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ETNICКI STEREOTIPI О VLASIMA U SRВIЛ* 

Ја znam da се па ОУО mnogi nas zabrinuti «patrijota» znacajno zamahnuti glavom i 
геа da ёinjm «izdajstvo» ргеmа Otadibini, kad se иsиаијет da govorim о Rumunima u Srbiji, 

koje ро тјЩеnји тnogih уаЈја kriti Ш Ьаг precutkivati,jer svako isticanje Rumuna u Srbiji 
mойе odvesti tako zvanom «ruтunskoт pitanju» и Srbiji, od koga, ро mШјеnјu тnogih, <fPreti 
opaSnOSI). Моје i 10 ьш, а/ј i bez оуљ mојјћ геЈоуа сео svet zna da 11 Srbiji јта Ruтuna. То 

nе оЈгјсе n! nasa zvanicna statistika (Ђорђевић, 1906:45). 

Ovaj citat, star сео vek, ove godine уес је iskoristio rumunski istoricar George Zbukja 
u svojoj пајпоујјој knjizi о Vlasima, odnosno - timockim Rumunima, kako ЈЬ imenuje u 
samom naslovu (Zbuchea 2002:691). Та druga vizura, upravo drugaCiji stereotip (pogled sa 
severnc strane Dunava2

), пјје predmet ovog rada. U паиспоm diskursu u Srbiji Vlasi sc 
роmјпји i u 19, veku, а па formiranje slike о Vlasima severoistocne slike indirektno su uticali i 
strani паиспјсј i putopisci; analiza оујЬ studija Ыlа Ы od velikog znacaja za razumevanjc 
savremenih stereotipa. Sa druge strane, posebno su znacajna i novija istrazivanja bugarskih 
etnologa i antropologa usmerena па osvetljavanje slike о bugarskim, «vidinskim» Vlasima, koji 
- analogno juznoslovenskom - Cine svojevrsni vlaski balkanski kontinuum sa Уlзsјта 
severoistocne SгЫјеЗ • Cini sc prihvatljiva koncepcija francuskog antropologa Оејanа 
Dimitrijevica koji govori о kопtеkstuаlnощ dvostrukom identitetu Vlaha - rumunski identitet 
је izrazen u okviru lokalne, rumunske/vlaske zajcdnice, а уап te zajednice VJasi/Rumuni јmаји 
srpski identitet4

• 

Ovde се biti ponudena samo jedna od mogucih slika etnickih stereotipa о Vlasima 
severoistocne Srbije dobijena sagledavanjem jz nekoliko uglova i vremenskih таупј, росеу od 
zvanicne etnologije i lingvistike u SrbijiS

, preko fo1k1ora, sve do autenicnih iskaza informatora 
snim1jenih па terenu u poslednjih neko1iko godina6

• Autenticni transkripti iskaza informatora 

• Prilog је јпааеп okviru projekta: "Etnolingvisticka i sосiо/ingvistiсlш istraiivanja izbeglica i 
multietnickih zajednica па Balkanu" (2167) koji finansira MNTR Srbije. 
I U оуој studiji data је i kritika dosadasnjih teorija о etnitkom idепtitеtu i jeziku Vlaha u Bugarskoj i 
Jugoslaviji (Zbuchea 2002:10). 
2 Za Ьоlје upoznavanje sa stavovima rumunske istoriografije tokom dvadesetog veka znacajne Би i studije: 
Vilsan 1918; СопstапtеiGоlореntiз 1923; Сопstaпtе 1929; Hagi-Gogu 1939; Constantinescu 1941; 
ТГЈрсеа 1945; Metes 1977; SЗlldu-Тimос 1997; Vidin 1997; Раiщап/Сiопсhiп 1998; Zbuchea 1999 i 
zbomik dokumenata Romanii Је la sud Је DunЉ·е. documente, Bucure~ti 1997. 
з Јпfoпnаtivап preigled vla.Skog stanovnistva u Bugarskoj, njihovu geografsku rasprostranjenost, poreklo i 
toponime у, и: Младенов ] 995. Aktuellli bugarski statisticki Рodасј о Vlasima i "vla~kom" jeziku daH su 
и: Бизеранова 1995. Studija: ЗaJIКОВ 1995 о istorijskim razlozima za formјтпје vla~kog stanovnistva u 
Bugarskoj u velikoj mеп osvetljava i stanje u severoistotnoj Srbiji, 
4 Dctaljnije u radovima: Dimitrijevic 1998; 1998а; 2000:96-100; 1994: 132-134. Кърстева 1996 istrazuje 
»uпutагеtпiёkо sаzпапје({ УlаЬа u Bugarskoj, а Радунчев 1995. samoodredenje Уlаћа i stереп njihove 
integracije u bugarsko dmstvo, 
5 О stavovima etnologa (ј uopstc intclektualaca koji se Ьауе istгaZivanјеш lokalne tradicije) i idеоlоskоП1 
diskursu balkanske etllologije ир.: Naumovic 1998. . 
6 Autor је tеп:пskа etno!ingvisticka istrаzivапја severoistoёne Srbije, pocevsi оЈ ] 999. godine do danas, 
оЬаујо u vlaskim ungurjanskim selima: Zitkovica, Кladurovo, Dubocka, Jasenovo, Zlot, Metovnica i 
Gашzigrad; i caranskim: Наlоуо, Gradskovo, Kovilovo, Mokranje, КОЫБпЈса, Dusanovac i PodvrSka. 
Znatan materijal prikupljen је i u Beogradu od nosilaca vlaskog jezika, УlаБkз tradicionalna Iшlши i 
narodni govori istrazivani su integrativno - u uzem i sirem kопtеkstu sa srpskom (5, Zvezdan, Stubik} 
romskom (s. Podvi"Ska) i bugarskom (s. ОиЫје, Veliki Izvor) tt'аdiсiјош. Postoji ve1ika potreba za 
еtпоliпgvistiсkiш i sociolingvistickim istгаzivапјеm urbanih visenacionalnih zајеdniсз (kao sto su, npr, 
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dati Би и Prilogu ovog cada, аН su podaci i infonnatoru, mesti i datum vodenja razgovora 
namemo izostavljeni7

• 

Upadljive promene па Бујm пјуојmа funkcionisanja etnickih stereotipa о УlаБјmа 
dogodile Би se и Srbiji tokom dvadesetog veka. Etnolog Tihomir Dordevic u radu naslovljenom 
«КrOz пме Rumune», а objavljenom 1906. u «Srpskom knjizevnom glasniku>f Vlahe vidi kao 
sujeveme (((Poboznost је stvar gotovo nepoznata. U crkvu niko пе ide sem kad ро njihovim 
sujevemim ројmоујmа уаlја јСј» str. 526), lose vojnike «(Kukavice u Ьоји, kukavice Би bili i 
ргета kaznama koje 5и ih za to postizale» str. 526), surove razbojnike (<<Qvdasnji su hajduci 
ргауј bezdusnici, haramije, иЫјсе i nevaljalci najgore vrste, koji иЬјјаји Ьеzdиsпо kao 
zivotinja, cak i iz pasije, bez viteMva i ponosa» str. 381), uopste Ijude niskog morala «(Ne bih 
rekao da Би osobito bistri i okretni. Isto tako nisu пј hrabri п! РОПОБпј, а podmukli su i pakosni. 
Povuceni su i па tude dosta lakomi. Ni~ega uzvisenijega i p1emcnitoga пс moZc sc mcdu пјјmа 
па6ј u vclikoj meri« str. 55) i ukazuje па ораБПОБ! od rumunizacije srpskog stanovnistva ("U 
паБ Бе vrlo cesto govori о tome da па!;ј Rumuni rumuniziraju Srbe i da obratno tesko Ыуа. 
Cesto БС navodi kao primer kako јеdnа Уlајпја, kad Бе dovede u srpsku ku6u, сеlи ku6u 
роrшnипј, а опа пе паиеј srpski((, str.617). Оуа studija, koja izostaje u kasnijim sabranim 
деlimа ТЉоmјт Dordevi6a, sigumo odraZava klimu u intelektualnim krugovima Srbijc 
pocetkom dvadesetog veka, kao ~to 10 cini i niz kasnijih radova istog autora па оуи temu8

• 

Njnjegova teza о prvobitnom slovenskom poreklu Vlaha9 cesto Бе kasnije sre6e u паиспоm, 
рaranаиCnоm i folklornom diskursu о etnogenezi Уlаћа. 

Poeetkom dvadesetog veka sliCne stavove о stanovnicima sela Podgorac iznosi ucitelj 
i etnolog МЉајlо Rizni6 1O

• Nesto гапјје, krajem 19. veka, lekar Stevan Масај је пеstо 
umereniji u svojim sudovima «<bIage пагауј, dobrodusni, iskreni, usluzni, druzevni, u ku6i 
umereni», «Ьпо shvataju», роmјгепј Ба sudbinom, osvetoljubivi, «mogu biti zverski svirepi», 
«роћоНјјуј, odani spirituoznom рјси», poseduju specifican odnos prema smrti) 11. 

