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ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: 
ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ

Рад се ба ви по ло жа јем и стра те ги ја ма ис тра жи ва ча у кон тек сту те рен ског ин тер-
вјуа, во ђе ног у срп ским и бу ње вач ким ру рал ним за јед ни ца ма на тлу Вој во ди не и Ма-
ђар ске, а на гра ђи ко ја је ре зул тат ра да на про јек ту КултураисхранеуВојводиникроз
обреднупраксу.Лингвистичкииетнолошкиаспект, као и ни за те рен ских ис тра жи ва-
ња Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ. По ка за ло се да ком пли мен ти за по ну ђе ну хра ну 
мо гу функ ци о ни са ти и као им пулс за на ста вак раз го во ра, по себ но ка да је ис тра жи вач ка 
те ма упра во тра ди ци о нал на ис хра на. За ана ли зу су ко ри шће ни де ло ви тран скрип та ко ји 
би у кла сич ној (ру ској) ет но лин гви сти ци или кла сич ној сло вен ској ди ја лек то ло ги ји 
би ли јед но став но из о ста вље ни. Кон крет ни при ме ри ба ве се те мом кла ња сви ња и про-
бле ма ти за ци јом ри ту ал ног ста ту са ’кроф ни’, ко је су оба ве зно је ло за ту при ли ку у не ким 
ис тра жи ва ним вој во ђан ским ло кал ним за јед ни ци ма. У ме то до ло шком сми слу, рад ком-
би ну је ме то де ан тро по ло шке лин гви сти ке са ме то да ма сту ди ја ро да.

Кључнеречи: кул ту ра ис хра не, ан тро по ло шка лин гви сти ка, сту ди је ро да, Вој во-
ди на, тран скрипт, ис тра жи вач.

Рад има за циљ да пред ста ви ло кал ну ети ке ци ју у кон тек сту те рен ских 
ин тер вјуа, во ђе них у срп ским и бу ње вач ким ру рал ним за јед ни ца ма на тлу 
Вој во ди не и Ма ђар ске. Са ма си ту а ци ја на ја вље ног до ла ска у не чи ју ку ћу ста-
вља ис тра жи ва ча у по зи ци ју го ста, па се та ко на ли цу ме ста до ку мен ту ју 
ло кал на пра ви ла го сто прим ства: од уоби ча је них ’да ро ва’ го ста до ма ћи ну 
(на при мер, па ко ва ње ка фе) до уоби ча је них по ну да го сту (на при мер, шо љи ца 
ка фе и во да). Асор ти ман по ну да у об ли ку пи ћа или хра не све до чи на пр вом 
ме сту о имо вин ском ста њу до ма ћи на, али јед на ко мо же да све до чи и о со ци-
јал ном ста ту су го ста.

Са вре ме не ме то де те рен ског ра да, ко је ре ги стру ју це ло ку пан кон текст 
ис тра жи вач ког про це са на те ре ну, омо гу ћа ва ју и уви де у до ме ну праг ма лин-
гви сти ке, од но сно – кул ту ро ло шки усло вље но да ва ње ком пли ме на та за по-
ну ђе ну хра ну. У спе ци јал ним окол но сти ма по лу ин сти ту ци о нал ног ин тер вјуа, 
ка кав је био рад на про јек ту КултураисхранеуВојводиникрозобреднупраксу, 
ком пли мен ти од стра не ис тра жи ва ча мо гу функ ци о ни са ти и као им пулс за 
на ста вак раз го во ра, по себ но ка да је ис тра жи вач ка те ма упра во ис хра на у 
окви ру тра ди циј ске кул ту ре. Ком пли мен ти до ма ћи ни ма (ко ји су уна пред 
би ли оба ве ште ни о ци ље ви ма ис тра жи ва ња, па су уна пред при пре ми ли ода-
бра не ло кал не спе ци ја ли те те) че сто са мо пред ста вља ју ис тра жи вач ко сред ство 



за ели ци ти ра ње тра ди ци о нал них ку ли нар ских ре це па та и на ра ти ва. У ра ду 
је ко ри шће на те рен ска гра ђа из срп ских и бу ње вач ких на се ља, ко ја оста вља 
и мо гућ ност за ком па ра тив ну ана ли зу.

Кул ту ро ло шки за кључ ци ко је је аутор до но сио за сни ва ју се на ње го вом 
лич ном ис ку ству, сте че ном при ли ком ду го го ди шњих те рен ских ис тра жи-
ва ња у Ср би ји и су сед ним зе мља ма.1 

За ана ли зу су узе ти ’от па ци’ ин тер вјуа: упра во они де ло ви раз го во ра 
ко ји би у кла сич ној (ру ској) ет но лин гви сти ци или кла сич ној сло вен ској ди ја-
лек то ло ги ји би ли јед но став но из о ста вље ни. Ва жан је био спон та ни, сва ко-
днев ни раз го вор, ко ји се од ви јао на мар ги на ма ин сти ту ци о нал ног ин тер вјуа. 
По ка за ло се да овај па ра лел ни ток мо же да по мог не у тра га њу за кли ше и ма 
у спон та ном раз го во ру.

’ПРИ ВАТ НО’ ПРИ СУ СТВО ИС ТРА ЖИ ВА ЧА У ТРАН СКРИП ТУ

Ис тра жи вач – лин гви ста или, тач ни је, ан тро по ло шки лин гви ста у слу-
ча ју о ко ме је ов де реч – на те ре ну је слу жбе но ли це и ре зул тат ње го вог ра да 
је сни мље ни ин тер вју, ин сту ци о нал ни или по лу ин сти ту ци о нал ни. Ни је 
уоби ча је на бри га о то ме шта ис тра жи вач као при ват но ли це за и ста ра ди на 
те ре ну и шта му се за и ста до га ђа (ван ’на уч ног’ кон струк та ко ји ће на пи са ти 
по сле по врат ка са те ре на, или чак ни не ће – гра ђа ће са мо оста ти ар хи ви ра на 
за не ка бо ља вре ме на; уп. Си ки мић 2008). Ком би на ци ја не ре дов ног рад ног 
вре ме на са стре сним окол но сти ма (а ис тра жи вач ки рад на те ре ну је упра во 
то), ка да гра ни це из ме ђу рад ног и при ват ног вре ме на по ста ју не ја сне,2 пред 
ис тра жи ва ча по ста вља за да так да је де и пи је он да ка да мо же и – исто вре ме но 
– он да ка да мо ра, јер то на ла жу пра ви ла ети ке ци је ис тра жи ва не за јед ни це.

Уво ђе ње прак се ин те грал ног сни ма ња свих окло но сти раз го во ра по че-
ло је да се ре флек ту је и на (за по че так) об ја вље ним тран скрип ти ма. Де ло ви 
сним ка на ко ји ма су уз гред но за бе ле же не ме та ин сти ту ци о нал не окол но сти 
обич но ни су ко ри шће ни у ана ли зи. Сту ди ја Ма ри је Илић (Илић 2006), ко ја 
се ба зи ра на те рен ским раз го во ри ма во ђе ним 2002. го ди не са Ср би ма у ма-
ђар ском на се љу Ме ди на (жу па ни ја Тол на), илу стро ва на је са не ко ли ко те рен-
ских фо то гра фи ја, од ко јих јед на, она на стр. 78, пот пи са на са „Ин тер вју са 
Са вом Со ки ћем“, пред ста вља ис тра жи ва ча Ма ри ју Илић ка ко са са го вор ни-
ком се ди за све ча но по ста вље ним сто лом за че ти ри осо бе (на руч ку се оче-
ки ва ло при су ство два ис тра жи ва ча – Ма ри је Илић и Би ља не Си ки мић, уз 
до ма ћи не, Са ву и Са ве ту Со кић).

Ма ри ја Илић је у две сту ди је (Илић 2006; 2007) ана ли зи ра ла фол клор не 
анег до те, сни мље не не што пре руч ка и то ком ње га, али кон текст во ђе ња 
раз го во ра ни је на ве ден. Свест о ин сти ту ци о нал ном ин тер вјуу се мо же на зре-

1 Опис оба вље них те рен ских ис тра жи ва ња у окви ру ра да у Бал ка но ло шком ин сти ту ту 
СА НУ до 2010. го ди не в. у Си ки мић 2012.

2 Кон тек сту ал на ана ли за ин тер вјуа швед ских ме ди цин ских се ста ра и во за ча ауто бу са 
по ка за ла је да се пи та ње ис хра не то ком не ре дов ног рад ног вре ме на ре ша ва на ин ди ви ду ал ном 
ни воу, али да су при ли ком из бо ра хра не на пр вом ме сту по ве ре ње и без бед ност, од но сно бри га 
о ’здра вој хра ни’ (Sve der berg – Nyberg–Sjöberg 2010).
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ти са мо из јед не ус пут не ду хо ви те на по ме не са го вор ни ка – да ис тра жи вач 
не ће има ти до вољ но ка се та.

