo2g. Da ka2em da ne1{to, ne1 zna5m.
U sve1snom sam sta4wu.
I1: A yi- Jac-Majo, on {to nasje zvala ovd ku}i na wen telefon. Ona
{to je le`ala sa mnom. To je Du{ankina strina. Du{anke ove Cigine. To ti
je, Mico, abrono{a ne mo` gora biti. [ta god se desi u ku ovd u toj sobi.
I3: Ja.
I1: Mi svi }utimo i sam vi~emo nemojte da do~uje Stojni}ka je opasna.
Nemoj da do~uje Stojni}ka.
I3: E Sto2jni}kaje i ka4zla me1n. Ni4sam ka`e va3ko5g pacije1nta vi1dla da
ka`e o1}e5 da u1mre5. [Xn ne ~uje se dobro]
I1: [I mi sve }utimo] al ono o}e da progovori ka sam ja pala uve~e.
I3: Ja.
I1: Nemojte, ka`e, ona }e wu odma tamo |e su ludi.
I3: Ja.
I1: I {to }e `ena pametna ka` da ide tamo i da dobije jo{ ve}u strah.
Nek ona je se ta to ne{to trenla il sawala pa po{la
I3: Ja.
I1: da ustane i pala. Visoki kreveti. Na {es je bilo u sobi. Sve }utimo
sve metle us }ute Ymalo tepu}e. U […]ne}e vaqd re}i.
I3: Pa je3dna...
I1: A ona ka`e woj: „Yuje{ ti, `eno, za sve {to pri~a{, nije dobro. Al
nemoj da ovu `enu strpaju u ludnicu ka`e dob}e `ena slom `ivaca. Kad bi
je odveli tamkar.”
I3: Je3dna {to1 je bi4la sa3 nama iz iz Bra1sine Bor... Ta1m prema Zvorni4ku.
Ne2ma |e3ce5 o3na i ~o1ek
5 . Ali ni4sam vi1dila ~u1da, na bel- na bje2lom sve4tuda `e3na
ko3ja5 ne2ma |e3ce5 da bu1de no2lko qu1bazna, da bu1de na3ko5 do3bra,da bu1de... Pa da4la
bi ti kr1vi ispod gu1{e ako tre1ba. Al ja1dna bi4la slo1mla ku1k. Pa je o3na i
ape1rsana va3lda i provo4dala je po1sle sa {ta1kama i sa {ta4pom i...Wo2j mu2`
ima4de {e3}er. I#mala. Mu~e...<Pretpostavqa se da je informatorka htela
re}i mu~enik.> Done3se5ja1bu5kai done3se5va3ko5 {ta1 o3na sme4de5 ne3 sme5
I1: Ja.
I3: ni1{ta sla1tko. O#na o3qu5{ti pomo3ra5nxu. I ako je ma1lo po1~ela da
tru1li,o3na o1no o3tkine ma1lo −i jo1{ je3dna iz Va2qeva bi4la. I o3na i1sto ova3ko5ov1 u
ru2ku bi4la ono... Otka4zala joj ru4ka. I o3na ka2`e:„Mi2ro, e1o te1bi po1la pomo3ran
5 x
 e,
a e1vo te1b, Mi3lo5jka, po1la.”Reko ne4}u, Qu2bo, je1di reko ti,2 ti2 ne3 sme5{ da je1de{.
Me1n }e sa1d done3su.5 A ti2 ne3 sme5{ to2reko ni1{ta da po3jede5{. Ne1ka, ne1ka, ka2`e,
i3ma5 do1no Milu3tin i ja1bu5ka do1no i o3vi5... Milu3tin joj se ~o1vek zo3ve5. Do1no i
ja1bu5ka do1no i o1ip
5 omo3ran
5 xi. Sa1m je1di. O#na mi o3qu5{ti. Ka1d do3nesu nam do3ru~ak.
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Pa nam done3su5po ja4je ba2reno. I done3su5de1qku ovaj margari4na, jel done3su5ma1lo
xe3ma na3ko5 jel...
I1: Ja.
I3: Za4visi ka1ko ko3je ju1tro. Ne1kade5n ovaj u3kuva5nedve2 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
me3nine1ki sto4~i} va2m me3tuli pored mo2g kre3veta, do pro4zora. Ja2 sam sa to2g
je1la. Ni4sam mo3gla va3ko5 za ve1lki a3stal je l o1} da pro1spem mr1ve. Ne mo3gu ni4sam
na3vikla da bi1dne o1noiza1 mene tra1qavo ni pr1qavo nego... I#mala mo2j pe{ki3