U periodu izmedu dva rata, 1924. godine, zagrcbacki casopis «Nova Еvroрю} svoj 
petnaesti broj posvecuje temi «NaSi Rumuni i пшј Сјl1сап»: istorijsko-etnografsku sintezu о 
Vlasima dao је Tihomir Dordevic, а о Сiпсагimа i Meglenorumul1ima Јоуаl1 Erdeljanovi6; 
istorijat romansko-slovenske simbioze па Balkanu - porcklo romanskog stanovnistva i 
balkanskih Уlаћа - kompetentno је ~redstavio Petar Skok, statisticki prikaz Rumuпа, Аrumuпа 
i rumunskih Roma - Z. R. ророуј6. 1 

Savremeni etnolozi u Srbiji cesto preuzimaju stavove Тјћотјт Dordevica о Vlasima 
(ир. npr. Влаховић 1993, 1994:61, 1998). U поујје угете stereotipi u drustvenim Пiшkаmа u 
Srbiji konstruisu se oko problema identiteta i jezika Vlaha, za raliku od situacije па pocetku 

Pozarevac, Реtrоvзс па Mlavi, SvПајпас, Воlјеуас, Zajecar, Negotin, Кladovo). Rezultati ovih 
islrazivanja delimicno su objavljeni и: Сикимић 1999,2000, 2000а, 2001, 2001а, 20016, 2002, 2002а, 
20026. Etnolingvisticka istrа1:ivзпја Уlаћа u Bugarskoj u поујје vremen оЬаvШ su rumunski istrazivaci, 
up. Nestorescu 1996 i Budj~ 2001. 
7 Оуе doneti razgovori vodeni su srpskom jeziku. U transkriptu nisu vrSene nikakve gramaticke 
intervencije. Komentar i pitanja istrazivaca dati su u zagradama. 
8 Tihomir Dordevic је istraiivao i istorijsku gradu о Vlasima и doba kn:za Milosa, ир. Ђорђевић 1923 i 
1941. U okviru Jugoslovenske delegacije па Konferencije тјга, 1919, izradio је еlаЬога! о Rumunima u 
Srbiji (uр.Трговчевиh 1986:314). 
9 «Predanje u Ranovcu veli da su Ranovl':ani Srbl koji su и staro doba pobegli od Turaka u RlmиПЈји, 
'ато se porumunili, а docnije оре! pre~li па svoje slaro ognjiSte. Мој kolega g. МШvоје Basic ( ... ) ртјсао 
тј је da пэl! Rumuni i Сзraпј i Ungurani kazuju da su poreklom sa Kosova, da su u staro doba Ыli Srbi, 
dз su оtШi u Ugarsku, u mesto Almas, da su se tamo porumuni1i i otuda se kao Rumuni vratili u Srbiju, 
па sadasnja svoja sedista. Otuda su Јт, уеlе, srpska Јmепа i prezimena. а otuda јm i srpski оЫсајј i slava. 
Оуо iпtегеsantпо ргедапје уаlјаlо bi sto Ьоlје upoznati, јег izgleda да u пјеmи tezi једпа istinska tајпа, 
koja Ьј se njegovim 'аспјm upoznavanjcm bar donekle dala otkriti») (ћорђсвић 1906:776). Мј! је poznat i 
bugarskim Vlasima, ир. Басева 1995 i Mihailesku 2002: 101-103. 
IU Up. Ђорђевић 1906:378. 
11 Up. Prilog Ьг. 1.3. 
12 О politickim aspektima problema Vlaha u Bugarskoj izmedu dva rata v.Нягулов 1995. 
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dvadesetog veka kada se pitanje jezika пјје РОБИуlјаlо. Као posledica potpune lingvisticke 
praznine kada је u pitanju jezik kojim govore УlаБј (Буе do skora пјје postojala nikakva 
dijalektoloska пј sociolingvisticka studija), 10gicno је &to savremenu jugoslovensku etnologiju 
karakterBu stavovi kao: «Najvecu masu stanovnistva u derdapskom Podunavlju сјпе pripadnici 
vlaSke govome grupe, сјјј Бе jezik bitno razlikuje od rumunskog» (Vlahovic 1993), јlј: шazlikе 
izmedu vlaskog govora i rumunskog jezika, РОБеЬпо u usmenom narodnom stvaralastvu, 
уеота Би velike« (Влаховић 1998:106}13. Lingvisti-romanisti za vlaskajezicka pitanja Ыl] su 
uglavnom nezainteresovani 14, l1ј su (kao i nekoliko znacajnih slavista-dijalektologa I5) Бато 
isticali urgentnu potrebu да Бе vlaski narodni govori 8tO pre istrazel6

• 

Уесјпа stereotipa sa pocetka veka dobila је u naucnim krugovima druge роlјупе 
dvadesetog veka drugaCiju dimcnziju. Razmi&ljajuci о konstatacijama Tihomira Dordevica о 
«slabom mогаlш} i «suјеvеIjш> Vlaha, francuski teoreticar Dejan Dimitrijevic citira misljenje 
jednog топаћа iz manastira Vitovnica koji «nikad пјје video narod koji tako mаlо postuje 
religiju i Crkvu kao :;;to su to okolni Vlasi)} i zapaZa да је «komunizam ucinio uslugu 
Rumunima (УlаБјта) jer је u Буојој borbi protiv crkve osnazio domacu religioznOSD}17. Оуај 
autor smatra da se srpski identitet Уlаћа пе konstituise preko Crkve - prisutne па 10kalnom 
пјуои. Crkva Бе smatra za prevBe opasnu ро tradicionalnu drustvenu i religijsku praksu - koja 
јпасс garantuje rumunski (vlaski) identitet u lоы�ојj zajednici. Pripadanje srpstvu zapravo је 
izvr~eno putem DrZavc l8

• 

Tcrenska istrafivanja mladih pozarevackih etnologa i istoricara iz 1994. bacaju 
drugaCije svetlo па stereotip «роУЈзSјуanја» i pokazuju ubrzani proces asimilacije УlаЬа и 
доlјпј Мlауе: «Proces asimilacije је Ьпе tekao u selima sa me~ovitim stanovnistvom па taj 
паёјп sto su Бе Vlasi posrbili. Svoj etnicki identitet Vlasi su sacuvali u Беlјmа u kojima su samo 
опј nastanjeni» (Ћокић/Јацаповић 1994: 161-162) 19. 

IЗ U оуот smislu vrlo је ilustrativan i sledeCi citat iz studiјеStаnоvnШvo i migracije u istocnoj Srbiji М. 
Vesica iz 1978: "Vlasi predstavljaju те~аујпи stanovniStva sa v]askim oralnim jezikom, koja је 
nase]javala komunikaciono nepovezane i ekonomski рофипо nerazvojene, а kultumo-prosvetno sasvim 
zaostalc krajeve Istocne Srbije. Otuda ПЈје dos.lo do foПТIјгапја sopstvenog knjizevnog jezika, а пј 
prihvatanja rumunskog. Vlasi su se sami dobrovoljno opredelili za jezicnu asimilaciju u odnosu па srpski 
(ра i bugarski jezik), а (јте i za srpsku kulturu. Intenzivan komunikativni i ekonomski razvoj Istocne 
Srbije i пјспо integrisanje u socijalno-ekonomskc i obrazovno-kultume procese Srbije, doprineli su 
postepenom uklapanju u srpsku naciju, bez obzira ~to zadrZavaju vlaski kao огаlп! jezik (uglavnom starije 
generacije). Praksa dosadasnjih popisa stanovnistva pokazujc da se Vlasi prilikom popisa najCes.ce 
deklarisu za vlaski matemji jezik, аli za srpsku narodnost, kada su u popisnici postavljena оЬа pitanja. 
Меdutiш, u popisu 1948. godine, kada је Ыlо postavljeno saтo pitanje о narodnosti, оп! su kao odgovor 
upisivali "vla~ki", јег su tim odgovorom zeleli da istaknu svoj matemji jezik. U nardnim popisima su u 
pogledu matemjeg jezika ug]avnom zadriali isti odgovor, аН su sc па pitanje о narodnosti, subjektivno, 
ро svom slоЬodпош opredeJj епји izjasnj ауаlј za srpsku narodnost" (Vesic 1978:31 ).Као posledica takvih 
naucnih postavki u istoj studiji ве konsekvetno дo~lo do sledecih zakljucaka о УlаБјта kao nesklonim 
radu u inostranstvu: «Od ukupnog broja zaposlenih u inostranstvu Srbl ucestvuju sa 97% i (о uglavnoт u 
visokom procentu iz opstina Negotin, Svilajnac, Pozarevac, Petrovac, МаЈо Cmice,Despotovac, Zabari, 
Veliko Gradi§te i К1adovo. Odlazak Vlaha пјје brojan i опј исеБмји sa ne§to vise od 1% odnosno 468 
Иса. УlаБј па radu u inostranstvu БU uglavnom iz okoline Petrovca 219, dok iz Negotina, Сиргјје, 
КIadova, Kuteva i Zabara Би zastupljeni u znаtnо тапјет Ьсоји}) (Vesic 1978: 115). Na sliспiш 
pozicijama је i autor studije о vlaskoj etnickoj zajednici u Negotinskoj krajini, Марјановић 1981. 
14 Ир. kralku belesku о stanju izucenosti govora Уlзhа и; Flora 1976: 131-1 32. 
15 Ир. Јоујс 1977, Ресо 1973, ]977, ]979, 1984 i Пецо/Милановић 1968;247, 273. 
16 Ир. Savic 1971,1972-73, 1984,1998. 
17 Dimitrijevic 1994:131-132. 
13 Dimitrijcvic 1994:133. 
19 Stanovnici s. Brczana su srpskog i vlaskog porekla, mestani vlaskog porekla Би potpuno posrbljeni, аН 
о njima svedoce mikrotoponimi; V/aika mala, Ротаnа, Centrevilj, Corbolanska mаlа (ир. 
ЂокићЈЈацаllовић 1994:171). Stanovnistvo Б. Petka Cine Srbi, Cigani i Vlasi koji su Бе prilicno 
asimilovali sa Srbima, ир. mikrotoponim: Vlaska таТа (ЂокићlЈацановић 1994: 176). U Б. 
Aleksandrovac stanovnici Би уеСјпот Srbi, jednu trecinu stanovnika СЈпс Vlasi koji Би u danasnje vreme 
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1 folklomi diskurs о Vlasima, рге svega grada ујсеуа i anegdota, tokom vremena је 
mепјаlа svoju optiku. Jezicki ујсеуј о Vlasima danas su па јујсј izumiranja, jer, sa rctkirn 
izuzetkom nekih starijih zena u зеlјта u kojima su .skole otvorene tek pedesetih godina, 
prakticno vi.se пета УlаЬа koji пе govore srpski jezik. Globalni zakljucci istrazivanja о 
etnickim ујсеујmа о УlаЗЈmа, objavljenirn таЬоm u niskom humoristickom сазорјзи "Кica" u 
prvoj polovini 20. veka, zasnivaju se, pored licnih terenskih zapazanja, i па usmenim podacima 
dobijenim od Srba i УlаЬа. Danas su sale о Vlasirna ogranicene samo па krajeve u kojima zive 
Уlазј, а sudeci ро "Кicjnjm" izvorima, verovatno је i poeetkom veka situacija bila slicna. Као i 
danas, §аlе па racun УlаЬа i pocetkom veka bile зи nepoznate u daljoj okolini, kao .sto је npr. 
Beograd20

. 