Два од лом ка из тран скрип та у при ло гу пр вог ра да Ма ри је Илић (Илић 
2006: 97) ука зу ју на то да се у ку ћи до ма ћи на при пре ма све ча ни ру чак за 
ис тра жи ва че. Пр ви од ло мак са др жи по здра вља ње дру гог ис тра жи ва ча (БС), 
ко ји упра во ула зи у ку ћу. Ис тра жи вач (БС) зна да је по ро ди ца Со кић по зна та 
по свом сми слу за ху мор, као и да пр ви ис тра жи вач (МИ) то га да на већ ду го 
во ди раз го вор у њи хо вој ку ћи, и у том сми слу тре ба раз у ме ти ње го ву раз ме-
ну ду хо ви то сти са до ма ћи ни ма: пи та ње о по де ли од ли ко ва ња и здрав стве ном 
ста њу са го вор ни ка у овом кон крет ном слу ча ју део су уоби ча је них ис тра жи-
вач ких стра те ги ја ’из ви ња ва ња’ са го вор ни ци ма због од у зи ма ња вре ме на.

 Ис тра жи ва че ве ин тер вен ци је сву да су на во ђе не са тач ним ини ци ја ли-
ма и у за гра да ма. Кур зи вом је ис так ну то скре та ње са основ не те ме раз го во ра 
и ре фе ри са ње на ку ли нар ски код, ко ји се од ви ја па ра лел но са то ком ин тер-
вјуа упра во за то што је тра ди циј ском кул ту ром и ис тра жи ва чу до де љен ста-
тус го ста:

[1.] Ево на ше го шће! Ај те, ај те! – Ај те, е сад сам ће ла. (БС: Кад де ли те од ли-
ко ва ња?) – Мо лим? (БС: Кад де ли те од ли ко ва ња?) – Ево сад. Ево,знатешта,
садћемомиручак. (БС: Са во је умро? Да, ни је, још је жив.)

У дру гој сту ди ји, на ста лој на ис тој те рен ској гра ђи и са истим са го вор-
ни ком из Ме ди не у Ма ђар ској, Ма ри ја Илић (Илић 2007) по ми ње ак тив но 
уче шће оба са го вор ни ка (отац и ћер ка) и ре ла тив но па сив но уче шће са мог 
ис тра жи ва ча (М. Илић). Као и у прет ход ној сту ди ји, тран скрип ци ја је под-
ра зу ме ва ла озна ча ва ње сме ха као мар ке ра за вр шет ка анег до те, одн. ин ди ка-
то ра ху мо ри стич ног ре ги стра на ра ти ва. Упра во је при мер [2.], ко ји је на ве ден 
и у сту ди ји Илић 2006, упо тре бљен као илу стра ци ја ’окол но сти сни ма ња’ 
у од но су са го вор ни ка и ис тра жи ва ча (Илић 2007: 221).

Сле де ћи од ло мак [2.] пред ста вља део раз го во ра во ђе ног не што ка сни је, 
то ком руч ка. У на став ку се на во ди са мо за вр ше так од лом ка ко ји, у скла ду са 
кон цеп ци јом на ве де ног ра да, са др жи јед ну ло кал ну анег до ту о ’не ком чи ка 
Сте ва ну’. Бу ду ћи да на за вр шет ку анег до те до ма ћи ца по ста вља – у бал кан-
ској кул ту ри – уоби ча је но пи та ње о ква ли те ту по ну ђе ног је ла, са го вор ник 
(отац до ма ћи це) на ста вља са дру гом до сет ком (’чор ба је мо кра’), а је дан 
ис тра жи вач та ко ђе уз вра ћа уоби ча је ном по хва лом. Дру ги ис тра жи вач, ко ји 
во ди раз го вор са са го вор ни ком, ак тив но уче ству је у пер фор ма тив ном чи ну 
ни за ња анег до та, што се у тран скрип ту и озна ча ва сме хом. Ис тра жи вач је 
у ова квом пер фор ма тив ном чи ну исто вре ме но и пу бли ка, па се у скла ду са 
сво јом дво стру ком уло гом та ко и по на ша. У на ве де ној си ту а ци ји [1.] и [2.], 
ис тра жи вач ка по зи ци ја је ви ше стру ка: он је ис тра жи вач (слу жбе но ли це 
ко је во ди раз го вор), са го вор ни ко ва пу бли ка (ак тив но уче ству је у на ра ци ји) 
и при ват но ли це (гост у ку ћи, ко ји уче ству је у за јед нич ком обе ду):

[2.] На ди мак је имо Жу ка, не ки чи ка Сте ван. Он је стал но био пи јан, па све 
не што: „Охо хо!“, рас по ло жен. „Ој, Бо га ти ма те ри ног, па ова је ко Жу ка!“ [смех] 
Јелдобрачорбаилније? – Маломокра. (БС: Кнедлесуневероватне.) (МИ: 
Маломокра?) [смех]
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Ком пли мент ко ји ис тра жи вач (БС) упу ћу је до ма ћи ци ко ја је спре ми ла 
ру чак (Кнедлесуневероватне.) то ком те рен ских ис тра жи ва ња 2002. го ди не [2.] 
по на вља се при ли ком раз го во ра истог ис тра жи ва ча у До бри ци 2011. го ди не, 
од но сно – де се так го ди на ка сни је [3.]. Бу ду ћи да су ком пли мен ти је лу сво је-
вр сна фор му ла, очи глед но је да упра во фор му ла ’невероватног је ла’ чи ни 
од ли ку иди о лек та овог ис тра жи ва ча и ње го вог ко му ни ка тив ног по на ша ња. 
Ис тра жи ва чев ком пли мент упра во по ну ђе ном је лу у си ту а ци ја ма [2.] и [3.] 
не вр ши функ ци ју ели ци ти ра ња ре цеп та, као у слу ча ју [10.], ко ји ће би ти 
опи сан ка сни је у ра ду.

Сле де ћа че ти ри од лом ка [3–6] део су тран скрип та раз го во ра ко ји је во-
ди ла Би ља на Си ки мић у ба нат ском се лу До бри ца 19. сеп тем бра 2011. го ди не, 
у про сто ри ја ма ло кал ног удру же ња же на. То ком раз го во ра се по ка за ло да је 
ово ло кал но удру же ње већ пред у зи ма ло од ре ђе не ини ци ја ти ве ра ди афир ма-
ци је соп стве них ак тив но сти кроз пред ста вља ње ку ли нар ског уме ћа сво јих 
чла ни ца. Оне су има ле же љу да ор га ни зу ју свој фе сти вал тра ди ци о нал них 
је ла – погачијаду, по пут мно гих дру гих по сто је ћих у Вој во ди ни, ка ква су и 
не што ка сни је у овом ра ду по ме ну та „Бу ње вач ка ила”; в. [8.] (ина че, фе сти-
вал под та квим на зи вом – погачијада – већ по сто ји у Аза њи, оп шти на Сме-
де рев ска Па лан ка).3 

Раз го вор са ис тра жи ва чем је био за ка зан пре ко ме сне кан це ла ри је, а 
са го вор ни ца ма је уна пред био до ста вљен упит ник о тра ди циј ској ис хра ни 
у Вој во ди ни (Ива но вић-Ба ри шић и др. 2011), та ко да је до брич ка жен ска 
ор га ни за ци ја при пре ми ла ра зно вр сно по слу же ње. То ком раз го во ра је би ло 
при сут но не ко ли ко же на, углав ном ста ри јег уз ра ста, а сме њи ва ње њи хо вих 
ин тер вен ци ја у раз го во ру озна че но је са мо ти ре и ма.

Од лом ци [3–6] ни жу се хро но ло шки:
[3.] И на кла ње сви ња, и на кр сну сла ву. И то, ако не маш то дру штво, ни си 

све чар. Ми оба ве зно смо ре за ли ко лач. Оба ве зно сва ког Ми тров да на. – Ка ко 
кад не мам ко га да зо вем, шта је те би? – Узмите.Изволте,узмите.Штасте
узели,једанкрај? Узмитесамо,узмите. (БС: Невероватноје.) Узмите,то
нематамотако,понашим.–Коднаскажу:„Токућинемате“. (БС: Знамда
немам.) [смех] Та ко да, ка жем, тих ле пих оби ча ја је би ло. Ште та што се то. – А 
ја сам мло го на у чи ла, ни сам зна ла. Од се дам најс го ди на сам се уда ла, ал све 
сам при хва ти ла ка ко ми је све кар и све кро ва и то, ми сим. Ка ко они, та ко сам 
и ја при хва ти ла. 

Ком пли мент – ко мен тар укусa по ну ђе них ко ла ча: невероватноје, ко ји 
да је ис тра жи вач, има исто ве тан лек сич ки са др жај као ком пли мент ко ји је 
исти ис тра жи вач дао де цем бра 2002. го ди не то ком руч ка у Ме ди ни [2.]. Уз 
ви ше пу та по ну ђе ну хра ну (ка ко то на ла же тра ди ци о нал на ети ке ци ја у До-
бри ци, а и ши ре на Бал ка ну): Узмите.Изволте,узмите.Штастеузели,
једанкрај? Узмитесамо,узмите. (БС: Невероватноје.) Узмите,тонема
тамотако, сле де та ко ђе оба ве зна по хва ла је лу од стра не го ста, али и ре ла-

3 Из угла сту ди ја ро да, вред ност про из вод ње хра не, као и по нос и еко ном ска ауто но ми ја 
као ре зул тат ње не ви дљи во сти, од ли ке су но вих, ’хи брид них’ ку хи ња (Johnson 2006). У са свим 
дру га чи јем кљу чу, из ан тро по ло шког угла овај фе но мен (’га стро ном ска тра ди ци ја да’) ана ли-
зи ра Иван Ко ва че вић (Ко ва че вић 2007: 109–153).