ri} pa pro3stere5m ga da ne3 idu mr1ve, da ne3 pada, da se ne3 tru5ni. Pa o1ndak ka1d
je1dem, ja2o1ne mo3je mr1ve va3ko5 pola4kou o1naj ta3wi5r sma2nem.
I1: Majo, naspi joj mal {ence.
I3: Ne4}u, Lje2pa. O!} d i1dem sa1d i ku1}i. Ne mo3gu.
I1: [ta vali.
I3: Ne mo3gu. Ne mo4g, Qe2pa.
A: Ho}e{, baba Mico?
I3: Ne4}, si2ne, fa4la.
A: Uzmi malo pite.
I3: A!j po3je{}u je3dan pa3~i5} pi1te.
I1: Uzmi pite i uzmi tovaj sok ne pije{ nikako.
I3: E!v ova3ko5 je3dan pa3~i5}.
A: Ho}e{ tacnu?
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: Dobro.
I1: A jel ovo ovaj upaqeno? Kad tako sija.
A: Sija tako.
I1: Sjaji.
A: Sjaji.
I3: <smeh>
I1: Joj sve nas ispravqa […]. Joj bo`e jaki.
I3: U!kov~o u1 mene Ma3tija tele3fo5n ima4de5 Ka1}a mu da4la ka1d je o2n bi1o u
bo4lnici ape3risa5n.
A: Mobilni?
I3: Mo1bi5lni. O#na we1m da4la, a o2n ne1 zna ta3ko5 u1 wega. I o2n ka2`e ovaj...
Reko: „[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~ao4vdena. Zna4de5sa1d na3viko.
I1: Ja.
I3: I A!na zo3ve5 mo3ja. A ja2 u1ze5la pa se ja4vi na mo1bilni o3no s i1{~upa te
le3fo5n, ovaj ga4jtan. O@n bi1o we3ga5 u1kov~o. A A!na se sme1je. „Joj e1vo i mo3ja na4na
zna4de5 na mo1bilni tele3fon
5 da se ja2vi.” Reko zna2m, si2ne, da se ja2vim i da pri2~am
ka1d ga ne1ko ka1d po3zove.
I1: Ja.
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I3: Nau3~io me to2 Ma3tija. Al ja2 ne b mo3gla da po3zovem 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 reko sa1ti uga4s. Ne1
znam rek...” Zna4de5m d u3ga5sim reko bo1jala sam se, ni4sam mo3gla ga4jtan da i3{~u
pam sa o1noga, ka4bla o1nog dru1gog[…] ga.
A: A i dovoqno je baba Mico kad te neko zove da taj neko prekine i ti
ne mora{ ni{ta vi{e da pritiska{.
I3: Da ga pre3ti5skam.
A: Ne mora{ ni{ta. Ako tebe neko zove, ti se samo javi{ i posle }e on
prekinuti i ti ni{ta vi{e ne dira{.
I3: Zna2{ ka1ko o2n,o2n i ka1d je u1kov~an tele3fon
5 , Ma3tija... Kao na3punio je se.
A: Da.
I3: I o2n we3ga5 i3zvadi, s o1nim ga4jtanom i3{~upa ga4jtan i ski1ne tele3fo5n i
o1ndak o2n ne1{to pri3ti5ska na3ko. A za1{to to2 di2ra, ne1 znam.
A: Mo`da deda Ma}o {aqe poruke.
I3: Ja2 ne1 znam {ta1 o2n to2 ra2di.
A: <Smeh. >
I3: Ja2 ka2em: „Ne3 di5raj to2 va3lda }e se reko sa2m uga4sti.”„A!j {ta1 ti2 zna2{?”
Pa o3tkud ja2 reko i ne1 zna5m i ne3 di5ram i...
I1: Ja wega ne ne znam i ne} ni da diram.
I3:Ja.
I1: Joj yi}in {ta puta zvoni pa zvoni i Majin. Zvon kolko o}e{, ja se
javt ne}u.
I3: Ja2 na o1naj nau3~ila me O!qa. Ja2 vi2~em nau3~ila O!qa mi ku4pila. <Jede.
> Ne mo1g da u3stane5m. Dok ja2 u3stanem o1dem u ko1dnik dok se ja2vim na o1vaj. I#made
o1naj be3`i~ni. I ja2 sa3 wi5m u1zmem le2po ja2vim se, al ne mo3gu sa ru4ko5m ni1koga ja2
da pozo3vem
5 . Me1n sve1<Pije sok. > Ma3tija pozo3ve.5 A!jd jo1{ je3dno. I#ma5l ko3je5 ma2lo?