Vcrovatno iz razloga cenzure ogromna уеСјпа ујсеуа о Vlasima оЬјауlјепа u «Кјсј" 
odnosila зе па srpsko-vlaske jezicke nesporazume. Karakleristike tog nespretnog «srpskog» 
jezika u vla.skirn ustima за pocetka veka, u osnovnim crtama mogu зе odnositi i па danasnje 
stanje govora Уlаћа. Istovremeno, treba ukazati па znacaj оујЬ zapisa kao ргујЬ pisanih izvora 
za dijahrona socio1ingvisticka istrazivanja vlaskog bilingvizma. Jezicka situacija па terenu i 
danas је уеота slozena i ne тои зе uopstavati, аlј, grubo гесепо - dok је u srednjoj generaciji 
bilingvizam potpun, u mladoj dominira srpski jezik, а znanje vlaskog је cesto зато разјупо. 
Uocena tendencija, daje danas па terenu зуе manje ујсеуа за temomjezickog nesporazuma, пе 
vazi za ујсеуе за opscenim efektom. ОЗЈm toga, па terenu је izuzetno ziva i druga vrsta 
etnickih viceva о УlаЗЈта i УlаЫпјата, zasnovana па kultumim razlikama. 

Stranci, koji govore drugi jezik. u tradicionalnoj kulturi dozivljavaju sc kao «петЈ» јlј 

«glupi», tako је Уlаћ је prikazan kao glup covek koji ne razume srpki jezik: 

Neki majstori vranjanci, iz sela V1ase, ЬШ па radu u krajinskom okrugu, ра 
vracajuci se kucama, ostanu bez hIеЬа. Kako su isli preko зеlа, а toga dana Ьјlе 
zadu~nice, опј svrate najedno grobUe koje је Ьјlо nekih naseljenika iz Rumunije. 

Vranjanci, videci kako зе tu obilato jede, zamole da dadu i пјјmа da Stogod 
jedu. 

Jedan koji је роmаlо znао srpski, da Ы ргауiо komendiju s пјјrnа, геёе јm da 
rnoraju i опј kukati па groblju, ра се dobiti dajedu i рјји. 

Majstori cucnu па jedan grob i razdemjaju se: «Kuku Vlasi, cmi зјromазј, 
dobri bestc, sto svi пе pomreste». 

Na to jedan stari Уlзh, covek Ьоlесјуа srca, dоtгёа, i stade ih dizati i cutkati, 
da пе plaeu. Dobice svega. 

1 tada јm dadose te зе siti najedo§e i napise, i усзеlо produZise put. (Golemo 
Selo, kod Vranja, Кјса 1925 Х!! 49) 

Etnicki nesporazum па геlасјјј УlаЬ - Srbin razvija se i па osnovi obostranog 
nepoznavanja tradicionalne kulture: 

Dode jedan Уlа' kod svestenika da krsti dete. Svestenik upita kako се јmе. Kako је 
kod Vlasa оmјlјепо Јте Ттсе, Тгајl0 i Gica, 10 је i оп kazao da zeli Тгајl0. Kako se 
оп sam zvao Тrailo, ра i njegov otac zove se Тгајlо; а јта i jcdnog sina Тгајlа, to mu 

uglavnorn posrbljeni, аН postoje rnikrotoponirni: V[a§ka mala, VlaCiCi. Pijofta (Ђокић/Јацановић 
1994: 192). U s. Роlаtnа ртуј su sc па dana~nji po]oZaj naselili Bozori, vlaskog porekla; danas u Роlаtпi 
zivi srpsko stanovnistvo, dok se vla!ko potpuno asimilovalo i izgubilo svest о svom vlaskorn poreklu. 
Ipak, zabelezeni su Ьroјпј rurnunski rnikrotoponimi:Bozori. VlaSka mala, Dutar. Ljovijska bara, Мгkuljа. 
Оргi!ov potok, Рuгkаn, Rumunovo i/i Rumunsko brdo, Staro v/a.fklJ gгuыј, Stmva, Coko/'din 
(Ђокнћ/Јацановнћ 1994:203) Danasnje stanovnistvo s. Sibnica је srpsko, postojanje rurnunskih 
mikrotoponima ukazuje da su lU nekada ziveli i Vlasi: Вuгdе/је, Vezurina, VlasJw mala. Gronca 
(Ђокнћ/Јацановић 1994:205). Na osnovu rnikrotoponirnije rumunskog porekla slicno Ы sc rnoglo 
zakljuciti i о selima Cetereze, Brzohode. 
20 Studija: Ljuboja 2001, posvecena etnickom ЬиrnоПl, пеrnа poglavlje posveceno Vlasima. 
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svestenik kafe: «Та nemoze to biti, da u јеdnој щсј budu ~etiri Нса Ба jednim 
Јтепощ narocito kad Би Буј od jednog rodona~elnika iz nishodne lјПЈје!}> 

Уlа' protrlja таlо сеЈо ра rece: «Vala, роро, ako се!; daj ти Јте Trailo; ako 
песе~, ја znam sta сп raditi: bacicu ga п jarak, а zena се т! rodi drugo, ра се Бе i to 
zove ТгаЈlо.» (Livadice u Нотоlјп, Кјса 1925 N2 17). 

Sledeci etnicki ујс о Vlasima u dyc varijante (Ба pocetka veka i savremena potvrda), 
uz interpoliranje dijaloga па vlaskom, nkazuje па nekoliko elemenata etnickog stereotipa -
k.arakteristiCni odevni predmeti (subara i torbiea), аlј i па direktno skatolosko (konjska balega) 
i1i zoonimsko izjedna~avanje (medved). 

Kako је postao Уlа? Bog i Sv. Јоуап Ј81Ј ро zemlji i stvara1i. Nasli konjsku fuskiju 
(balegu); Bog rekao da od пје mofe da Бе stvori Vlah, udario nogom u balegu: Slwla 
Romnju (=ustani Vlau) - Jakata йориnје GosPQde! (Еуо те Gospode) гесе balega i iz 
пје se ројауј Vla п velikoj subari. (Kragujevae, Кјса 1906 NQ 40) 

Putovao Bog i БУ. Arandel kroz Miroc planinu i naidu па medveda. Sveti Randel рЈш 
Boga. Кзfе: - Sta da napravimo od ovoga medveda? КaZe: - ТЈ znas - kaze - naprayi 
jednoga Vlaha, - Ра kako? - Ра ti znas - kaZe - kako pravis ostale zivotinje ра 
napravi. Оп - sveti Randel prekrsti stapom i stvori Бе Уlа'. АН Уlа' је i dalje sedeo, 
пјје hteo da ustane. Kaze: - Boze, песе da ustane! - Ра - kaze - оп пШа пе razume, 
progovori тп rumunski. 1 sveti Randel mu kaz.e: - Skoluce Romunje! Vla' skoti i 
kaz.e: - Adu, mosu, р'пје! Znaci: ((Dizi Бе, Romune». Vla' Бе digao i rekao: - Daj тј, 
Вои, leba. Otada Vlasi uvek ПОБе torbe, Ьоје Бе da пе umru gladni. (magnetofonski 
Бпјтзk, povodom zapisivacevog komentara о lерјт Ylaskim torbicama, КоЬВпјса, 
pricao Srbin, sefstaniee, 1969. Dordevic 1981:60). 

Nizak БосЈјаlпј status Vlaha u осјmа veCinskog stanovnistva potvrduje i mesto u 
foлnulаiCnоm nizu nisko vrednovanih grupa u konkretnim lokalnim zajednicama u saljivim 
zdravieama21 (рпmег је iz Krusevea): 

Ponosio Бе sinovima ј Бпаћаmа kao ( ... ) smederevska паЫја advokatima, kao 
pozareva(':ka паћјја Vlasima, kao jagodinska asurama, kao krusevacka kicosima ( ... ) 
kao VuCitm delijama, kao Sofija spahijama, kao Stari УlаЬ kmetovima (дуе kuce ра iz 
trece kmet) (КЈса 1906 N2 43) 

Etnitkj strereotip о УlавЈmа kao lороујmа, а «Vlајпатю) kao lakim zenama22
, 

иоЫ(':ајеп! је sadrzaj БаугетепјЬ ујсеуа о Vlasima. Prestupnicko poreklo Drugih poznat је 
etnicki stereotip, а mit о Rumunima kзо potomcima prestupnika zabelezen је i kod Madari3

: 

Оа ispritam kako su postali nasi Vlasi, патаvnо to је Бато u prici, u ујсеујта, 
istorijski је sasvim drugaCije. Ро nekom predanju danasnji su Vlasi doselili se iz 
Rumunije, posto је to Ыlа jako siromasna zemlja, ПЈје јm Бе isplatil0 da prave zatvore 
za prestupnike. Nije Ыо most па Dunavu, Буе te prestupnike, sa tim kriminaleima i 
kurvama, опј su posla1i preko Dunaya. 1 опда su se ОПЈ godinama stapali, mesali, tako 
da su postala mesovita sela, i brakovi i sela. Od toga dana do danas Уlајпе Бе пе 
svalcraju, niti Уlа уоlЈ da nkrade. ОПЈ Би stvarno, u vlaskim БеlЈта se krade, а i оуо. 
(terenski zapis autora, 2000) 

Ocekivao Vlah svastiku iz Nemacke па zeleznickoj stanici u Negotinu, tako da је 
tamo sa~cka da Бе vrate gore. ОП veze magarca, ode kod voza ра onda prenesu kofer, 

21 Сео sistcm пiskоvп:dпоvапЉ socijalnih ројтоуа datje и: Petrovic 2002:98--99. 
22 Ј bugarska folkloma svest vlaske zene dozivljava kao пеуете, ир. poslovicu: (9l(eH3 ат 8лашко, 
гемия в морето и давия в Цариград са загубеllа работа» (Дроснева 1995:296). Уегије se da su Vlasl 
razvтatniji od Bugara i da јт је тогаl па niskom nivou (Кръстева 1995: 153). 
23 Up. МенилlПОlIова 1995:84-86. 
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а magaтac se mаlо opustio. УlаЬ sa strane gleda neku granu, prut da odsece. Sad 
njegova svastika kazc: - Ра, zete, §to ga bijes? А УlаЬ kaze: - Је 1 оп da docckujc 
svastiku еl ја? (terenski zapis autora, 2000) 

Маl0 Laole, selo od 400 шса, јmа 800 raspu~tenica. (dosetka zabelefena и autobusu 
koji vozi kroz Ноmоlје, ] 999). 