100 БИЉАНА СИКИМИЋ



тив но уоби ча је на раз ме на ду хо ви то сти при ли ком за јед нич ког руч ка: Коднас
кажу:„Токућинемате“. (БС: Знамданемам.) [смех].

Упра во чи ње ни ца да је и ис тра жи вач – же на омо гу ћа ва ху мор ни ефе кат 
ове крат ке раз ме не, ко јом се пре ки да ду жи на ра тив на те му при пре ма ња је ла 
за кућ ну сла ву. По ме ри ли ма тра ди циј ске за јед ни це, ис тра жи вач де ли ’жен-
ско’ зна ње при пре ма ња хра не. Ис тра жи ва че ва ре пли ка: Знамданемам (под-
ра зу ме ва се: ’не мам код ку ће та ко уку сан ко лач’) пред ста вља ша лу на соп стве-
ни ра чун и по ка зи ва ње се бе као ’ло ше до ма ћи це’. Ово је, ина че, се кун дар ни 
ком пли мент са го вор ни ца ма као ’бо љим ку ва ри ца ма’, уз исто вре ме но им пли-
цит но упо ре ђи ва ње ис тра жи ва ча и са го вор ни ка. На де лу је стра те ги ја сма-
њи ва ња ста ту сних раз ли ка из ме ђу (ур ба ног) ис тра жи ва ча и (ру рал них) са-
го вор ни ца на те ре ну, ко ја се мо же по ре ди ти са на по ром истог ис тра жи ва ча 
да се бе при ка же као по зна ва о ца тра ди ци о нал них жен ских руч них ра до ва 
(уп. Си ки мић 2010).

У сле де ћа три од лом ка из До бри це не ма ин тер вен ци је ис тра жи ва ча, а 
ње го во при су ство се им пли цит но ви ди из ну ђе ња ко ла чи ма, ко је сле ди уоби-
ча је ну ма три цу ло кал не ети ке ци је при ли ком је ла (гост не узи ма ни шта од 
при пре мље ног је ла све док га не по ну де, че сто и ви ше пу та):

[4.] Ја сам, ја сам ство ре на за то. Ја сам ство ре на. Ди год ме по ста виш, ту имаш 
да се јеш. – Ник неш. Ди те по се ју, ти ник неш. – Па ето. И ник не. Па да. – Слу
житесе.Гошће,оћетесадколачемало?Оћетештрудлесадмало? – Зна те, 
сад, апро по ове при че. – Дај ми још ма ло во де. Сам при ча ла мло го, сад не мо гу 
да го во рим. 

[5.] Зна те шта, овај. Је сте то све, ле пи су то оби ча ји, али. – ЕвоВам,акоћете
штрудле. –Шта да Вам ка жем, за ме не са му, ти та ко, Бо же са чу вај, ја нећ ни да 
је дем он да. За ме не са му? Дру штво? Бла го јој, бла го њој. – А ја, то ме ни ни шта 
ни је. Ме ни ни шта ни је да ја на ме стим два-три пле ха, за час.

СВИ ЊО КОЉ И ОКО ЊЕ ГА

Сле де ћи од ло мак из раз го во ра у До бри ци [6.] хро но ло шки сле ди по сле 
прет ход на два [4.] и [5.] и илу стру је на ста вак ну ђе ња го сти ју ко ла чи ма у 
скла ду са ло кал ном ети ке ци јом (– Служитесе.–Узмите,самоједите.–Она
волесасиром.–Нека,некаједе.–Једитеиштрудле.–Самоједите.–Штру
длајемноголепа). Аутен тич на до брич ка фор му ла ну ђе ња го сти ју оста ла је 
по твр ђе на у ци та ту ди ја ло га ко ји се од ви јао, ве ро ват но, пре по ла ве ка [6.]: 
„Јејте,гости,крофне“. Ци ти ра ње ове фор му ле у на ра ти ву се по на вља три 
пу та, што мо же да бу де сиг нал уоби ча је ног, тра ди ци јом пред ви ђе ног, че стог 
ну ђе ња (нуткања) го сти ју је лом од стра не до ма ћи на, али мо жда и стил ски 
мар ки ра пи ја но ста ње го вор ни ка.4 У обра ћа њу ис тра жи ва чу, са го вор ни це 
упо тре бља ва ју фор му ле из стран дард ног је зи ка; уп. Самоједите [6.].

4 Фор му ла ну ђе ња го сти ју: јејте,гости исто вре ме но фик си ра и ба нат ски им пе ра тив 
ате мат ског гла го ла јести (осно ва пре зен та без про ши ре ња д); уп. Ивић – Бо шња ко вић – Дра-
гин 1997: 207. Иста фор му ла очу ва на је да нас у са вре ме ним ви це ви ма о Ла ли; нпр. Ла ла се 
ова ко обра ћа сво јим го сти ма: Јејте,гости,бацићемокерама.На ба нат ском те ре ну је за бе ле-
жен сли чан анег дот ски при мер са овом фор му лом: Јејте,гости,тојесвескупо. 
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Раз го во ру је, осим же на, крат ко вре ме при су ство вао и је дан му шка рац 
(Лаза), ко га са го вор ни це убе ђу ју да оста не и слу ша раз го вор. Стро га род на 
по де ла уло га у до брич ком ку ли нар ском ко ду ја сна је из ко мен та ра јед не са-
го вор ни це: Оннемеси,његатонеинтересује, а по ја ча на је ци та том из оп ште-
по зна те ша љи ве пе сме (Треси,меси.), у ко јој се ина че на бра ја ју оба ве зни 
жен ски до ма ћи по сло ви (Треси,месииводедонеси.). 

Са го вор ни ца при ча анег до ту из вре ме на ка да је би ла ’но ва снај ка’, те у 
том свој ству оти шла код зе та (кодСиме,нашогзетанајстаријог,кадсуклали
свиње), а у ства ри – да по мог не сво јој бо ле сној за о ви у жен ским по сло ви ма 
при ли ком кла ња сви ња. Па три јар хал ни си стем, ко ји је очи глед но ва жио у 
вре ме о ко ме го во ри са го вор ни ца, усло вља ва да се до ма ћин ство име ну је по 
му шком чла ну. У ду жем на ра ти ву, де таљ но опи са но увре дљи во по на ша ње 
зе та пре ма са го вор ни ци пре ва зи ла зи чак и пра ви ла па три јар хал ног си сте ма, 
ко ја, очи глед но, под ра зу ме ва ју да син од мај ке оче ку је да му на вре ме ис пе-
че кроф не, или да муж не по ма же те шко бо ле сној же ни у кућ ним по сло ви ма. 
Ва жно је ука за ти, по но во у па три јар хал ном кљу чу, да по за вр ше ној анег до ти 
оста ле са го вор ни це у раз го во ру ту ма че зе то во по на ша ње као ша лу. Еле мен ти 
со ли дар но сти пре ма са го вор ни ци ипак су при сут ни кроз ду хо ви ту, ин ди рект-
ну ин фор ма ци ју да је у при чи по ми ња ни зет са да – мр тав (Аумројојсведок.).

[6.] Да вам при чам кад сам би ла снај ка. Па сам оти шла код Си ме, на шог зе та 
нај ста ри јог кад су кла ли сви ње. А, овај, за о ва ми би ла ја ко бо ле сна, већ, што 
ка же, до би ла је на плу ћа и већ тај рак у ко сти, би ла-ј ја ко бол на, Вој сла ва. Јао, 
Бо же, ај де да се пра ву кроф не, код нас је кад се ко љу сви ње да се пра ву кроф не. 
– Је сте. – Мој Кр ста, мој син, ако ја не мам кроф не око два са та да ми стиг ну 
кроф не, ма ка кви, то ни су кла ње сви ња, ја мо ра да за ме сим по се дам де сет, осам-
де сет кроф на. Иовај,Лазо,дикрећешти,седитудачујешштапричам.–Оди
вамо.–Оннемеси,његатонеинтересује.Треси,меси. – И овај, шта сам сад 
те ла да ка жем, за мог Кр сту и за те. – За ђе ве ра, за ђе ве ра. – За Си му, за Си му. 
Јао, Бо же, а за ва ми бо ле сна, а бра шно ни је ва ља ло, ка ко уда риш бра шно, оно 
као, као бла то, као бла то бра шно. Јав, а с ње цу ри зној, цу ри зној. А ја ка жем: 
„Дај те, се јо, да ја ме сим. Дај те да ја ме сим.“ Ај де. Она ка же: „На, већ сам су ста-
ла. Су ста ла сам, ако ми ве ру јеш, не мо гу да ме сим.“ И бо ле сна је. „Дај те, се јо, 
ја ћу да ме сим.“ А ја но ва снај ка, тек сам се уда ла, не знам је л ми би ло две 
го ди не, не знам је л ми би ло. – А то си већ би ла ста ра, две го ди не. – Јао, Бо же, 
а ја узе ла па ме сим, па ме сим, мо ре, про би ја и ме не ва тра, про би ја ме ва тра, 
не, ни ка ко да, оно те сто се одва ја од, од, од ру ку. – Бра шно не ва ља. – Ни ка ко. 
Бра шно не ва ља, ка ко уда рим, оно ко бла то. Ка ко уда рим, оно ко бла то. А зет 
има, те за ве муж. – Служитесе.–Узмите,самоједите.–Онаволесасиром.
–Нека,некаједе.–Једитеиштрудле.–Самоједите.–Штрудлајемного
лепа. – Ијао, а он ова ко пи јан, и спа ва и гле ди. – Јасеизвињавамштосампо
крила.–Памора,имаједнамува.–Имамуве. – Спа ва и гле ди. – Имамного. 
– Не знам ја сад шта он гле ди. А ја ка жем: „Ја, се јо, ово ви ше.“ – Штајеово,
Јело,пита? – Не мо гу да ме сим и Бог, не мо гу. Не ће ни шта да се пра ви, да оно 
па да од ру ке, да оно от па да. И, ни шта. Кад је оно по че ло да ки сне, оно ве ли ко 
ван гло смо за ме си ли од две и по ли тре мле ка и во де. – Кадјесодабикарбона,
ондабудебраон. – Јао, Бо же, кад је оно по че ло да ки сне. Оно ко ки се ле ско вер це. 
Жи во та ми, као ки се ле ско вер це. Шта ће мо сад? А ми, ајд, па са [сожојницом?] 
се че мо, би ле су ле пе, знаш, ал ни је то – то. – То се зва ле бућ ка ни це. – Да. Е па 
бућ ка ни це се зва ле, та ко су и ис па ле да су бућ ка ни це. Јао, Бо же, а ми пе че мо, 