A: Je li lepa pita, baba Mico?
I3: Je1ste, si2ne. Mlo1go le4pa. I me1kana i le4pa. E!vo jo1{ je3dan pa3~i5} }u
u3ze5ti a sramo3ta je.
A: Nije sramota.
I3: Da u3zimam.
A: Samo se poslu`i, baba Mico. Pa nisi odavno ni dolazila?
I3: Pa ni4sam, si2ne, ni4sam mo3gla. Ne mo3gu, ne1kad mi se o3duzmu no1ge. Ne
mo3gu ni1kudan da o1dem. I on1dak ma1l i3zi5|em nu4dna na3prag o1de5m ma1l sta3zo5m do
ka3pije i vra2tim se i... Zo4ra mi i o3na: „Do4| ma1l.ˮ Reko ne mo1g,Zo4ro, sa1d ja2re
ko do4}i. Ja3ko o1vu zimi3nukla1li. Petqa4ncije i oko we2. Ka ti ne2ma ni1ko ni1{ta
da ti po3mogne. Mi1ka i Go3ran re4dli i Ma3tija i Ra1di{a nu4 bi4li. I ka2`e o2n ...
O!nim ka1d je... Ni4s }e1l da je1du dok ni1je pre3gledano me2so. Ma3tija o1de i pre3gle
da me2so. O!n po1sle pe3kli na o1nome pod vura3nijom. Va2m bi4la }e1la da u3re`em
ku3pusa, Ma3tija da mi usje4~e5da im i3spr`i5m pa reko me2so. Ne3mo5j, ka2`e, sa1m
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me2sa i3spr`i. O!n na3sjekli va3ka5 pa1~ad o1ne krti3ne5. Ja2 ra3sta5wim le2po pa i3spr
`i5m. I o1nda su to2 je1li.
I1: Dobro je nis uglavnom bil gladni.
I3: Ni4su bi4l gla4dni. Po1pili ka1fu. Po1pil su i po1 dva pi2va i... Reko ne1ka,
ne1k u1zmu5. Pa mu1ke da se o3su5{i. Da2jsu4{i sa3de5.
I1: Ja.
I3: Lo1`i va1tru. O!naj~o1ek `alo3sni {ta2 je dr4va5 po1me}o da se o3su5{i. I#ma5m
sve3ga5 {to1 o1na pje1va. Sve3ga5 i3ma5m. Le2pa Lu4ki} o1na.
I1: E moja Mico.
I3: Sve3ga5 i3ma5 sa1mo sre1}e ne2ma.
I1: Da ti je makar ovaj ~oek...
I3: Da je o2n zdra1v.
I1: Sposoban.
I3: Da mi je da mi je Ve1sna bli4zu. A neg sa3de5 i ve1ze o1ve o1vi auto3busi {to
i1du5, i Zvorni4ka {to1 i1du za Ni2{. U ]u3prii ta1mkar u3ga5{ena sta1nca. Ne2}u da
pla4}aju. Ne3 moru va3lda. Ne3 moru qu2di, {ta1 ja2 zna2m {ta1. O!ne u1sluge i koje4{ta.
I1: Ja.
I3: I ne3 skre5}u na sta1ncu.
I1: Joj!
I3: Ni4{lije i Zvo3rni5k {to1 i1de. Nego i1du va2m, skre2nu dru1gim pu4tem. Ti2
ako si po1nla stva4ri ku3da5n }e{. Ne3 mo` sa3 wima ni1kud. A na3ko5 na sta1ncu
i3za5|u pre1da te.
I1: Ja.
I3: Ja2 ne1 zna5m na mo1bi5lni pa da po3zovem. Ve1sni ka sam mo3gla da i1dem. I
o1nda sa3de5n si2|e. Sa1d u3stavi u Ja1godini. I tu4dna... A ota4le dva4ne5s ki1lometa
ra do ]u3prije5. I dok o1npla2te... Ta3ksista ti je dve1sta di1na5ra. A |e1{ no1lke
stva2ri? Sa1 }e Ve1sna do4}i. Ka1k }e? O#na ka2e i3za}e kole4ginca pred wu2. U Ja1go
dinu.
I1: Ja. Ja.
I3: Pa da je spre1mimo koje4{ta da ne3 ku5pi. Ne3 more je3dna pla4ta izdr3`at
i stu3denta u Beo3gradu i da pla2ti i gre1jawe [da pla2ti i i tele3fo5n.]
I1:[A djete se {koluje.]
I3: I da pla2ti stru4ju i da... Sve1 dok po3pla5}a. E reko 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 nesre}a.
I3: Pa on ni1je pla4}o ni na |e1cu. O#na je pla4}ala po1la ka1d je ovaj,kasu