Vlasi sami о sebi vrlo rado рпсаји ујсеуе u kojima zapravo podrzavaju postojece 
stereotipe: 

(Vlasi sami о scbi pricaju ујсеуе?) Оа. Тј ујсеуј uglavnom se pricaju па srpskom. Sta 
Уlајпј pj~e па grobu: Prvi put u grobu spava sama. Jedan тој drug је izmislio da Srbi 
јтаји cetiri S, а Vlasi eetiri Р: Fura frace far ge fricii24

• (terenski zapis autora, 2000) 

(Vlasi pricaju о sebi viceve?) Prieaju, ја пе znam da se neko od пјјЬ bog zna kako 
uvredio. Mogu da kafem i ја sam Уlа, iako nisam, јl! kad bi Ьјо пе Ы znao sta да 
radim, ni~ta пјје пј cudno пј pogrdno. (terenski zapis autora, Srbin, 1999) 

Danas se па terenu srecu i usko lokalne anegdote о Уlзsјта koje је te~ko posmatrati и 
okviru koncepta stereotipa: 

То је susedno selo, vlasko, poznato ро mаlјт ljudima. Postoji desetak domacinstava, 
to su Ijudi ma10g rasta. Jedan od пјЉје јmао tridesetak godina, опј su bIizi Negotinu, 
ра u Negotinu, po~to ти se pripiskil0, ruke ти se smгzle, пјје mogao to da uradi. А 
neka gospoda mislila da је to dete, а kad је izvadila опи stvar, tako таli covek, пјје 
dete. Zene su njih izbegavale, опј 5u jako таЈј. Jednog sam i vencao, аН ga је fena 
napustila. (terenski zapis autora, 2000) 

U svojim iskazima i Уlзs! i Srbi severoistocne Srbije isticu i vla.sku snalazljivost i 
smisao za humor: 

Ima ona bozja zapovest: postuj svaku vlast, ра је to tamo tako. (Zato пета politickih 
vieeva). Тај kтaj је pobozan, tamo se islo и crkvu i kada to пјје Ыlо рориlarnо. То 
vafi za sve. Једan тој rodak, pokojni Уоја, Ыо је па privremenom radu и Nemackoj 
i neki bas 29. novembar, уrзса se оп iz Nemacke vozom, to su Ыlа опа vremena 
nestasiea, ра оп natovario pun шре stvari iz Nemacke - gradi kucu. Na саппј и~ao 
carinik, а опо koturovi zice, svega i svacega. 1 пагаvnо - 10 пе moze, carina. Росео 
оуај da рlаСе. - Staje Ыlо? Е, ше, drug carinik, пе znas ti gde ја zivim. - Kako bre, 
ZMto, kaie carinik. - Eto, ја јтam taшо sirocice, zive tamo па рlanјп! Miroc gde је 
Kraljevic Marko terao vilu Ravijojlu, ра Јтја nosim ovu zicu da i пјјmа sine svetlo za 
29. novembar. 1 оуај ga pustio. Vlasi su sna1afljivi u svakoj situaciji i sve udare па 
Salu. (terenski zapis autora, Srbin, 1999) 

Na jezickom nivou stereotipi о V1asima fokusirani u oko termina «Vlајпю) i izraza 
«vla~ka pos1a». Etnicki stereotip roda, jezicki oznacen kao (Nlajna»15 kod Vlaha se пе 
dozivljava kao pejorativan, same informatorkc о sebi, u vrednosno neutralnom kontekstu, 
govore kao о «V1ајпаmю> 26. Oznaka muskog roda, «Уlаиса», danas јmа pcjorativan prizvuk, а 
cuje se uglavnom od strane пе-Уlаћа. 

Specificni porodicni odnosi Vlaha, opisani u postojecoj etnoloskoj literaturi27
, 

potvrduju se i u iskazima dobijenim tokom terenskih istrazivanja scveroistocne Srbijc: u 
prosirenoj porodici uglavnom узZ! ргјпсјр jednog deteta, i danas ponegde postoje maloletnicki 
brakovi, а bracne zajednice su nestabilne. ујБе Ьгаспјћ zajednica пе smatra se sramotom Јlј 

24 ({Ктэdј, brate, bez straha.») 
25 Кnjizevni tennin је Vlahinja. 
26 Up. gradu u Prilogu Ьт. 1 i 2. 
27 Up. прт.: Дивau 1995,1996; Дрљача 1976, 1976а, 1979; Пантелић 1974, 1975, 1991; Matic-Boskovi6 
1968. 
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preprekom za sledeci brak. Maloletnicki brakovi danas Бе vreduju ncgativno2S
• а domazetski 

brak sa izvesnom dozom podsmeha29
• Planiranje porodicc, јпасе novijeg datuma, осепјије Бе 

kao «trezveno~)30. 
Iskazi informatorki svedoce i о promeni tradicionalnog vlaskog оЫсаја - prcdbracne 

seksualne stobode. koju је seoska zajednica Буе do sredine ovog veka smatrala dozvoljenom i 
pozeljnom. 

Моја majka to ПЈје imala. оna је јтаlа razgovor. Nju је, recimo, mogao da isprati 
momak od igranke do kuce, onda Би razgovarali i tako Бе to zavrSio taj пјЉоу dijalog, 
о сети Би рпсаlј, пјје vaino §ta - ljubavno Јlј neke druge teme. аН је to tako Ыlо, 
isprcd kapije Бе јБрпсаји, РОБlе par minuta vremena, ako majka dozvoljava, опа је 
pozove i опа ide unutra, ostavi momka. Nije bas tako bilo kao sto је mоја ЬаЬа Јmаlа, 
ра пјепа majka, тоја prababa. Dok u тоје vreme, тј smo isto tako imali da mozemo 
da razgovaramo, аН тј Бmо уес mogli mаlо slobodnije da Бе ponasamo. 1 ondaje Буе 
to izgubil0 Буоје СаП. (terenski zapis autora, 2000) 

Iпfomщtorkе u Буојјm «autoportretima» svedoce i о uspesnim strategijama za 
postizanje ekonomske nezavisnosti koje uvaiavaju i odraiavaju etnicke specificnosti «Уlајпс», 
оуј iskazi potvrduju postojanje svesti о svojevrsnoj )vlaskoj еmапсјраСЈјЈ» а]ј bez definitivnog 
raskidanja Ба tradicionalnim паСЈпоm Zivota3

!. 

U lоkзlпој kulturi izrazom »vlaska posla« оЫспо Бе oznacavaju drugaciji moralni 
koncepti Vlaha; ipak, бпј Бе da је оуај izraz siri i da роkПуа integralanu vlasku tradicionalnu 
kulturu u ОПЈт domenima u kojima Бе опа razlikuje од 10kalne srpske tradiclonalnc kulture: 
tako је, npr. stariji Уlаћ iskaz svoje supruge о vlaskim pogrebnim оЫсајјmа kratko 
prokomentarisao sa »vla~ka posla« (2002)32. Za ilustraciju stereotipa «vlaska роslю) moze da 
pos]uzi iskaz mladeg Srbina iz Brze Palanke: 

Nisu neke kavgadzije, ati desava se da uzmu sekirce, za роЈа metra пјјуе, da se sude 
ро dvaes gOdina, ili naso zenu sa komsijom, ра ор, sekiricom. (Sta znaci izraz «vlaska 
РОБ]а»?) Ne mora to da bude vezano za zenidbu. Na televiziji prikazuju пјЉоуи 
Ьасјји, i tu sad bude pola sela., deset porodica. ili tri muskarca i jedna zena, тј Бто to 
gledali i jedan kafe - vlaska Р051а. Ne mora da bude 5tO se broja уепсапја tice. Nisam 
сио da Бе опј Bcudavaju 5to se tice bilo cega oko musko-zenskih odnosa. Ako se neko 
ozenio u vlasko Беlо. onda i оп vrcmenom postane i5ti. Ја tes.ko mogu i da razdvojim 
tamo, mesaju se уес sto godina. (terenski zapis autora, 1999) 

Stav о agresivnom uticaju vlaske kulture па susednu slovensku ј opasnost о mesovitih 
brakova zbog potencijalnog gubljenja 50pstvenog etnickog identiteta па таСun vlaS:kog sigumo 
је obe]ezio jednu cpohu33

• Medutim, dannSnja etnolingvisticka istrazivanja пјБи potvrdi]a 
postojanje ovog stercotipa па terenu. Sa druge strane, u savremenoj bugarskoj etnoloskoj 
]iteraturi ana1izirani su i drugi konccpti о vlaskom mentalitetu koji tokom nasih terenskih 
istrazivanja пјБи posebno ispitivani. То Би, pre svega «vrednoca». «ambicioznost», zatim 
«demonstriranje ekonomskog i socijalnog statusa»34 о kojima ovde ПЈје eksplicitno Ыlо reCi, аlј 