102 БИЉАНА СИКИМИЋ



па пе че мо, па пу но то ван гло смо на пе кли и још по лак ван гла оста ло. Еј, Је ло, 
као ки се ле ско вер це. – То су од сто ја ле. – То ни је те сто не го као ки се ле ско вер це. 
– Јакосулепе. – Јао, Бо же. Кад ми на пе кли, ај де до бро. Кад је би ла ве че ра, а 
три де сет дру штва, астал од тог зи да скроз д-овог, три де сет дру штва. А тај зет, 
кад су сти гле кроф не н-астал, а он каж: „Јеј те, го сти, кроф не“, а пи јан. [смех] 
Бог ме убио ако ни је та ко. Бог ме убио. „Јеј те, го сти, кроф не, ово је мо ја шур-
ња ва пра ви ла. Јао, кад је пре кр сти ла, па кад је ди гла ру ку, ова ко кад је пра-
ви ла ц-ц, а уда ри ла, уда ри ла ру ку у пла фон.“ [смех] Јав, а ја у дрек: „Ја, Бог те 
ви дио са Си мом,“ то нам зет. А јав, ја ћу ку ћи, па ми сра мо та што ме обру ко 
пред то ли ким го стим. Ка же: „Та ко је кр сти ла, Бо же по мо зи, па ц-ц-ц.“ – Да на-
ра сти. – „Па кад је ди гла ру ку, уда ри ла у пла фон ру ку.“ [смех] „Јав, јао, Си мо, 
што си ме обру ко.“ „Јеј те са мо, го сти. Има јед ну кор пу је ис пе кла. Још јед ну 
има да пе че.“ Е, то ни кад не ћу за бо ра вит. То ни кад не ћу за бо ра вит. Он, он, опа-
сан је био, опа сан. – Био ша љив чи на. Умо да из ве де. – Стра шно. По сле, ја пла чем, 
Бо же, сам снај ка, пла чем, оћу ку ћи. – А он је фа ли а она пла че. – А он, а ја пла-
чем, он ме фа ли, а ја пла чем: „Па, што си ме, зе те, обру ко?“ „Па ни сам те обру-
ко, сам те фа лио.“ Па то не ма ни јед на, две кор пе, овај, кроф не да на ме стим. 
[смех] Има да се се ћа те ме не. – Па ово до ђе ма ло и као ху мор. – Бог ме убио, 
па ни је ху мор нег исти на, ни је ху мор нег исти на. Ка ко мо гу ја да ла жем. – Две 
кор пе кроф не пе кла, је л та ко, нек се ја ви. Ја ми слим да ни ко ни је. – То ни јед на 
же на. – А умро јој све док. – Да, све док је умро, ал ја мо гу ако оће те, та ко ја за-
бућ кам, па бу де пет кор пе, а не две. А, умем ја и да ма ло пре кар да шим.

На овом ме сту по треб но је ука за ти на ди ја лек то ло шки за ни мљи ве еле-
мен те у иди о лек ту на ра тор ке.5 У мо но гра фи ји о ба нат ским го во ри ма (Ивић 
– Бо шња ко вић – Дра гин 1997: 415), у окви ру број них кон струк ци ја, ауто ри 
ука зу ју на спе ци фич ну реч друштво у зна че њу „чла но ви по ро ди це ко ји жи ве 
у ис тој ку ћи“, са ко јом се ве зу ју збир ни бро је ви од двоје до четворо, од но сно 
петоро, а кар ди нал ни бро је ви од пет на да ље, са по твр да ма из ши ре око ли-
не До бри це; нпр. попетнајсдруштваврли; двадеспе друштва, и сл. У том 
сми слу се сле де ћи са го вор ни чин ис каз мо ра са гле да ти као уоби ча јен за срп-
ске го во ре До бри це: Кадјебилавечера,атридесетдруштва,асталодтог
зидаскроздовог,тридесетдруштва.

Да ље, у ис тој ди ја лек то ло шкој мо но гра фи ји (Ивић – Бо шња ко вић – 
Дра гин 1997: 105–106) ука за но је на тен ден ци ју уоп шта ва ња на став ка твр дих 
осно ва у ге ни ти ву и аку за ти ву јед ни не му шког ро да, у про ме ни при де ва, 
при дев ских за ме ни ца и тро род них бро је ва (са при ме ри ма по твр ђе ним у 
прак тич но свим ис тра жи ва ним на се љи ма). Са го вор ни чин ис каз отишлакод
Симе,нашогзетанајстаријогкадсуклалисвињета ко ђе је део до брич ког 
ди ја ле кат ског си сте ма. Исти је слу чај и са ен кли ти ка ма ко је се пре твар ју у 
про кли ти ке и по ста вља ју на по че так ре че ни це, ка ко то са го вор ни ца са свим 
тач но ци ти ра зе то ве ре чи: Панисамтеобруко,самтефалио. (уп. Ивић – 
Бо шња ко вић – Дра гин 1997: 403–405).

5 У праг ма лин гви стич ком по гле ду, овај од ло мак је по себ но за ни мљив. На и ме, пре ма ци-
та ти ма раз го во ра во ђе ног у зе то вој ку ћи ис по ста вља се да се (но ва, мла да) сна ја обра ћа сво јој 
за о ви са сејо и пер си ра јој: Дајте,сејо,дајамесим, а за о ва сна ји – са ’ти’: Сусталасам,ако
миверујеш,немогудамесим. Ме ђу тим, ’сна ја’ (у ства ри, шур ња ја) се ’зе ту’ (за о ви ном му жу) 
обра ћа са ’ти’, јед на ко као и он њој: Па,штосиме,зете,обруко?“„Панисамтеобруко“.
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По себ не ма гиј ске рад ње ко је се у мно гим кра је ви ма Ср би је при ме њу ју 
при ли ком ме ше ња ки се лог те ста (Си ки мић 2000) укљу че не су са свим спон-
та но у на ра тив, а зе ту су по слу жи ле за под смех: у пи та њу је по се бан по крет 
ру ком ко јим се ки се ло те сто пре кр сти да би лак ше на ра сло, а пра ти га спе ци-
фи чан звук усти ма, ко ји зет опи су је као цц. У на став ку раз го во ра, ко ји се 
ов де не на во ди, са го вор ни ца по твр ђу је и по сто ја ње ма гиј ске фор му ле ко ју 
тре ба ре ћи истом при ли ком: Кисни,немисли,заклелатетруднажена.

 У тек сту [6.] са го вор ни це спон та но по ми њу још два „чла на“ ло кал ног 
до брич ког ку ли нар ског си сте ма – киселесковерце и бућканице.

Очи глед но је да је вој во ђан ски оби чај кла ња сви ња да нас са свим из гу-
био ри ту ал на обе леж ја и да ви ше ни је ве зан за од го ва ра ју ћи да тум: код Ср ба 
(и код Ру му на) оба вљан је на Све тог Иг ња та, а ка сни је, у пе ри о ду со ци ја ли зма, 
сви њо кољ је че сто би вао за др жав ни пра зник 29. но вем бар. Тра го ви не ка да-
шњег ри ту ал ног ста ту са овог чи на ви де се још увек у ре дов ном ме ше њу 
’кроф ни’, ко је су, на рав но, са свим из гу би ле еле мен те об ред ног је ла.6 Мо но-
гра фи ја по све ће на Ру му ни ма у Ба на ту (Ma luc kov 1985: 176) по твр ђу је да се 
и код Ру му на на дан кла ња сви ња пе ку кроф не. У ју жно ба нат ском се лу 
Ба ва ни ште, при ли ком кла ња сви ња су и да нас оба ве зни ко ла чи од ки се лог 
те ста (што мо гу би ти кроф не, штру дле с ма ком, или ки фле).7 

Исте ве че ри се код Ср ба ста ро се де ла ца у Бо ки пе ку погачицеодсала, 
од но сно салчићи(Ве чан ски 2003: 536, 529), што је са свим оче ки ва но по што 
се при ли ком кла ња сви ња то пи ло са ло. Бу ду ћи да у Бо ки, уз Ср бе ста ро се део-
це, жи ве још Хр ва ти, Ма ђа ри и Ро ми, а чи је оби ча је мо но гра фи ја по себ но 
по ми ње, мо же се прет по ста ви ти да је пе че ње по га чи ца од са ла за јед нич ко 
за све бо кин ске ет нич ке гру пе.