bi4li, |e3ca ta1m. A o2n ni1je da1o |e1ci da se sa3stane bra1t i se3stra. Ne3 da5 ~o-ovaj,
o3tac. I ba1ba pro1kleta. Ne3 da5da se sa3stane bra1t i se3stra,neg da ~u1je se tele
fo4nom. Na1zvala A!na, o3na se ja4vla. Ste3vana. „Da2j mi ka`e Fi1lipa da ga ~u1jem,
o1}u da mu ~e3sti5tam ro1|endan.”„Ne1 mogu 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 pa1tila i ~e1znula d i1de va2m sa ma2jkom i d i1de d i1de. Ka2`e: „Нe mo3gu vi1{e
ta1m da bu1dem, ma2jko, matreti4raju me. Mu1~e5 me. I ne mo3gu vi1{e ta1m bi1ti. Ako
ni1{ta, ja2 o3do u Mo3ravu.” Sre1}o5m su ibi4li va2m pri3hvatli i sve1. A {ta1 }e ka1d
e1t sa1d i o3na.
A: A vi|a li Ana brata?
I3:<Нegira. >
A: Uop{te?
I3: Pa ako ga... Ej o2n je we3ga5 da1o u Pa1ra}in da i1de u {ko2lu. Sa1obra}ajnu.
Ni1je da1o da i1de u Ja1godinu va2m. Jel pro4}e pored... 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. Reko ma3kar im
da1o bo2g da u3~e5 do3bro.
I1: Ja vala je bogu.
I3: I o3na ka2` ovaj...<» Издах. >Vi1dim ga na3ko5. A da mu pre3ku5~i ne3 sme5ni
po4jma ne2ma da b sme1la preku4~iti da ga {ta1 sme4de5 upi4tati. Ni da ni da joj
re1kne {ta1. I o1ndak o4{la A!na u pro3da5vnicu. Vi1dla we3ga5 i o3{la A!na u
pro3da5vnicu. Ka ta1mo ovaj... O#na o2n bi1o u pro3da5vnici. A!j ka`e da ne3 idem u
pro3da5vnicu pra1vim mu proble4me 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 sa3stanu ni1kako.
I3: Jeste zavr{li?
A: Jede baba Mica pitu.
I3: A niste.
I1: Evo sa }u i}.
I3: A i {ta1 }e.
I1: Joj [po sat...]
I3: [Ka2`e Ka1}a...]
I1: Ove ostanu. Tamkar. A je l i sa wom mora{ sat?
A: Pa ne}e morati.
I1: Ne}e.
A: Ne}e morati sad sam ja snimila ne{to i bi}e to dobro.
A:<Smeh. >
I1: Olga, Olga zna[…]. Ova kae...
A: Baba Olga je pri~ala vi{e od sat vremena bez prestanka.
I3: A ne mo3gu i ne2mam zu4ba5. I ne mo3gu da pri2~am.
I1: Nema ni u we […] je i ona je sva...
I3: Pa Qe2pa nek i3ma5 we4zin je3dan zu2b.
A: Pa dobro, baba Mico, ti ima{ te gorwe.
I3: Pa i o1vo je vi1lca.
A: Da.
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I3: Ne2mam nije3dan 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 gla3dujem, a ne mo1g da je1dem.
I1: Ja ne znam kak u nas Spomenka nau~i. Obe vilce.
I3: E!vo, si2ne,i hva4la.
A: Ho}e{ jo{ soka, baba Mico?
I3: Ne4}u vi1{e. Hva4la. Ne mo3gu. I!dem sa3de5.
I1: Kako je metla nije skid... Bila uporna.
I3: Qe2pa, bi4la b i ja2 u1po5rna. Al me3ni je ne1{to gole3moo1va vi1lca bi4la
da l je gole3ma...O#{la sam je3dnom o4vma4lkice me `u4qala, bi4la, ma1lo mi sa
stru4gali. I ne3 mo`e, opet da sto3i.5 Ako me1tnem za1logaj u u4sta bi4lo ~e3ga5, vi1lca
i3spade. Ne3 more da sto3i.5 Pro4bala sam sa4ma da me1tem. Ne mo3gu i ne mo3gu i bo2g.
Ja me1tem u u4sta, vi1lca i3spade. Ja2 u u4sta me1tem, vi1lca o1pe i3spade. Le4pila ma1l