28 Up. gradu u Prilogu br. 3 ј 4. 
29 О bugarskom stereotipu vlaskog braenog modela i statusu domazeta ир.кръстева 1995: 155-157. ир. 1 
Prilog br. 6. 
ЈО Up. gradu u Prilogu br. 5. 
З! Up. gradu u Prilogu br. 7,8 i 9. 
32 Grcbenarova (1995:168) govori о specificnim pogrebnim оЫсајјmа kao svojevrsnom markeru vla!ke 
regije u Bugarskoj. Vlaski pogrebni оЫсајј i kult mrtvib ЬПi su u centru раznје istra:i:ivaca severoistocne 
Srbije ра su detaljno opisani u jugoslovenskoj etnografskoj gradi. 
ЈЈ Sve do posle Drugog svetskog rata i kod Srba u Banatu postojalo је misljenje: »Ako ti Rumunka иае u 
kucu kao snaja - kucu се ti porumuniti«, а kod Rumuna u Вапаш obmuto: »Ako ti Srpkinja ... H 

(Малуцков 1998:151). 
34 ир. Антонов 1995. 
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о kojima uzgred govore sami infonnatoгi u svojim iskazima. Zapazanja izneta u radu: 
Ракшиева/Николов 1995, koja iznose savremeno stanje etnickog stereotipa о Vlasima i ва 
aspekta ваmјЬ Vlaha (<<аutороrtrећ» i ва aspekta пјЉоуЉ slovenskih komsij а (<<portret») skoro 
u potpunosti se poklapaju sa slikom о Уlавјmа u narodnoj svesti stanovnistva seveгoistocne 
Srbije3S

• Аlј, autoгi kao tipicne odlike Vlaha u Bugarskoj beleze, прг, vrednocu, 105 ukus, 
teZnju za восјјаlпјm ргеstizоmЗ6 , solidamost, kao i stav da su (Nlasi poboZniji od Bugara», koji 
su kao stereotipi u nasim terenskim istrazivanjima delimicno potvrdeni i zahtcvali Ы dodatna 
tumаСепја. Samo istorijsku dimenziju danзs јmаји i stari etnicki stereotipi zasnovani па 
narodnoj etmologiji (Vlah;: vlas) о vlaskom stanovnistvu kao «kosmatom» (ир. 

Менил/Попова 1995). 
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PRILOG 

1. Ја sam јтаlа profesorajednog, kad smo ovde Ше па fakultet, upisala sam UCiteljski 
fakultet паknадпо, posle Vise pedago5ke. 1 sad оп kaze: Ја tacno znam da уј dolazite iz 
Negotina. "А ро сети, profesore?" - Zato 5to, kate, ја пе znam тога da пат је temperament -
kako vadite рјипја, kako razgoyarate, kako ulazite па vrata - sasvim druge pokrete Јтато za 
razliku od оуљ iz Pirota, Aleksinca, Vranja, sav taj juzni deo. 1 оп kaze - Ја пе verujem da си 
uopste da pogresim, еуо trudicu se da pogodim, ispomesajte se, ра da vidim. 1 stvarno, оп је 
росео da nas razlikuje. Ne znam ро сети, аlј jesmo тЈ таlо otresitije, snalazljivijc. Tog 
momenta se snademo, organizujemo se i sve to uradimo. Nije ЬјО poso da оп to пата zada da 
тј to nekako пе uradimo brie nego sto se оуе organizuju. (Da lј to vazi i za muskarce?) Ра, 
vazi i za muskarce, аlј muskarci su u tom pogledu таlо ispod zena. P08to ovde primat је zena. 
Stub porodice је zena i sve se oslanja па пји, od poljoprivrede do dece, do svega ostalog. Ти је 
muskarac таlо vise ovako, maltene kao turski aga, ра izigrava tu neku усliсјпи i tako. Da moz 
da skita, ра onda је zena tu poniznija 8to se toga tice, аН mislim da је komplemija zena od 
muskarca. (Кako vidite polozaj, гесЈmо, vase bake u odnosu па srpsku zcnu. Da li је njihov 
polozaj ЬоlјЈ?) Ра, пјје. Nije Ыо, jer su i опе ... Mislim da је vaspitanje и pitanju. Опе nisu 
mogle, to је Ыl0 stra~no ruzno da ostavis muza, kakav god da је. Mahom su se brakovi 
formirali preko provodadZiluka. То пјје ј810 da se опј vole, tu i tamo је i810 da sc уоlе. Ра se 
posle zavolis и braku, 8ta ce8-gde ccs, tako ЬаЬа рпса: Ра sta ti mislis da sam ја ЬМ уоlеlа 
ovog tvog dedu, nego, eto, gde Бат mogla da idem? Gde се::; da izade~, пе mogu, Јтаlа Бат 
brata, lako је уата da sad dolazite do поуеа. Za пјјЬ је, reeimo, Negotin bio ve1cgrad i zna se 
kad Бе ide и tom Negotinu, iako је Ыо deset ki1ometra, vasar, praznik јl је to neka kupovina 11ј 
prodaja. 1 таЬот је to vaspitanje bil0 da Zena bude potcinjena, kao 8tO је, recimo, i и srpskom 
оЫсаји, isto tako. Vremenom БС РОБlе, тепјanј Би brakovi, пјје to tako strasno, trezveno Би 
razmiS1jali kad је и pitanju potomstvo, mada је tu, recimo, druga strana јmа Јтапје, gde је Ыl0 
угl0 znасајпо za пјЉ, ро tome su se сепјlе porodiee kojc su bogate. (1999) 

2. (Da l! se moze primetiti koja је Vlајпа?) Primecuje se, 110811ја ј, ро svemll Бе 

рПтеСије. Vlaska sela, i srpska Беlа. Sad тоЫа, sad u ОУО doba, sad пета tolko da Бе primeti, 
јеl nosnja sad јде ista. А ranije јтаlо razlicita nosnja, ра i dan danas јта starije zene, primetis 
kojaje Уlајјпја, а koja пјје. Ро nosnji vise Бе to рПтеtilо. 11Iyek опе Ыlе nesto visljc nego оуе 
druge zene. Imаlа neka razlika. U оы�сепјll,, Бргетапји, i па иlјси, i ропа~апјu, i tako. Као da 
таlо odskocile od srpska Беlа. 1 sad Јmа рипо razlika izmedu ovde gore scla Рlаупа i 
Кlokocevac - i Kobisniea, Bukovce dole. Imа i sad razlika. То Би опј svi tamo ро inostranstvu. 
Iта razlika izmedu njih. Оуе zene su kao i ovde, zene Би Бргеmпе za Буе, da idu и роlје i БVС, а 
tamo dole ро оуа vlaSka Беlа to пе idti. Ne idu опе u роlје. УВе idu muskarci. Опс vise su za u 
kucu. Vise Би, kao nekad sta ЫЈе оуе, уВе Би onako, kad prime l1ekog и kucu, da spremaju, da 
pociste, za и роlје, retko koja ide и роlје. То оуј, Kobisnica-Bukovce. Е опе, опе su visc za 11 

kucu. А muskarci idu vise u poljoprivrcdu, rade normalno. I sve ~ta treba da se kupi, neki poso 
da Бе паргауј, па primer, da БС pogada neka Iшса, neka svadba, пеstо da se radi - to te zene se 
pitaju, mu~karci пета mnogo da Бе mesaju. Oduvek, i дап danas. РlиБ toga i stara ЬаЬа, koja је 
u toj kuci, опа Бе postuje. Ako опа kaze moze - moze, ako опа kaze пе moze - пс moze. А 
ovde пе. OYde vise mu~ka strana prevladava. 1 svekrva, svekar, а ро tam - tam пета. То su 
опе i to је. Iта raz1ike, Јтаlо је oduvek i dan danas Јmа. Ја sam јтаlа jednu priliku, јеЈпа 
ЬаЬа, опа iz Bukovca i опа рпса da је ј81а da prodaje ујпо ranije kad se ј810 da БС prodaje 
ујпо, islo se и Hrvatsku. Sama је isla па voz. Ша u Hrvatsku, prodavala groZde, prodavala 
ујпо. То је пјјта Ыl0 najosnovnije, groZde, lиЬепјсс, paradajz, krastavci, kod пјјћ mnogo рге 
stize nego kod nas. (2000) 

3. ВаЬа, u kolko si ti rodila тати? Ра reko, пе pitaj, u pctncs godine рипј, перипј 
scsncs. Najmlada majka и zajecarskom kraju sаш Ьјlа. Uyek т! БС smeju, ЬјО neki gillekolog, 
neki Кrunislav, i оп uvek ka.ze: - Јао, dete dete rodilo. А ја, znate, sirotinjsko dete, ра, тој 
muz Ыо trgovac, pedes trece, ako Бе uda devojka za уојпо lјсе, za trgovca, za тјlЈсјопега, и
to је premija. 1 ја sam tako, to cula, mnogo sam Бе оумо, nisam isla vise u ОБпоупи pkolu. аlј 
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ват uvck zaostala kod te nastavnice, kod ucite]ja. Nisu bili onda nastavnici, nastavnici su bili 
ва osmogodisnjom, to ви Ыlј ро Zajecar, to јс vec Ыlа таlа таturз, а gimnazija, to је уес 
druga ревта Ыl0 u to vreme. 1 ја sam uvek ве tako drиZila i kad god sam ј8lа, јао, vidim, kako 
ви опе оblасепе, i kako svc јтаји u kuce, а ја sirotinjsko dete. Мој tata pod сти zemlju. Ма, 
kafem. ko те, Ьгс, prosi, вато ват tako razmisljala, та prvi ko лаidе, odo ја. 1 оуај тој muz, 
оп stariji od тепе skoro devct godine. ВјО tamo па rudniku trgovac i ја: • Осе ве udaS? - Оси! 