Са го вор ни ца у До бри ци је спон та но два пу та као тер мин упо тре би ла 
син таг му клањесвиња (в. [3.] и [6.] ), па се мо же прет по ста ви ти да је упра во 
то ло кал ни на зив.8

 О ши ро кој и још увек жи вој рас про стра ње но сти оби ча ја пе че ња ’кроф ни’ 
при ли ком кла ња сви ња све до че и сле де ћа три од лом ка из раз го во ра во ђе них 
са Бу њев ци ма у на се љи ма на се ве ру Бач ке [7.], [8.] и [9.]. Тер ми но ло шки код 
је, на рав но, бу ње вач ки (диснотор’кла ње сви ња’ и фанки’кроф не’), а ло кал на 
бу ње вач ка спе ци фич ност је до да ва ње ко ба си це (дивеница) у кроф ну.

Сле де ћа два раз го во ра [7.] и [8.] во дио је ди ја лек то лог Жар ко Бо шња ко вић 
са по две са го вор ни це (укуп но че ти ри), Бу њев ке, 2009. го ди не у Бај мо ку, исто-
га да на. Сме на ин тер вен ци ја са го вор ни ца озна че на је ини ци ја ли ма И1 и И2 
у оба од лом ка:9

6 Пи та ње о ме ше њу ’кроф ни’ при ли ком кла ња сви ња пред ви ђе но је упит ни ком Ива но-
вић-Ба ри шић и др. 2011.

7 У Ба ва ни шту се кроф не оба ве зно при пре ма ју у две тра ди ци јом пред ви ђе не си ту а ци-
је: при ли ком вр шид бе жи та (ки се ла чор ба и кроф не) и по след њег да на свад бе, у по не де љак у 
сви та ње, ка да игра ко ло око ва тре (и том при ли ком се при пре ма ју ки се ла чор ба и кроф не). 

8 За ге о граф ски ре ла тив но бли ско сред њо ба нат ско се ло Бо ка по сто ји по твр да у мо но гра-
фи ји Љу би ше Ве чан ског (Ве чан ски 2003: 533–536) о упо тре би тер ми на кољевина (ма да аутор 
као ме та тер мин ко ри сти свињокољ).

9 Од лом ци [7.] и [8.] пре у зе ти су из ин те грал них тран скри па та ко је је ура дио Жар ко Бо шња-
ко вић за по тре бе мо но гра фи је Bo šnja ko vić – Si ki mić 2013.
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[7.] I1: To, kad je di sno tor, on da fan ki iđu. (ŽB: Aha,aha.) I1: Kad je di sno tor, 
zna či tu ne ma to bez fa na ka. Ne ma, kad će već va mo ve če ra, kad se po la ko za vr ša va, 
bi će go to vo, zna či, di ve ni ce, kr va vi ce i to sve, a on da se već go to vi fan ki, pe ku se 
fan ki, ji du se sa pek me zom od šlji va ili kaj si ja, ili sa di ve ni com, što je [smeh] pr vo 
da se pro ba, oma se pe če, to je pr vo kad se za vr ši. (ŽB: Fankisadivenicom?) I2: Je ste. 
I1: I pa to je. I2: Ko mad di ve ni ce u fa nak i da vi di te ka ko je li po to. I1: U fa nak i da 
vi di te. Da. Mi slim, to kad je di sno tor, zna či kad se svi nje ko lje, on da, on da je to, to 
on da se pra vi, to je on da obi čaj da se pra vi, ovaj, fan ki.

[8.] I1: Mi pra vi mo fan ke kad je ova bu nje vač ka. (ŽB: Ajd,dođitebliže.) I1: Kad 
su bu nje vač ka ila, on dak mi pe če mo, nas dve pe če mo fan ke. Ta ko da. (ŽB: Ajelste
peklesadivenicama?) I1: E di ve- di ve ni ce, zna te ka ko to kad je di sno tor, pa on da 
se pe če uve če ta di ve ni ca, e on da kad ima fa na ka, on da met neš u fan ke. Moj muž 
ta ko i vo li, on ne vo li fan ke bez di ve ni ce. On uvik ka že – to je su par no, iako je pe-
če na na ma sti, jel met ne mo i ulje i ma sti, i on da bu du li pi, da bu de pan tlji ka u fan-
ki ma. I2: Sad šta je pan tlji ka e [smeh]. I1: Pan tlji ka, pa to je ona ko žu ti krug, a ov de 
su ru me ne, a oko lo je žu ti krug. E, on to vo li kad su ta ki li pi i da bu de di ve ni ce u 
nji ma. Va ko su su par ni. On vo li ja ko me sa je sti i sve iako je bo le san, al vo li ja ko 
me so, ta ko da, eto.

Ис тра жи вач (ЖБ) је то ком пр вог раз го во ра са знао за ло кал ни бу ње вач ки 
оби чај ста вља ња дивенице у фанак, та ко да на са мом по чет ку у [8.] про ве ра ва 
прет ход но до би је ну ин фор ма ци ју (Ajelstepeklesadivenicama?), што је 
уоби ча је на ис тра жи вач ка стра те ги ја при бли жа ва ња са го вор ни ци ма де мон-
стри ра њем по зна ва ња њи хо ве ло кал не тра ди ци је. Слич но као са го вор ни ца 
из До бри це [6.], чи ји син оче ку је на вре ме го то ве кроф не (МојКрста,мојсин,
акојанемамкрофнеокодвасатадамистигнукрофне), и јед на од са го вор-
ни ца из Бај мо ка [8.] по ми ње су пру га ко ји во ли фанке при пре мље не на по се бан 
на чин (Mojmužtakoivoli,onnevolifankebezdivenice.Onuvikkaže–toje
suparno). У оба слу ча ја се под ра зу ме ва да кроф не спре ма не ка же на. Де та љи 
око кла ња сви ња се не по ми њу, тај део по сла у тра ди циј ској кул ту ри Вој во-
ди не при па да му шкар ци ма, а де ца та ко ђе има ју свој за да так у по де ли по сла 
– она ло же ва тру [9.].

Сле де ћи раз го вор во ди ла је Би ља на Си ки мић са Бу њев ци ма у Ма лој Бо сни, 
у исто вре ме, 2009. го ди не. Ис тра жи вач (БС), на осно ву лич ног ис ку ства из 
ста рог де ла Но вог Са да, зна за по сто ја ње оби ча ја по де ле ме са ком ши ја ма по сле 
кла ња сви ње,10 те упра во за то по ста вља пи та ње о евен ту ал ној по де ли фанака:

[9.] I on da se sa sla mom svin če pal lo, pa smo va tre lo ži li i sve, još B. otac, on uvek 
nam je ka zo: „Na vi še me sta lo ži te, on da će mi slit da pu no svi nja ko lje mo,“ ta ko su 
de ca su se, ovaj, za ba vlja li i na ma je to ja ko bi lo in te re sant no. Mi smo usta li, po mra-
ku smo oti šli, jel u-mrak se već kla lo, da kad sva ne, da mo gu već ra di ti, da se za vr ši 
do-uve če. I ni se to jed no kla lo, kla lo se dvo je, tro je, za vi si ko li ko je ko imo, i šta 
ja znam. Ta ko da, i to je, i on da uve če je ve če ra, tu se ku va lo su pe, pa pri kaš, pe klo 
ko ba si ce, oni fan ci na ši, već što mi ka že mo, il krof ne, i osta ja lo se do po sle po no ći. 
(BS: Afancisedelepokomšiluku?) Ne, to je u fa mi li ju. – Na ve če ru ko je. – Uve če, 

10 У ба нат ској Бо ки оби чај је сле де ћи: „Оном ко је клао сви ње но си се пар че кр ме на дле 
и пар че цр не и бе ле ко ба си це”. У жен ски део по сла спа да ло је то пље ње чва ра ка, а оне за тим 
те чвар ке „но се по ком ши лу ку, као и ма ло бе лих ко ба си ца” (Ве чан ски 2003: 536). У Ба ва ни шту 
се и да нас но си та њир са малочварака,маломеса,малопрерађевина пр вим ком ши ја ма (леви 
и десни) и ко ми ши ји пре ко пу та, као и ужојфамилији.
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kad je već sve go to vo, on da je već sve go to vo, on da je ve če ra i on da, ovaj, ka žem 
se ti fan ki pe ku i su pa ku va od ko sti, i pa pri kaš, i pe klo se me so i ko ba si ce. On da 
je bi la ve če ra, eto, za sve kad se, kad je sve go to vo. – Bi lo je oni što su ra di li i oni 
što su bi li po zva ni na ve če ru. – Go sti, kao.