o1naj le4pak i o2n ma1l dr3`i5. U#`u5qa me va2m sa le2vu stra2nu.O!pet aj ski1ni i ta3ko5.
A: A ko je tebi radio zube, baba Mico?
I3: Pr2vo mi je ra4dla je3dna... Ne1 znam ka1k se zva4la Sne3`ana. O#na mi je i
va1dila zu2be. Yetr3ne5s zu4ba5 i3zvadla sam od je3dan pu2t.
I1: Et vi{.
I3: Sve1 je3dan da2n-dva2pro2|e pa o1dem pa sve1 dva2po1 dva zu4ba mi va1dla. Pa
dao3namakar me3ne5 na1u~i da ka2`e a1jd neka t o3stane je3dno dva2 tvo3ja zu2ba tri2.
I1: Hvala bogu.
I3: Vra2ga. O#na me1n po1vadi sve1. Ne pro4|e dva4-tri da2na... „Do4| ka`e da t
ra2dimo zu2be.” I o3na me3ne5 pi2ta:„Je l po3znaje{ ti2 o4vdena ko3ga5?ˮ Reko ne po3znajem.
Po3znajem Mi4{u Ta3di5}a, al o3tkud ja2zna2m |e2 je o2n ra4dio i je l sa wo2m jel ni1je.
U ko3ntaktima da1 l to2o1ni ra2de tu2 za1jedno i...
I1: Ja ja.
I3: I o3na me1n ovaj, o1ne zu2be kobja1gce u1ra5di. „Do4|i na pro4bu.” Ja2 o3{la.
Ja2 mi1slim o3ne }e sta3jati. Joj ka`e u we2 de4sne o3ti{le. I#{la ja2 iPe4ro u1jako5v,
kod we2 po1sle. U we2 ka` ovaj de2sne ka`e lo1{i su joj skro2z. Ka1d Mi3lena ka2e
mo3ja se3stra ni1je i3mala ko1lko re1~e go1di5na da ni1je i3mala zu2be. Do3we5, i go3rw
 e5
ve1} bi4la po3vadla sve1. Bi4la na3pravla zu2be ni1kako sta1ti. I po3zove je3dna ro3|aka
u Beo3grad, da i1de da o3pravi zu2be. O#na je ka2`e na3mestila wo2j zu2be. To2 su ka2`e...
O#na sa1d ka2`e ne1 b da4la... Ni na2jboq... Ne1 b da4la i1qadu e2vra da mi ne1ko da4de5sa1d.
Da ka2e da2j zu2be. Da2j zu2be. Ne1 bi ida4la. Ne3 mo`. Ka1d ne2ma...
A: Spomi je ova isto lepo uradila, ona se ne `ali, nisu joj ni smetali.
I1: Lepi su, lepi su.
I3: A ne1 zna5m ko2 je wo2j ra4dio.
A: Woj je radila Vesna, doktora [Lala.]
I3: [La2la.]Eee! Da sam bo2gdo i ja2. Al do3bro mo1`da ni1je o3na ta1d ni ra4dla
u bo4lnici.
A: Nije [nije ona] je skoro po~ela da radi.
I1: [Nije radla.]
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I3: Ja o3na ra4dla pri1va5tno va3ldan i...
I1: To je wena ordinacija vaqd?
A: Pa ona radi u bolnici, ali mislim da radi iprivatno.
I1:Aaa.
A: Da ima i ordinaciju.
I1: Znam da ka`e da je kupio Lale i woj.
I3: Ja! A da1 l ovaj... Da1 l joj je ra4dla u bo4lnici ili...?
A: U bolnici je radila. Nije i{la Spoma privatno. U bolnici joj je
radila.
I3: Ko1lko su wu2 ko4{tali `a1losna. Joj ja2 sam da4la o1voj, se1dam i1qada il
bi de1vet. Pa sam da4la o1pet ka sam va2m ra4dila, opet dru1gi pu2t ka sam o3{la da
ra2dim. Ra4dila mi je3dna iz ba1we5... Pa i o1na je va3lda iz ba1we jel iz Lo3znice ne1
znam ni ja2. Go4ca i Mi4ra, zo3vu5 se. I o3ne ovaj... I wi1ma sam da-<Pretpostavqa
se da je informatorka htela re}i dala.>oko... I wi1ma sam va1ld da4la pe2t
i1qa5da. Ko1lko ne1 znam ni ja2. To1lko me ko4{talo. A nada4vala sam se pa2ra ne3
pi5taj me ko1lko. Pa da mi je ma3kar a1sne. Da je ma3kar a1sne.
I1: Ajd, Majo. O}te l ovdena jel gor d idete?