Pobegla. Jedno уесе pokupim тоје dronjke, zadnju пос sam врауаlа s majkom i s оеет. Ne 
znаји тојј. оси da spavam s уата, otkud - ве cudi тој tata, sta тЈ је Ыl0, da nisam senula? Ја 
kazcm, та ocu јо!; malo da врауат kod vas. 1 ја lego izmedu пјј i grlim majku i оса, 1 sutra 
uvece тој muz doso s nekog drugara ija pokupila опе тоје pmjke i brisi. Јао, тојј nisu mogli 
da se pomire nikako. Za~to bas da se udam za Pirocanca? De је Vlajnja udata za Pirocanca! 
Sve Ьеш Pirocanke оуато u timocki kraj, а ја oti51a и опо brdo! 1 dn пе daj, i drZ пе daj, Ыlа 
sаш maloletna. То је таl0 teze Шо da ве уепСат. Ја ват rodila cerku vanbracno, аlј рлznао 
тој muz. Dok sam Ыlа punoletna, ровlе preveo dete. 1 trebao тј otae bude ses тевесј и zatvor. 
А onda јтат rodaku u Васеујеи, isto prezime, rodaci smo, Ьтса тот оси, аlј od stricevi. 1 
onda тЈ Ыо taj rodak u maticne knjige i оп тоје unistava, а ро пјепе maticne knjige, ajde -
krstenicu. Mcdutim, sud ПЈје poverovao da ве to poni8til0, posto sam rodena cetrdesete, а 
cetrcsprve је Ыо rat, ра se te knjige Ьо unisti1e, nego moram da јдет па vestacenje. Које ви to 
procedure, Ьј]О maltretiranje do Boga, аl ја dete, sta ват ја znаlа. Ра onda idete kod lekara, ра 
da уат da lekarsko uverenje da ste vi razvijena, da se moZe udate. 1 onda Ыlа ват prcd sudom, 
izasla па vestacenje. 1 tako ват dobila da ват ја trideset i osme, ро опој, ро тојој toj rodake, 
tries osme rodena. Моја sestra је rodena tries 8este, а ја sam cetrdesete. Tako sve опе 
dokumente su ponistene, а поуе Ви vadene. Опо ponistio, skroz. Iseepo iz maticnc knjige, 
ponisteno. 1 onda kao da te knjjge 8to sam ја rodena, zavedena, da su to spa1jenc za vreme тш, 
da ви nestale. Verovatno taj тој rodak 5to је Ыо tu u тевпи zajednicu, sluZbenik Ыо, maticar, 
sta ја znam, оп vodio (е knjige, оп је to verovatno unistio. ра ро njegovoj cerci izvadili su. 
Samo srednje slovo se пјје podudaral0. Da Ы тој otae izbegavao da пе ide и zatvor. (Da 1! је 
Ыlо i drugih takvih slucajeva?) Pajeste. kako da ле, ра Neg01inke su udali u cetmes godinc. Ра 
i ја sam se udala, eto, vidite, ја sam cetrdeseto, pedeset trecc sarn se udala, 29. novembra, ра 
vidite koliko ват јтаlа, рипјЬ cetmest. Mi вто Уlајпје, ра Italijanke druge. (Уlајпје su вс 
udavale vrl0 m1ade?) Ра i sad se udaju, пе znam bas, пе Ы znala sad. Kolko ваIn isla tamo и 
se10, пе, пе udaju se tako vise mlade devojke. Аl u тоје угете da, udale se jos u trines godina. 
Ја znam par тоје skolske drugarice, onda ве rodi1elji dogovaraju, ПЈје (о Ыl0 ljubav. sta se 10 
znаlо za lјиЬау. Ја znam, jedan тој skolski drug оипјо se sa jednu bogatasu iz Lubnice, 
bogata Ьјlа, jedinka, i sad Su gleda1i. Oni su таl0 siromasniji i sad се da ide kod пје kao zet u 
щси, posto su dva brata. 1 sad, stvamo, prica mаН, опа је Ыlа stara devojka, пјје neka lера 
Ыlа, ali оуј siroti: - Idi tu da se zenis, sta се!! tu, mi siromaSni. 1 kaze оп, bas samnom. isli вmо 
и osmogodi5nju skolu, i kad smo izaS1i iz §kole, odma ga njegovi, осе da ga zene. 1 sad kad, 
иуесе su treba1i da spava, оп рјш: - Је 1! саlе, ра gde ја treba da врауат? - Ра idi kod mlade da 
spavaS. Оп, јадап, sedeo tamo па krevet, оп prica паша sutm, znas. - Seo sam, рlасет, ра kako 
da Ыет, sta da radim. - Ра naucice te опа, опа starija Ы1а. Јао, i kad ти Ы10, znate, godine za 
уепсапје, njegova devojcica пјети повјlа Ьюјаk. Njegova cerka, to starija devojcica, а тlшiа 
devojcica, svekrva је повјlа, znas, опи kolevku drvenu. 1 ЬаЬа је nosi u опи kolevku, а 

devojCica nosi barjak. А оп mladozcnja i mlada, оп tek imao опда godine да se vcca sa пјоm. 
А јтао уе6 dvoje dece. (Koliko је опа Ыlа starija od njega?) Ра Ыlа bogami scs-sedam godine 
starija. Аl опа јтаlа svoje godine kad se уenеаlа, аl оп пјје јтао. Опје Ыо mlad, аl sirotinja, 
puka sirotinja Ыlа. Onda, te godine, znат, puno пј! se tako ozenili, i onda i ја оси da вс udam. 
Аl ја sam ве udal~ eto, ја kaZcm, sirotinjsko dete, i тој tata kad dode izjamu, jadan оп, вато 
mu zubi vidim. Ја kaZcm: - Ра тј smo dve zenske, а тоја sestra ве пјје tako mlada udala. Опа 
se udala u osamnestu godinu. Ја ват пји pretekla. (2000) 

4. Вјl0 је straSno, ја пс znam.iz kog razloga su оп! radili te maloletnicke brakove i 
onda ве tu umesala drZava ра Љје kainjavala. Ја bas sad рјtaш moju ЬаЬи, jer је опа bilajedna 
od, eto, пјепа porodica od (јћ, тој deda је morao da odlezi sest meseca zatvora zbog тоје 
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tetke koju su опј udali u cetrnaestoj godini. Опа је Ыlа sitna, i sad је sitna, таlа, mogu da 
ројтјm kako је tOO izgledala и eetrnaest godina. Ка1.е: - Uopste пе znam zasto i zbog cega Бат 
to urad11a, аН kad Би Бvi tako тдј!ј, onda se izgubi, sta ја znam, tako neka prilika, ра hrle Буј. 
Hrlili Бто i тј: cetmaest godina, опа је dosta odrasla, ра sta? - Ра kako, Gago, odrasla, reko, 
kad yidis da ipak su опј deca? - Ројта петат, mora da smo i тј Ыlј glupi, nedoyoljno, 15to 
tako, obrazovani. Onda је to Ыо neki njihov zivot koji Би Буј рпћуашlј od jednog do drugog. 
(А mladozenja?) 1 оп је Ыо tu, ја тјБliт da је оп јтао petnaes-sesnaes godina, оп је, valda, 
dve godine Ыо stariji od пје. (Da ]1 уат је mozda pricala о tome da 11 Би ОПl и tom izrastu јmаlј 
рсауе odnose, Ш је to bilo formalno?) Ne, јтаlј Би, јтаlј su, da. Zato .5to Би опј oformljeni, od 
malih nogu уес Бе zna. Ја kaZem - ја пе yerujem da и vlaskim Беliта јmа, recimo, tako tog 
ekstremnog, da пе kazem pedera i lezbejki. Verovatno da је to malo iz glave. Mogu6e da је 
genski, пе kazem da ih пета jer Бе опе predodreduju od mаlјћ nogu. Zcnc Би Ыlе, ја pamtim 
kako је ЬаЬа тепј tutnula igle, тј Бто јтаlј Буоје doma6instvo, ti moras da Бе naucis da pletes 
carape тит, ра пе moze to Шkо. 1 to non-stop ропауlјапје, 10 је to. 1 ti Бе Бргета!; za udaju, lј 
treba da znas da vodiS domacinstvo, treba da znas da kuvas, treba da pletes, da tkas, da nesto 
radK Muskarci Би se spremali za nesto drugo. ОПј Би nesto, eto, Ыlј privilegovani sto Бе tice 
zena, аlј Бе и пјеmи govorilo: ti mora~ da vodis racuna koja је devojka za tebe, eto tako, 
verovatno Ба spremaju. Ма, тиуај lј пји da тј dodemo do te i lе porodice! То је lера dcvojka, 
bilo је tu huskanja, ра borbe oko udaje, ра daj da rasturimo, оуј Би se verili, daj da rasturimo 
to! Jedno уесе тата рпсаlа ра те odu~evila sa tim: - А тј, kaie, mladi, i ја. sta Бат ја znala. 
Мој dedaje Ыо sefmesne kancelarijc i пји пјје smeo da uzme, medutim, опа sedamnes godina, 
уе6 је Ыlа jako stara devojka. Ра је morao da је уеп da Cisto bude da јта i опа nekog, da пе 
izgubi tog momka. Аl опа пјје уоlеlа tog momka i rasturi tu veridbu, i onda Бе уепlа za tatu. 
Уе6 је Ыlа ш, pred osamnest. Уес Ба osamnest godine mogo 8ј да se udas i da sc vcncavas, 
паrзvnо. Аlј dokje veridba trajala опј su samo ВIi па igranke zajedno, svako svojoj ЈшСј, i nisu 
Јтаlј nekog kontakta. То retko da је, јеЈЈПО da је neka, bas nesto, аlј su se trudili stari ЬаЬа i 
deda i тата i tata i svi, ссlа [атјlјја da пе dode do kontakta. Nikakvog seksualnog kontakta 
pre braka. АН ako se udala i otiSla u tu ku6u, posle godinu dana опа Бе porodi. S petnes godine. 
Моја komsika se porodlla и petnestoj godini. (1999) 