Ан тро по ло шко-лин гви стич ка те рен ска ис тра жи ва ња до би ја ју до дат ни 
сми сао упра во због мо гућ но сти при ку пља ња сво је вр сних ’па ра лел них тек-
сто ва’: бу ње вач ки са го вор ни ци на исту те му кла ња сви ња опи су ју ло кал ну 
тра ди ци ју, а раз го вор из До бри це [6.] – лич но ис ку ство са го вор ни це у фор ми 
анег до те. Бу ду ћи да сва че ти ри фраг мен та [6–9.] са др же у од ре ђе ној ме ри 
анег дот ске еле мен те и опи се фа ми ли јар ног и ком шиј ског оку пља ња, мо же се 
прет по ста ви ти да је не ка да шње кла ње сви ња би ло за све чла но ве по ро ди це 
(су прот но од оно га ка ко се на кла ње сви ња гле да из да на шње, а по себ но из 
ур ба не пер спек ти ве) – ве сео до га ђај. Еле мен те по ро дич не анег до те са др жи 
и фраг мент [9.], јер се са го вор ни ца се ћа свог де тињ ства и ци ти ра оче ве ре чи: 
Navišemestaložite,ondaćemislitdapunosvinjakoljemo. Из пер спек ти ве де-
те та, кла ње сви ња се ви де ло као ’ја ко ин те ре сант но’ и ’за бав но’.11

КОМ ПЛИ МЕН ТИ

Да ва ње ком пли ме на та и уз вра ћа ње на њих (’ком пли мен ти ра ње’) по-
сма тра се у дис курс ана ли зи као је дан од го вор них чи но ва (Sa vić 1993: 84–89). 
Ис тра жи ва ња ком пли ме на та на кор пу су аме рич ке сред ње кла се по ка за ла 
су да се ве ћи на ком пли ме на та укла па у три син так сич ка мо де ла (Ma nes – 
Wol fson 1981). И сви ка сни ји ис тра жи ва чи са гла сни су да су ком пли мен ти 
фор му ла тив ни из ра зи, јер су фор ми ра ни на осно ву огра ни че ног из бо ра син-
так сич ких кон струк ци ја и огра ни че ног бро ја при де ва ко ји но се по зи тив ну 
сна гу ком пли мен та. Ипак, уче сни ци ма ко му ни ка ци је фор му ла тив ност ком-
пли мен та ни је са свим очи глед на, јер ком пли мен ти слу же „под ма зи ва њу 
со ци јал них точ ко ва”, они су сво је вр сни „со ци јал ни лу бри кан ти” (Go la to 
2005: 85). Ком пли мен ти су, та ко, кон вер за ци о но сред ство ко јим се ус по ста-
вља и одр жа ва со ци јал на со ли дар ност. Та кав је, на при мер, ком пли мент: 
Штрудлајемноголепа, ко јим не ка од уче сни ца раз го во ра (не ис тра жи вач) 
пре ки да ду жи на ра тив дру ге уче сни це раз го во ра у од лом ку [6.]. Исти на ра-
тив, не што ка сни је, по но во пре ки да јед на од уче сни ца раз го во ра пи та њем: 
Штајеово,Јело,пита?, ко је се мо же сма тра ти им пли цит ним ком пли мен том 
же ни (а ве ро ват но је упра во то Јела) чи ји је ко лач у пи та њу.

Упо тре ба ком пли ме на та то ком во ђе ња ин сти ту ци о нал ног раз го во ра 
че сто има ин сти ту ци о нал ну, а не при ват ну функ ци ју. Ис тра жи вач ко ри сти 
ком пли мент, на рав но, да би ус по ста вио бо ље од но се са са го вор ни ком, али 
мо же га упо тре би ти и да би им пли цит но ели ци ти рао не ки на ра тив, на при мер 
– на те му при пре ма ња по хва ље ног је ла.12 Сле де ћи од ло мак [10.] упра во по-

11 Ло кал на мо но гра фи ја по све ће на Бо ки у Ба на ту и екс пли цит но ка же: „Ко ље ви ни су се 
нај ви ше ра до ва ла де ца” (Ве чан ски 2003: 534). У Бав ни шту је деч ји по сао та ко ђе ло же ње ва тре, 
али и се че ње сла ни не за чвар ке.

12 Ели ци ти ра ње ре це па та за при пре ма ње је ла по ка за ло се као од лич на ис тра жи вич ка 
стра те ги ја за до би ја ње кор пу са па ра лел них тек сто ва, а на ра ти ви ин струк ци је по ка за ли су се 
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ка зу је та кву ис тра жи вач ку стра те ги ју, ка да по сле ком пли ме на та Jakosulepi,
tosasirom? и Ijavolim,alinisamjela,nepamtim,mojababajetopravilaса го-
вор ни ца спон та но по чи ње да об ја шња ва на чин при пре ме ко ла ча са са лом. 
Раз го вор је 2009. го ди не са са го вор ни цом Бу њев ком из До њег Та ван ку та 
во ди ла Сми ља на Ђор ђе вић:13

[10.] I sad nas dvo je opet osta li, od nas tro je opet, opet iz me đu nas je ona umr la. 
E sad, nas dvo je će mo se bo rit. Sa mo ja sam na re du kad sam sta ri ja. Pa da. (SĐ: To 
se ni kad ne zna.) E pa i ja sam mi slla da-ć ja, me ne moj Gr go sa rant, a ja nje ga sa-
ran la.Uzmisamo,akovoliš,mislim. (SĐ: Jakosulepi,tosasirom?) Sasirom,da,
aha.Zakuvalajeona,imaona,pećeonadruge,samonećedanas.Mismossadna
jiliveć,negoujtrućepeći.Jasasalomvolimzdravo. (SĐ: Ijavolim,alinisamjela,
nepamtim,mojababajetopravila.) I ja, znaš ka ko, a sa sa lom kad se, sa kva scom 
isto. Ni je do bro taj dan peć. Ne da ni je do bro, ne go ni su ta ke na bu ja le je li li pe, ne go 
dru gi dan. Re ci mo, sad da ve če ras za ku vam, pa su tra da pe čem ili pri ko su tra, znaš 
ka ke na rast, sa mo ja ne po ga či ce pra vim, pa ima kad i po gač ce, ja ki fli ce vo lim vi še 
sa pek me zom, pa da. Ja, sad su kla li ne dav no, ja uvik ka žem sa lo da osta ve, on da 
ja to sa me ljem, pa li po ope rem u vo di, iz dvi vo de, krv is pe rem, jel ipak kr va vo je 
to. I on da ta ko bu blji ce osta vim i u za mr zi vač, i on da kad ja me ni mi slim, on da ja 
me ni za ku vam i pe čem. (SĐ:A ka ko pra vi te sa sa lom? Kol ko sta vi te bra šna, kol ko?) 
Znaš šta, to ja te bi, ta ko mo raš gle da ti da je tri, ka ko da ka žem, sad ova ko tri ta nji ra 
bra šna, tri pu ta bra šna a je da red sa la da je. Do bro sam sad ka za la? Če tvr ti deo da 
je sa la. (SĐ: Je ste.) Sad ako ti je dva des de ka bra šna, on da še zdes de ka bra šna, a 
dva des de ka sa la, eto. I kva sca i mli ka, on da eto već to za ku vaš, i eto. Ja obič no uda-
rim jed no ja je, sad, šta ja znam, sad, ima kad, al naj vi še da uda rim jed no ja je. Jer 
ja, ja vo lim ja ko, mi slim ove i po ga či ce sa-sa lom, a i ki fli ce, ja tu šta put ta ko on da 
kom šin ca-m do đe, jel ja od ne sem nji ma ta ko. 

Сле де ћи од ло мак при па да тран скрип ту раз го во ра ко ји је во ди ла Ма ри-
ја Илић у Ђур ђи ну 2009. го ди не.14 У раз го во ру уче ству ју два ис тра жи ва ча; 
та ко ис тра жи вач по чет ник (СР) на са свим кла си чан на чин по ста вља пи та ње 
о на чи ну при пре ма ња у раз го во ру не по сред но по ме ну тог је ла (Акакосправе
лакумићи?). Ипак, дру ги ис тра жи вач је при су тан не са мо слу жбе но не го и 

и ина че као ве о ма ко ри сни за упо ред ну ана ли зу у ан тро по ло шкој лин гви сти ци. (Лин гви стич ку 
ана ли зу на ра ти ва упут ства, од но сно да ва ња ре це па та в. у Ћир ко вић 2012: 16–17 и у Nor rick 2011). 
У мо но гра фи ји Bo šnja ko vić – Si ki mić 2013, на бу ње вач ком усме ном кор пу су, ана ли зи ра не су 
две вер зи је ре цеп та за приснац, упо ре ђе не саре цеп том за исто је ло ко ји по сто ји у бу ње вач ком 
ку ва ру, пи са ним бу ње вач ким го во ром (Po kor nić 2011). Пoказало се да усме ни текст не са др жи 
не ке ре дун дант не ин фор ма ци је из књи ге ре це па та: под ра зу ме ва се да приснац тре ба ис пе ћи, 
да се тепција под ма же, ни по да так о вре ме ну по треб ном да се приснац ис пе че ни је нео п хо дан, 
и он при па да сфе ри уоби ча је ног зна ња сва ко га ко ре дов но при пре ма хра ну. По сту пак на ра ци је 
за да ва ње ин струк ци ја у сва три при ме ра је раз ли чит. У пи са ном тек сту ко ри сти се ин фи ни-
тив (Увијаткоре,метнитиуподмазанутепцијуипећ). Јед на са го вор ни ца (из Ма ле Бо сне) 
по чи ње ин струк ци је тре ћим ли цем пре зен та, да би би о граф ски на ра тив на ста ви ла без лич ним 
кон струк ци ја ма у пре зен ту (Некојесамотезотисто,значионакоотезанотисто,тисто
саводомисабрашномсеразвијеиотежесе). Дру га са го вор ни ца (из Ђур ђи на) ин струк ци је 
по чи ње без лич ним кон струк ци ја ма, а за тим пре ла зи у би о граф ски на ра тив (опи су је свој лич ни 
на чин спра вља ња овог је ла) и у на ра ци ју у пр вом ли цу пре зен та (Узмесесира,павлаке/Ја
овако,малосоли,малошећерадаје.Иондакадје,овај,помећем,такозавијем). За сва три бу-
ње вач ка ре цеп та за пра вље ње приснаца ка рак те ри стич но је из о ста вља ње тач них ме ра.

