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Увод

Овај при лог има за циљ да по ку ша да осве тли пи та ња ви ше је зич -
но сти, сим бо лич ке функ ци је је зи ка Ба нат ских Бу га ра као и про це се
за ме не је зи ка и/или ње го ве ре ви та ли за ци је у на се љи ма ју жног и
сред њег Ба на та а у све тлу те о риј ског кон цеп та је зич ког пе јза жа. Из
овог угла мо гу ће је са гле да ти ви дљи вост прет по ста вље не ви ше је зич -
но сти, али и да ље оста је отво ре но пи та ње да ли про сто по сто ја ње
нат пи са на раз ли чи тим је зи ци ма под ра зу ме ва ауто мат ски и ви ше је -
зич ност ло кал ног ста нов ни штва. На дру гом ис тра жи вач ком ни воу,
на ни воу за шти те угро же них је зи ка, по ста вља се пи та ње ет но лин -
гви стич ке ви тал но сти је зи ка Ба нат ских Бу га ра, од но сно – у ко јој
ме ри у овом ра ду ана ли зи ра ни нат пи си на ма лим је зи ци ма у са крал -
ном кон тек сту гро бља по ма жу про це су очу ва ња је зи ка.

Спо ме ник на гро бљу ко му ни ци ра и на лич ном и на со ци јал ном
ни воу, он са др жи лич ни и јав ни опро штај бу ду ћи да је спо ме ник по -
ста вљен у јав ном про сто ру. По ста вља ње или из о ста вља ње име на
или фо то гра фи је по кој ни ка има лич но зна че ње за оног ко спо ме ник
по ди же.1 Са вре ме ни спо ме ни ци, за раз ли ку од ста ри јих ко ји су
обич но ти пи зи ра ни, мо гу би ти ве о ма пер со на ли зо ва ни и са др же ин -
тим ну ко му ни ка ци ју са по кој ни ком. По ди за њем спо ме ни ка пру жа ју
се ин фор ма ци је не са мо о по кој ни ку већ и о ње го вој по ро ди ци, ре -
ли ги о зно сти, по ре клу, од но сно омо гу ћа ва се увид у ши ри исто риј -
ско-по ли тич ки кон текст.

Студија је настала на теренским истраживањима и теренском
документовању банатско-бугарског језика и свеобухватном увиду
у развој и статус банатско-бугарског књижевног језика.

Језички пејзаж

Истраживања језичког пејзажа (ЈП) користе писани језик у јав -
ном простору као примарни извор података о језичкој ситуацији на
одре ђеној територији. Развијају се углавном у домену социо лин -
гви стике, али су повезана и са другим хуманистичким наукама –
ви зу елном антропологијом, психологијом, социологијом, простор ним
пла нирањем, између осталог.
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1 Из у ча ва ње над гроб них спо ме ни ка тра ди ци о нал но при па да до ме ни ма ар хе -
о ло ги је, епи гра фи ке и исто ри је умет но сти. Са вре ме ни ет но граф ски оквир из у ча -
ва њу се о ских гро ба ља у Ср би ји да ју ра до ви е тно ло га Бо се Ро сић (уп. нпр. РО СИЋ

1999), а ан тро по ло зи се ба ве тран сфор ма ци ја ма „про сто ра смр ти“ (уп. нпр. ТР -
БО ЈЕ ВИЋ 2011).



Свеобухватни преглед новијег развоја на пољу језичког пејзажа,
пре свега у двојезичним и мултијезичким заједницама објавио је
Дурк Гортер (GORTER 2013) са фокусом на истраживања после 2007.
године. Нови часопис Linguistic Landscape основан je 2015. године,
а претходили су му тематски бројеви часописа International Journal
of Multilingualism (2006), International Journal of Bilingualism 18/5
(2014), као и низ веома утицајних тематских зборника радова:
SHOHAMY/GORTER 2009, SHOHAMY/BEN-RAFAEL/BARNI 2010, GORTER

et al. 2012, HÉLOT et al 2012.
Бројни велики градови у свету до данас су већ добили описе и

ана лизе свог лингвистичког пејзажа, али то није случај са руралним
је зичким пејзажима. Могу се поменути студије које укључују и ру -
рал не пејзаже Канаде (DAVELUY/FERGUSON 2009), односно руралне
пеј заже јужне Африке (DU PLESSIS 2010). Рецепцију језичког пејзажа
у зависности од степена писмености потенцијалних корисника у
јед ном селу у Гамбији анализира студија JUFFERMANS/COPPOOLSE

2012. Фински социолингвиста Пиетикаинен (PIETIKÄINEN 2014)
открива поглед из ’периферијске вишејезичне перспективе’ једног
Са ми села у Финској и размишља о односу центра и периферије,
од носно говори о ’периферијским језичким заједницама’, зајед ни -
ца ма које се налазе на периферним локацијама где је однос између
ма њинских и већинских језика флуидан и флексибилан.