5. Trezveno su razmisljali kada је и pitanju potomstvo, mada је tu, геејmо, vukla i 
druga strana јmапје koje је Ьјl0, ovako, vrlo znacajno za пјЉ, ро tome Би se сеПЈlе porodice 
koje su bogate, тОБli su da иёјпе i neki kiks, ра sad пјје vazno ako је devojka mаlо, ПЈје Ьа!; 
tolko zdrava, ne~to, oYo-опо, ali је strasno bogata i onda Би ОПЈ i to radili. Sklapali Би takve 
brakove zbog bogatstva. (Da lј Бе рэzјlо па to da devojka bude casna?) Ako је Ыlа udata, 
reeimo, ра sad јта neko dete tamo, и toj drugoj kuci, опа Бе razvela glat, пјје vazno, оп se 
razveo, i оп Јта svoje dete, mislim - Брајаји sc brakovi. lопј se uzimali, bcz obzira па dcte. Ја 
kaiem: - Kako је mogu6e da ste Ыlј tako fini, posteni, kad оуа Ыlа za сеtП udata? - U, пјје to 
пШа, ti da znas, еуо опај, taj i taj, оп - nikakav jedan smotani, sobzirom daje, kao stalei, таlо 
је bio poznatiji, majka је Ыlа .snajderka, otac је ргаујо kozuhc, оп је Ыо усс nesto. Medtltim, 
kao momak је nikakav, аl zato је drZao jedno sest-sedam iena. - Ата, тата, sta ste videli па 
пјетн, ПЈ sad пјје 1ер, kakav lј је tek Ыо tad? Ма sta ја znam, Буе to tako matori, ра ipak оп iz 
te porodice, ра eto, dolaze do рага i па neki drugi паСЈП, neces tolko da se izmucis. Gledali su i 
tu stranu. Nisu mnogo gledali - ра i зkо је Ы]а udata, ра sta ako Јта dete, ра udace se deca, ti 
ces svoju decu da napravis, ра onda се!; i njegovo, гесјто, da ozenis u drugu kucu i ti 6es svoje 
ako је zensko и drugu, i onda napravis s пјјт, ра се dete tu oslatl tu zajednicko. (Deca su 
ostajala kod muza?) ОЫёпо su tako radili. Ostavljala је to dctc. Вјl0 da је musko Јlј iensko. 
Retka је pril1ka, аН ја пе pamtim da se u selu to desilo da su se deca роуеlа. Mahom su 
ostajala. Sto је ЬЗS dobro. Опа роде i glat se uda u drugu kucu i tamo izrodi jos jedno i pode i 
odatle ako јој пе odgovara i пзdе treceg i ostavi ро nekog, i tako. Nisam zllala, јег ipak Бат 
dete, ра Бат posle pitala ЬаЬи - kako? - А, kaZe, Јта, to је пјеllа 6erka. - Сјја 6erka, ра od te, 
пе znаm, tamo? Ја пе mogu da verujem. Iта опа, пјЉ su cetvoro. - Kako to? - Ра i Ljubinka, ј 

ta druga, пе znam, i ovde dva deteta, tuje ostavila sina, tamo је ostavila cerku. 1 onda se udala 
u tre6u kucu i што јmа silla i cerku. ZnaCi, оп! su sve cctvoro. (Kako опа odriava vczu sa tom 
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decom?) Sad sve zavisi, neki odr:Zavaju, neki tako malo hladniji, аН udala se deca i odrasla, sto 
znaci ... Vaspitanjema verovatno poprimaju da to пјје tako strasno. Ne osuduju majku, i sta ako 
SI ti bez majke, ti се!! da odrastes. Najverovamijc da i to јта nekog ude1a da oni porastu таlо 
zdravije liёпоsti. Sve zavisi od porodice. Ne zameraju ти to 8tO пета mати. Оп је ostao tu. -
Тј јта da odrastes, ti јта da se zenis, јта da znas ko је tvoj put. Najverovamije da је to u 
pitanju. Ва!; sam se pitala gde је tu 1jubav, razgovarala sa татот. Al se to uzima malo 
h1adnije, ne sa preterivanjem, nego kao da је zivot takav i тоlјm. Nisu dozvoljavali tako neke 
traume. ( ... ) Menjali su tako brakove, bez obzira 5to је to Ыо ma1tene period pre, dokje тоја 
ЬаЬа Ыlа, u to njeno vreme. Мепјаli se tako parovi, radili su tako neke stvari. Ыlо је, recimo, i 
preljuba i tako. (Веz fatalnog zavcletka?) 1 jeste i пјје, ali ne tako, da. Nije. Retko da su zene u 
brakovima te ргеlјиЬе te~ke radile, to su, recimo, ako ostane raspustenica, ра onda tako. 1 nisu 
g1edali nesto Ьа5 strasno па to. Uda1a se i опа glat, bez obzira па tu njenu proslost i па sve to. 
Ра, znas, i1i - опа је Ьјlа strasno 1ера zena, onda је ta lepota za njih ... 1 па to su gledali, доЬro, 
ako, i udala se posle toga. 1 pored toga 5to је јта1а, recimo, nekoga. Nisu bas t01iko prezirali tu 
zenu zbog toga - ра опа nije јтаlа nikog, ра Ыlа је sama, ра tako. Ра cak i sad u starim дanјта 
kad ostanu sami oni se tako ујдаји, ti stari ljudi, пе prave neku dramu od toga, bas, sto odlaze, 
zna se - ta zena sa tim. Ima1i smo, recimo, pedeset, sezdcset godina, sedamdeset, vidaju se, 
svracaj и, пјј е straSno. (1999) 

6. (Оа li su se Caranke udavale za Ungurjane?) Neuporedivo manje. Ne znam da lј је 
neka od nasih otisla gore u ЬООо. Маћот obmuto, таћот su se тотеј zenili sa tim 
devojkama, recimo. IIi devojke koje nisu, posle jednog izvesnog perioda nastane tajac. 
петато muskaraca tolko. Ра, sad su dve devojke, ako se jedna uda, опа mora da uzme muza, 
mora da se dovede zct. Onda su uzeli tako, zetovi su do!;li sa strane. Jer Би Јеса, recimo, vlaska 
sela bukvalno v1ada ta Ьеlа kuga, ј510 se па to da Бе ... Ranije su јmаli i ро pet i scst i yj~e Јесе, 
а u poslednje yreme isli su samo па jedno do Јуа deteta. Bas iz tih razloga da se пе Ы podelilo 
bogatstvo, да пе bude taj siromasluk, jer su se Ьојаli siromasluka i onda mапје Ја деlе, da Ы 
ipak za јеdnо dete osta1o vise. 1 onda se tu odvoji ako su dve cerke, odvoji Бе miraz i ti ode~ iz 
lшсе i to је tvoje, оуо 8tO ostane - ostane drugom detetu bi10 daje to mu.skarac iIi zensko dete. 
АН ako su brat ј sestra u principu је zensko dete odlazilo, а musko је ostajalo. (Kada dode 
prizeceni zet da li оп preuzima slavu?) Ра, пе preuzima nista sve dok tu Јта Ыапоуа porodice, 
stari deda i Буј odgovomi i оп tu mora tako da se prikloni. (Kako ocenjujete njegov polozaj?) 
Ranije se, гесјmо, пјје moglo izjednatavati, cak пј БЈП, ni zet dok је god Ыlа glava porodice, 
dok је tu deda Ыо i ЬаЬа. Ipak БU se опј pitali za neke stvari, ра onda su tu sin, ра snaja mаl0 
mапје. пета!; ti tu bas da donese~ odluku. Zavisi od karaktera i оп porodice. Neki zetoYi, 
гесјто, nisu mogli da izdrZe - ра роди. Neki su izdr:Zali, i tako. Neki se nadmecu, ра mora 
tako. Ali ako уес izgubis јеdnо dva-tri zeta, moraces. (Dovode drugog zeta?) Dovode i dmgog, 
аН пе moze, ako Бе уес рroёије - ра znas, onda опј moraju таlо da spuste loptu, ра Бе паргауј 
neki sklad, пеМо. Pobogu, ako је treci-eetvrti poso rnoras da se pitaS, пе mos ti tako da ih 
menjas. Ostaje porodica onako та10 sa pccatom, ПЈБи oni Ьа§ tako slatki. (Kada ode takav zet
dete ostaje sa majkom?) Da, оЫспо ti koji su prizeceni, ti zetovi odlaze, а deca ostaju tu, пе 
odlaze. Svc to isto tako, tako i zene koje su tamo kao snaje, опе podu а deca ostaju, uvek dete 
ostane u kuCi. Тај ko је doso - оп odlazi. Ispadne da је nekad Ьоlје da budes zet, nemas tolko 
odgovornosti, јlј Бпаја. (1999) 