13 Тран скрипт раз го во ра ура ди ла је Би ља на Си ки мић.
14 Тран скрипт раз го во ра ура ди ла је Би ља на Си ки мић.
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као при ват но ли це, па од са го вор ни це сам тра жи још ма ло ли ке ра (Јаћујош
малоликера.): 

[11.] Obič no se kod nas kad se ku va gra, on da se pe ku la ku mi ći s tim. (SR: A ka ko-s 
pra ve la ku mi ći?) Pa, ti sto se za ku va s kva scom, ma lo so li, ma lo še će ra s mli kom, i 
na-kra ju se s uljom, el još ona ko ma lo da bu de mek še i kad se. Kad se, ovaj. (MI: 
Jaćujošmalolikera.) Mož,mož,poslužitese,janevolim,onaj,daprevišekogod
panapadne,pauzmi,pauzmi.Pasadtudaseuzmejelono. Va ko na pra vi mo, ta ko 
ot pri li ke, i on da to smo ta mo, ta ko do-kra ja, ot pri li ke, i do sta je to ko mad ti sta, a 
ove kra je ve str pa mo ode i, sad ta ko, to bu de lip ob lik.
Упра во овај по след њи фраг мент по ка зу је да ну ђе ње го сти ју ни је уни вер-

зал но оба ве зно за вој во ђан ску тра ди ци ју у це ли ни. Са го вор ни ца, Бу њев ка 
из Ђур ђи на, зна да је ова кво по на ша ње до ма ћи на уоби ча је но и оче ки ва но, 
али осе ћа по тре бу да ис тра жи ва ча оба ве сти да у ње ној ку ћи не ће би ти стал но 
ну ђен хра ном и пи ћем: Mož,mož,poslužitese,janevolim,onaj,daprevišeko
godpanapadne,pauzmi,pauzmi.Pasadtudaseuzmejelono.

СТЕ РЕ О ТИ ПИ И ИС ХРА НА

По след њи у овом при ло гу је по но во од ло мак ко ји све до чи о анег дот ском 
аспек ту тра ди ци о нал не вој во ђан ске ку ли на ри је, ко ји по твр ђу је дав но уоче не 
ме ха ни зме ве зи ва ња ло кал них сте ре о ти па за на чин ис хра не (уп. Ло ма 1997; 
Си ки мић 1998). Раз го вор је во ђен у Но вом Са ду 10. фе бру а ра 2013. го ди не, 
а у раз го во ру уче ству је ста ри ји брач ни пар: су пру га, ро дом из Ме ле на ца [Ж], 
су пруг, ро дом из Пер ле за [М], и њи хо ва кћер ка, сред њих го ди на [К], чи је су 
ин тер вен ци је у раз го во ру по себ но из дво је не. Це ла по ро ди ца да нас ста ну је 
у Но вом Са ду. Разговoр на те му ло кал них раз ли ка из ме ђу ста нов ни ка Ме ле-
на ца и Пер ле за по кре ће ис тра жи вач ко ји зна анег до ту о Ме лен ча ни ма „ко ји 
су те гли ли да ску“. Ис по ста вља се да то ни је је ди ни ло кал ни сте ре о тип ко ји 
ва жи за ста нов ни ке овог сред њо ба нат ског се ла – за њих се при ча и да су 
’твр ди це’. Уз овај дру ги сте ре о тип ве зу је се јед на по ро дич на анег до та ко ју 
на из ме нич но при ча ју и до пу ња ва ју сви чла но ви по ро ди це:

[12.] М: А је сте, би ло је о Ме лен ча ни ма, би ла при ча да су твр ди це. Е сад, 
овај, и ја сам то знао, па кад сам оти шо код мо је де вој ке пр ви пут, је л пр ви 
пут? И, овај, био сам ја њи хов гост. Углав ном да ње на ма ма из ме ђу оста лог 
ску ва ла ру чак и пра ви ла не ке ко ла че. И сад, кад сам ја до шо ку ћи код мо ји у 
Пер лез, зна ли су то они, пи та мо ја ма ма ка ко је би ло у го сти ма. Ка жем, див но 
је би ло, и све та ко ле по. „Са мо,“ ре ко, овај.

Ж: Ни су им слат ки ко ла чи.
М: „Ни су слат ки ко ла чи.“ Ме лен ча ни су твр ди це, овај, па као, ште де на ше-

ће ру, је л.
М: Да, а кад сам оти шла код њи, а мо ја све кр ва пра ви не де љом обич но ко-

ла ча, и ја узмем јед но пар че и не мо гу. А она каж: „Па што ти, пи ле мо је, не је деш 
ко ла че?“ „Па је ла сам.“ „Па што са мо јед но пар че?“ Па ја њој ка жем: „Јој, ма ма, 
што је то слат ко.“ То ме ни све го ри у усти ма, не мо гу да је дем. А она се по че ла 
сме ја ти, ре ко: „Шта сам сад ре кла по гре шно?“ А, овај, а она ка же: „Аха, сад 
ћу да ти ка жем, да ти одам тај ну“. „Па“, ре ко, „шта је би ло?“ Ка же: „Е, кад је 
мој син пр ви пут био код те бе, и ја пи там ка ко је би ло, све је би ло океј, са мо вам 
ко ла чи ни су слат ки.“ Е, ка же, сад.
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К: Он на ви ко на ма ми не.
М: Он на ви ко, јој, па ми сим по сле, и она ма ње и ма ње, ал то је би ло, па то 

све па ли, ја ствар но ни сам.
К: И че сни це кад су се пра ви ле. Ње го ва ма ма, ње на ма ма и ма ма на ша на пра-

ви. Мај ки на бу де, та ти на бу де пре слат ка, ал бу де нај ви ше по ве за на, ма ми на 
бу де она ко.

М: Сред ње.
К: Сред ње, а мај ки ци на бу де нај ма ње.
О: Ма ло сла ђа од ле ба, је л? [смех]
К: И тач но смо зна ли ко је је чи ја.

Кћер ки но до дат но об ја шње ње ука зу је на очу ва ност и у ур ба ним усло-
ви ма по зна те лек сич ке раз ли ке из ме ђу име но ва ња де де и ба бе по оцу и де де 
и ба бе по мај ци: мајка је ’оче ва мај ка’, мајкица је ’мај чи на мај ка’, а мама је 
’мај ка’. Бу ду ћи да све три на исти на чин при пре ма ју че сни цу за Бо жић, раз-
ли ка је са мо у ко ли чи ни ше ће ра ко ји у њу ста ве: из ме ђу две крај но сти – ме-
ле нач ке пре ма ле ко ли чи не ше ће ра и пер ле шке пре ве ли ке ко ли чи не ше ће ра 
на ла зи се че сни ца ко ју при пре ма са ма са го вор ни ца ро ђе на у Ме лен ци ма, а 
сво је вре ме но уда та у Пер ле зу, ко ја је на шла сво ју, сред њу ме ру. Раз го вор [12.] 
ин ди рект но ука зу је на не ко ли ко оба ве зних еле ме на та тра ди циј ске вој во ђан-
ске ку хи ње: оба ве зан све ча ни ру чак при ли ком пр вог до ла ска бу ду ћег мла-
до же ње у ку ћу (при пре ма се ру чак са ко ла чи ма), бо гат не дељ ни ру чак ко ји 
укљу чу је ко ла че, и очу ван оби чај пра вље ња че сни це на Бо жић, ко ја се де ли 
чла но ви ма по ро ди це.

ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА

Из пер спек ти ве стра на ца, пра ви ла уоби ча је не ети ке ци је то ком по се те 
не кој по ро ди ци у Ср би ји мо гу из гле да ти са свим дру га чи је: та ко Е. А. Прав да 
(Прав да 2004) ука зу је на не ке цр те срп ског ко му ни ка тив ног по на ша ња у стан-
дард ним ко му ни ка тив ним си ту а ци ја ма. Аутор ка (стр. 89–90) за па жа сле де-
ћу са вре ме ну сим бо ли ку хра не, од но сно го шће ња: го сти ма се обич но ну ди 
ка фа, ре ђе ал ко хол, а де ша ва се да се по ну ди и не што за је ло, док је на се лу 
још жи ва тра ди ци ја да се го сту ко ји пр ви пут до ла зи у не чи ју ку ћу по ну ди 
слат ко. На ша ис тра жи ва ња ју жног Ба на та по ка за ла су да се оби чај оба ве зног 
ну ђе ња го ста слат ким и во дом при пи су је ’Ср би јан ци ма’ (ре ци мо, у Ба ва ни-
шту – ко ло ни сти ма из За пад не Ср би је). Овај оби чај за и ста и да нас по сто ји 
у мно гим кра је ви ма цен трал не и за пад не Ср би је, а у си ро ма шни јим ку ћа ма 
се за ме њу је коц ком ше ће ра и во дом (по себ но ме ђу Ср би ма на се ве ру Ко со ва).