3. Списак коришћених симбола и знакова
Симболи,
знакови

Значење

А

истраж ивачка екипа

И1, И2, И3

информатори чији се говор испит ује

Х

не зна се ко говори

И1, И2, И3

говорници чији се говор не испит ује (нпр. деца
информатора, унуци и сл.)

[]

преклапање, речи које се у исто време изгова
рају

A: Доћ и ће [сутра].
И1: [Сутра.]

већи број преклапања

A: Доћ и ће [сутра].
И1: [Сутра.] А [2 Милан 2]
?А: [2 Тако је 2] рекао.

[2 2]

Пример упот ребе

Реч

нарочито истицање неке речи, слога или гласа, A: Доћ и ће [сутра].
емфаза
И1: [Сутра.]

y

ред уковани гласови, слово се ставља у експонент

<>

појашњења екст ралингвистичког контекста

<?>

претпостављена реч, која се због неразговет
ности не чује добро

<акц. ?>
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несиг урност у поглед у акцента

A: Доћ и ће [сутра].
И1: [Сутра.]
A: Доћ и <?>ће [сутра].
И1: [Сутра.]
И1: Do }
4 i <акц. ?>}e
su t1 ra.

<обл. ?>

несиг урност у поглед у облика

¥

кашаљ

<¥>

кроз кашaљ, наводи се иза речи коју информа
тор изговара и притом каш ље

☹

плач

<☹>

кроз плач, наводи се иза речи која је изговоре
на кроз плач

☺

смех, наступа након изговореног

<☺>

кроз смех, наводи се иза речи која је изговоре
на кроз смех

<Показ.>

показује, демонстрира

<»>

невербални знак, изузев смеха и каш ља, након
изговорене речи

И1: Do }
4 i <обл. ?>}e
su t1 ra.

<» Издах. > издах, следи после изговорене речи
<» Удах. >

удах, следи после изговорене речи

<Шап.>

шап уће

<Под р.>

подриг ује

Х <изост.>

изостављена реч ради чувања анонимности
говорника

АпотеХ

слог се не може идентификовати

КуХ

АпоХХ

број слогова који се не може идентификовати

И1: Отишао је у апоХХ.

()

појашњење лингвистичког контекста, рекон
струкција речи када је реч двосмислена

И1: И(х) је довео.

[…]

изостављена опсцена реч

И1: [ta 2 je rek […].

,

крај мање интонационе целине

!

исказ изговорен у емфази

?

упитни исказ

...

недовршен исказ, односно прек ин ута мисао,
коју није прек ин уо други говорник

„”

директан говор, апелативни номинатив

;

слабија повезаност реченица, готово да су две
засебне, независне, реченице

− реченица уметнута реченица, додатни коментар, издвојен
−
интонационо и(ли) паузама
сри-ца-ње

срицање

ку- кућу

недовршена реч, односно понављање слога

ə

оклевајућ и звук, шва

Аа

прод ужено трајање гласа

Y

неартик улисан 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 наслова (на језику основног текста, величина слова 10 pt, лева маргина увучена 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 празним 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
вићевим 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
аутора: (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 Р А Т У Р А).
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

Veltman, 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
Summary
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.
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