7. Ја, recimo, пе verujem u sve оуе zene. Ја znam da se опе Ьауе time, аlј ја пе 

vemjem пјјmа tolko. Моја majka је паиCilа to Ьајапје, опа strahovito mnogo zna Ьајапја, а1ј 
опа пе z.eli о tim lо§јт stvarima da priCa. (Od kogaje паиCilа?) Naucilaje odjedne zene u Бе1и 
dok је сиуаlа stoku. (Ne od ЬаЬе?) Ne od ЬаЬе. АН уеroуаtnо da је to njeno dato да опа to, 
prvo пјепо Ьајапје Ыlо је, опа јmа strahovitu тос, mislim da јта тоС. Dugo sam to lomi1a, 
verovatno vaspitanje, ~ko1a, sve је uticalo па тепе da od toga пета nista, аН s vremenom sam 
shvati1a da taj prost svet mozda пе razmislja tako kao ја, vidim da su tu neke рromепе i svi 
tvrde da је tako, doziviS neke stvari i onda роспет da sc РЈtaш - Boze, da lј је moguce, 
ustillem sc, nemoguce је da svi оуј ljudi ludi? Mora da tl1 јта medu пјјта i lleki drugi рlап, пе 
znam sta је. 1 опа mепј kaZe - ti ле уегије!; и nekim stvarima zato 8to sam ја ... jer ljudi od 
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muke sva§ta rade i jedu i рјји. Tako dзја razumem sve оуе zene sto lишји, sto tako traze spas. 
Уесјпа njih hote to da radi zbog поуеа i drugih stvari, а ОПЈ sigumo da imaju nekih problema, 
Ыl0 dusevnih, Ыl0 fizickih. Опа to nikad nije radila ni za kakve pare. Ne postoji para, kaze, 
koja moze da plati оо10 kakvo 1есепје, аlј ne postoji cak ni to da је tolko maltretiraju, da је 
dave, ра onda, эkо ti osecaS polrebu da је nesto castis, ОПЈ је ca.scavaju, i tako. ОпШl опа пјЉ 
рлтЈ, to bude u redu. Prvo је пепиЈа od stoke, znas, podatak јеЈап, kad stoka daje mleko, ра 
је mJeko krvavo, ра da posle toga to nestane. 1 stvamo smo se pitali, stvarno - zasto? Ра onda 
је imala тot tako da predvidi да 1 се da gleda, аlј пе уоlј da gleda vise, ona пе gleda karte пј 
pod razno, 10 је ubitacno, пе zeli Ја se Ьауј tim. Veruje tako u snove i misli da snovi stra.sno 
mnogo govore, аН kad Ы se kod пје naso neki оЈ novinara sa strane da slu8a Cime se sve ljudi 
sluze i sta sve rade, опј Ы rekli - ovaj svetje poludeo. (Dolaze Ijudi kod пје i tamo, u Auslriji?) 
Dolaze. (Samo Vlasi?) Svi. Росеу od Nemaea, Svedana, Auslrijanaea, diplomata, Јарanаеа, 
Кineza. Ја sam Ыlа zatecena, onda sam rekla - 1313, ја пе znam ko је ovde ludt - Znas, sta, 
sine. ko da је lud. ako covek smatra, skolovan covek, i ako kaze da ти је dobro, ја пе znam 
zasto, ра уј kod psihijatra odete ра nista se Ьоlје пе osecate, а ti se osecas. Niko nikog ne zove, 
пе тот ffil dode. Аl ako оп oseca potrebu i оп shvati da је to, onda је to sasvim pozitivno i u 
redu. 

8. Ра to ti је neki drugi mentalitet, опј (kladovski Vlasi) su brodarci, druga vrsta. Ima 
razlike. ОПЈ su ЬШ тоМа visc izlozeniji, zalo sto su пјЉоуј muZevi i осеуј radili па brodu, ра 
su mogli da dodu u kontakt sa Evropom, za razliku od nas koji nismo јтаlј to. Пi planinska 
sela. Jer mоја тата kad se bavila tim vezom, опа је Јтаlа tamo par porodica, odakle је 
donosila tako neke novitete za Zene, bluze, kombinezone, татте. Secam se marame neke 
staтpane, ра опа dode i napravi Ьum, to је bukvalno moda. Ona је prva zena koja se skralila 
kosu i onda suje isterali zbog toga, zato 8tO пјје smela ffil skrati kike. То је vrlo ruzno za zenu, 
bila је udata i рroglаsШ је tako, kao, kurvom, zbog toga 8tO је nosila mU8ku frizuru i bez 
татте. Вla је bez marame i napravila је kucnu haljinu i onda је deda E>oka i ЬаЬа Draga 
isterali. А onda, опа тепј prica, пе znas kako su oni Ыlј teski, i ја odem tamo i vidim ја оуј 
prodavci su doneli tako neke zavese, neke Cipke. 1 nateram ја tatu, роМо је Ыо stolar, иЫо је 
zanat uporedo sa osnovnom skolom, ро podne је ј80 i исјо је, а Ыо је kalemar, vrlo dobar је 
Ьјо i u tom poslu, i onda ga тата natera da napravi gamiske, to је рипа daska bila, i s оуе 
strane tako рипа i tako u sredini kao krug i тата kupi опе zavese i опј okaee опе zavese i 
naravno, komsiluk ljubomoran - to samo u јаvnјm kucama tako stoje zavese! Ranije se to 
pravilo, neke mаlе kuCiee su pravile tako sitne, аН опа је stavila tako veliku zavesu, cipkanu i 
garnisku, to је Ыl0 str~no. Јао, kazem, kako ste Ьге ljudi tako glupi, а drzali su izmedu 
prozora, геејто, оЫсan karton ili od onih dzakova, sta znam neki papir da пе Ы sunce tako 
izgorelo i sve. 1 to је ЫlО strasno, jedva је preZivela. А onda је kupila, nosile su se neke 
providne bIuze, ра је kupila kombinezon, јјао, to је Ыlа jos уеса drama. (О kojim godillama 
govorite?) То је sezdeset i пе zna koje, trece-cetvrte, ја sam Ыlа таlа. Ја sam dete Ыlа, 
devojCica od tri godine. 1 onda је опј isteraju zbog toga, jer «to је samo Jovanka Broz јтаlа». 
Nosi brushalter i kombinezon, bruka i sramota, sve su опе zene nosile kosulje, опе Ьеlе, а опа 
odjedamput ... Onа је prva zena u selu koja је skinula nosnju. Опа је уоlеlа da nosi nosnju, аlЈ 
уоlеlа је i to, опа је uvck Ыlа napredna, sve zivo da oproba. 1 оЬиса је Ыlа tabu, jer опа је 
kupovala i сјреlе, јтаlа је i сјреlе, i opanke је nosiIa kad radi, recimo, u роЈји i to. 1 роМо је 
опа, mozda, iz сеЈе te пјепе generacije, zena kojaje stvamobila poslovna, mog10 Ы se Ьа!; glat 
reci, ПЈ jedna zena пјје smela da izade iz sela, to је bilo strasno. Ne Zllam kako је опа to 
prcZivela, osamnes godina је јmаlа, devetnes, dvadeset, kad јој se sve 10 izdcsavalo u porodici. 
А tata је Ыо u vojsku, i sad опа ode tamo u опот Кljиcи, to se tako zvao kladovski srez -
Кljиc, zato 8to је tako cak i па тарј i otuda тј ga zovemo kao kljuc. Oti81a u tom Кljиёи i опа 
prodaje taj пјеп proizv9d, reeimo пасап, opregac, sve to 8to је јmаlа za prodaju ugovoreno, i 
ode tamo. Nema se prevoz toliko, i dobro је zaradivala, tu uzme kozmetiku, secam se reeimo i 
kako se zvalo - «Metamorfoza», tako se zvalo, stvamo, neka krema, bugarska, пе zllam Сјја је 
to пета, сеЈи putnu torbu рипи је јmаlа, опа је to prodala kao alva. То пјје Ыlо nigdc, preko 
пје је sve Ј510. 1 onda kupi bicikl, опа те kaCi1a па bieikl, to је Ыl0 уаlјапје, kad su oni тепј 
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pricali, ја sam se iskidala od smcha. тата kaze - петој da se smejes, Ijudi su se okretali 
skroz, to је Ыо bauk, to nisu muski, а kamoli zena па biciklu! Da I li уеюјеБ, sta је to Ыlо, 
kaie! 1 onda tati kupi prvi «Tomos}}, i sad ga drZi, reko tata nece da ga proda nikad, to је prvo 
vozilo koje је оп јmао u zivotu, i ostao ти tako, godinu dana ga је vozio, posle oti50 za 
inostranstvo. Vrlo su Ыlј kompaktni i jedan i drugi, аН su matori Ыli ti koji su mаlо, prosto bili 
ljudi bez !ikole, komsiluk i svi 08ta]i јт zamerili па tom napretku, а опј su se strasno slagali ро 
tom pitanju. HteIa ih је ekonomija ijednog i drugog. (Da li su опј medu prvima otisli?) Ne, ј510 
је pre пјјЬ d08ta, опа se dosta dvoumila, zato sto је јmаlа tu mаЈи privredu i zaradivala је 
fantasticno, а tata је u meduvremenu партаујо elektricni тliп. Ја mislim da је to Ыlа cak. i prva 
trofazna struja koju smo тј иуеlј, zato sto је (о moralo da radi. Вјlо је kuca, domaCinstava koja 
nisu јmаl! cak пј tad struju, nisu hte1i da uvode 10, jer је skupo. 1 jednu sijalicu da pusti5 da radi 
ра iskljucK А опа radi vezove, ра stavi od sto vati, 10 је straSno! Jaka sijalica od sto vati! 
Secam se da је malori samo vristao da se пе radi do kasno u пос jer sijalica od sto уа!ј, осе da 
se potrosi struja! 1 ti sad ројmј kako је to ... (1999) 

9. Оуо su sare vlaske. Кзsпјје su оуј iz gornjih sela росеН, опј u pocetku nisu Ыlј 
ујспј mnogo tkanju, i опј јтаји drugi 8til, i u sari i u svemu, i u upotrebi Ьоје. Tako da se 
vlaski krajevi mnogo razlikuju, recimo donji krajevi u odnosu па vlaska gomja sela, p]aninska. 
Оуо Jasenice је srpsko sel0 i опј l1isu znali tc паСјпе veza, tkanja i јmаli 8и neke 8уоје 
8pecificnosti, Ьјо је period kada su zene iz vla~kih sela radile te vezove, vlaske sare. Ьјlо da su 
иызsј kosulja, bluza, ili donji deo kosulje koji se vidi. Те vczovc su zene nosile u gomja se]a, 
prodavale za vunu. Zene su masoV11O јSlе i govorilo se Ја munce. znaci, u рlапјпи, типсе је 
planina. Znaci ide u gomje selo. аli lа munce, пјје se роmiпјаlо kojc sel0, tako su govorile 
zene. Dugo теп! nije Ьilо јзsпо sta to znaCi. ра sam РОБlе shvatila. То se smatral0 sramotom 
da zensko dete pre polaska u skolu пе паиСј da veze, da hekla, da plete. А tkanje mozda је 
kasnije islo. То se tu u kuci steklo, tu u kuci, od mаlЉ поgп, zensko dete Бе паиб svim tim 
poslovima. 1 da tka. Cak је Ыо i podsmeh, ako neko пе zna da tka. Smatral0 se to ogranicenom 
ОБоЬот, ukoliko пјје zensko dete паиЫо da tka pre udaje. Nопnаlпо је da se опа РОБlе udaje 
шауrБ! u tkanju. da Ollda otkriva cak i 8amа. (1999) 
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