Прак ти чан те рен ски рад, са по себ но при пре мље ним упит ни ком Ма ти це 
срп ске за ис тра жи ва ње тра ди ци о нал не ис хра не (Ива но вић-Ба ри шић и др. 
2011), по ка зао је да ова те ма на те ре ну ла ко на ла зи са го вор ни ке и да се том 
при ли ком раз ви ја ју при јат на ат мос фе ра и до бра са рад ња. О слич ним ис ку-
стви ма по зи тив не енер ги је и до брог рас по ло же ња, ко ји су се раз ви ли при ли-
ком ис тра жи ва ња тра ди ци о нал не ис хра не у Сло ве ни ји (а ко ја су укљу чи ва-
ла и прак тич но по ка зи ва ње тех но ло шког по ступ ка), пи са ла је и сло ве нач ки 
ан тро по лог Бри ги та Рај штер (Raj šter 2004).
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Ку хи ња као по се бан, одво је ни про стор ве о ма је род но обе ле же на у свим 
кул ту ра ма. Од лом ци из те рен ских раз го во ра во ђе них у ру рал ним на се љи ма 
Вој во ди не у по след њих пет го ди на (да кле, на по чет ку дру ге де це ни је два дест 
пр вог ве ка) по ка зу ју да су же не по ста ле и оста ле је ди ни ле ги тим ни ’по сед-
ни ци’ про сто ра ку хи ње, а исто вре ме но – и је ди ни ’но си о ци’ од го ва ра ју ћег 
тех но ло шког зна ња при пре ма ња хра не. Со ци јал ни про стор до брич ке ку хи ње 
[6.] за же не је рад ни про стор (хра ну при пре ма ју две же не), а за му шкар ца је 
ме сто од мо ра (ње гов рад ни про стор при ли ком кла ња сви ња је у дво ри шту).

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Bošnjaković–Sikimić 2013: Žar ko Bo šnja ko vić, Bi lja na Si ki mić: Bunjevci.Etnodijalektološkaistra
živanja2009. No vi Sad: Ma ti ca srp ska – Su bo ti ca: Na ci o nal ni sa vet bu nje vač ke na ci o nal ne 
ma nji ne, 2013. 

вечански2003: Љу би ша Ве чан ски, БокауБанату. Пан че во: Исто риј ски ар хив.
golato2005: An drea Go la to, Complimentsandcomplimentresponses:Grammaticalstructureand

sequentialorganization. Am ster dam – Phi la delp hia: John Be nja mins.
ивановић-Баришићидр.2011: Ми ли на Ива но вић-Ба ри шић и др., КултураисхранеуВојводини

крозобреднупраксу. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска.
ивић–Бошњаковић–драГин1997: Па вле Ивић, Жар ко Бо шња ко вић, Гор да на Дра гин, Ба нат-

ски го во ри шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та. Дру га књи га: мор фо ло ги ја, син так са, 
за кључ ци, тек сто ви. Српскидијалектолошкизборник XLI II, Бе о град, 1–585.

илић2006: Ма ри ја Илић, Со ци јал ни про стор у фол клор ним анег до та ма – на ра ти ви Са ве Со-
ки ћа из Ме ди не. ЕтнографијаСрбауМађарској5, Бу дим пе шта: Ма ђар ско ет но граф ско 
дру штво, 77–100.

илић2007: Ма ри ја Илић, Фол клор на анег до та: из ме ђу ме мо ра та и фа бу ла та – те рен ска ис тра-
жи ва ња Ср ба у Ме ди ни (Ма ђар ска). ГласникЕтнографскогинститутаСАНУ 55/1, Бео-
град: Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, 217–232

joHnSon2006: Lu i se Johnson, Hybrid and glo bal kitchens – first and third world in ter sec ti ons (Part 2). 
Gender,PlaceandCulture 13/6, 647–652.

лоМа1997: Алек сан дар Ло ма, Др во је ди. Кодовисловенскихкултура 2, Храна, Бе о град: Клио, 
153–162.

maluckov1985: Mir ja na Ma luc kov, RumuniuBanatu.Etnološkamonografija. No vi Sad: Voj vo đan-
ski mu zej.

maneS–WolfSon1981: Joan Ma nes, Nes sa Wol fson, The com pli ment for mu la. Conversational
routine:explorationsinstandardizedsituationsandprepatternedspeech (F. Co ul mes, ed.), 
The Ha gue: Mo u ton, 115–132.

norrick2011: Neal Nor rick, Con ver sa ti o nal re ci pe tel ling. JournalofPragmatics 43, 2740–2761.
Pokornić2011: Bran ko Po kor nić, Bunjevačkinarodnikuvar. Baj mok: Bu nje vač ki kul tur ni cen tar.
правда2004: Е. А. Прав да, Не ко то рые осо бен но сти ком му ни ка тив но го по ве де ния пред ста-

ви те лей серб ско я зыч ной ку ль ту ры. Коммуникаֳ ивноеֲоведение 19, Коммуникаֳ ивное
ֲоведениеславянскихнародов, Во ро неж, 70–90.

rajšter2004: Bri gi ta Raj šter, Z dru ge stra ni. Raz mi šlja nja o de lu z in for ma tor ji pri et no lo ških ra-
zi ska vah pre hra ne. Etnolog 14, Lju blja na, 291–296.

Savić1993: Sven ka Sa vić, Diskurs analiza. No vi Sad: Uni ver zi tet u No vom Sa du, Fi lo zof ski fa kul tet.
сикиМић2000: Би ља на Си ки мић, Maгија ме ше ња хле ба. Српскијезик 5, Бе о град, 309–337. 
сикиМић1998: Би ля на Си ки мич, Дет ские дра знил ки. Живаястарина 1, Мо сква 1998, 21–24.
сикиМић2008а: Би ља на Си ки мић, Ет но лин гви стич ки те рен ски рад: кон цеп ту а ли за ци ја ри зи ка. 

у: Сликекултуренекадисад, Збор ник ра до ва Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, Бе о град, 
81–93.

сикиМић2011: Би ља на Си ки мић, Ибар ски Ко ла шин из ме ђу тра ди ци је и сва ко дне ви це. у: Ко
совоиМетохијауцивилизацијскимтоковима, ме ђу на род ни те мат ски збор ник, књи га 1, 
Језикинароднатрадиција (С. Ми ло ра до вић, ур.). Ко сов ска Ми тро ви ца: Уни вер зи тет 
у При шти ни, Фи ло зоф ски фа кул тет, 275–289.

110 БИЉАНА СИКИМИЋ



сикиМић2012: Би ља на Си ки мић, Тим ски те рен ски рад Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ. 
Раз вој ис тра жи вач ких ци ље ва и ме то да, у: Теренскаистраживања–поетикасусрета 
(М. Ива но вић-Ба ри шић, ур.), Бе о град: Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, 167–198.

SvederBerg–nyBerg–SjöBerg2010: Eva Sve der berg, Ma ria Nyberg, Klas Sjöberg, Bus Dri vers’ 
and As si stant Nur ses’ Con cep tu a li za ti ons of Food and Me als Du ring Wor king Ho urs. Forum 
QualitativeSocialResearch 11/2, Art. 15. http://www.qu a li ta ti ve-re se arch.net

ћирковић2012: Све тла на Ћир ко вић, СтереотипвременаудискурсурасељенихлицасаКосова
иМетохије. Бе о град: Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ.

Bi lja na Si ki mić

RE SE AR CHER IS PRE SENT: FOOD AS A SU BJECT AND RE A SON FOR RE-
FLEC TION AND DI SCUS SION

S u m m a r y

The study de als with the si tu a tion and stra te gi es of fi eld re se arch in the con text of the in ter-
vi ews do ne in Ser bian and Bu nje vac ru ral com mu ni ti es in Voj vo di na and Hun gary. The da ta co me 
from the pro ject “Food cul tu re in Voj vo di na thro ugh ri tual prac ti ce” and a se ri es of fi eld stu di es 
do ne wit hin the In sti tu te of Bal kan Stu di es of SA SA. It tur ned out that com pli ments for the food 
of fe red can fun ction as an im pe tus to con ti nue the con ver sa tion, espe ci ally when the re se arch to pic 
is the tra di ti o nal di et. The analysis uses the frag ments of the tran script which the clas si cal (Rus sian) 
et hno lin gu i stics or clas sic Sla vic di a lec to logy simply omit. Spe ci fic exam ples, de a ling with the to pic 
of sla ug hter bends, and pro ble ma ti za tion of ri tual sta tus of ‘do nut’ ca ke pre pa red for the oc ca sion in 
so me of the in ve sti ga ted Voj vo di na lo cal com mu ni ti es we re analyzed. In terms of met ho do logy, the 
met hod ap plied com bi nes both an thro po lo gi cal lin gu i stics and gen der stu di es ap pro ach.

Keywords: food cul tu re, an thro po lo gi cal lin gu i stics, gen der stu di es, Voj vo di na, tran script, 
re se ar cher.
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