У Србији и ширем региону такође су увелико започета теренска
до кументовања језичког пејзажа и њихова анализа: значајне со цио -
лин гвистичке резултате тек треба очекивати јер је у питању област
од посебног интереса због своје вишејезичности, али и сложене и
ди намичне језичке политике (уп. VUKOVIĆ 2012, GRBAVAC 2015). Ма -
ри ја Недељковић Правдић је сумирала основне теоријске поставке
и досадашње резултате у домену језичког пејзажа, али без примене
на неки конкретни језички пејзаж (НЕДЕЉКОВИЋ ПРАВДИЋ 2015). По -
ка зало се да су истраживања језичког пејзажа посебно значајна у ви -
шејезичном контексту будући да визуелна информација о при су ству
језика утиче на перцепцију социјалног статуса различитих је зи ка,
па чак и на сопствено језичко понашање (GORTER 2007: 4). Про у ча -
ва ње језичког пејзажа истовремено омогућава увид у ма њин ску је -
зи чку политику, односно усаглашеност званичне мањинске језичке
по литике на одређеној територији у вишејезичном контексту са по -
сто јећим језичким пејзажом.

Границе језичких „територија“ регулишу се службеним про пи -
си ма о језичкој употреби у јавном простору. Постоје значајне раз ли -
ке између, са једне стране приватних писаних ознака (енг. bottom-up),
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какве су, на пример, називи продавница, писани огласи постављени на
неком јавном месту и, са друге стране, службених писаних озна ка
(енг. top-down), какве су, на пример, званичне табле са називом ули -
ца, саобраћајне ознаке, имена државних институција, које би тре ба ло
да одражавају службену језичку политику. Приватне ознаке такође
су под утицајем службене језичке политике, али често одражавају
и индивидуалне преференције. Оба нивоа заједно одражавају одно -
се моћи унутар заједнице, као и евентуалне утицаје глобализације.
Разлика између службених и приватних писаних ознака омогућава
увид у реалне резултате језичке политике: службене ознаке показују
званични став државе, а приватне ознаке показују како обични људи
прихватају и примењују званичну језичку политику.

Стање језичких права говорника неког језика не одређује оба ве -
зно само њихов број, од великог је утицаја статус језика у дру штву и
обрасци његове употребе и видљивост у језичком пејзажу. Ма ње
престижан статус неког језика може да доведе до његове мар ги на -
ли зације, а у појединим случајевима и губитка мањих језика, њи хо -
ве ’невидљивости’ (уп. RICENTO 2000: 204).

О језичком пејзажу града Суботице постоји студија Петра Ву -
ко вића (VUKOVIĆ 2012), која анализира језичку мањинску политику
у овом граду на основу снимљених натписа у улици Димитрија Ту -
цо вића. Нажалост, није наведено време теренског документовања,
а значајно би било знати и макар приближно време постављања
при ватних вишејезичних натписа, односно дијахрона димензија
пеј зажа би могла говорити о евентуалним утицајима савремене је -
зичке политике. Да би се отклониле извесне недоумице око ре до -
сле да натписа на званичним таблама потребно је указати на следећи
став из Закона о службеној употреби језика и писама (2010): „Ако
је више језика националних мањина у службеној употреби, текст
на тим језицима исписује се после српског по азбучном реду.“ Истим
законом регулисана је и употреба ћириличног и латиничног писма
(„Орган, организација и други субјект може свој назив, фирму или
други јавни натпис да испише, поред ћириличног и латиничним
писмом.“).2

У нашем прилогу, у односу на постојећу литературу о језичком
пеј зажу, отварају се два недовољно истражена домена: питање је -
зич ког пејзажа у руралном контексту и ЈП у меморијалном кон тек -
сту гробља. Зборник радова SHOHAMY/GORTER 2009 имао је за циљ
про ширивање пејзажа у који су укључени и историјски важни „мо -
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ну ментални записи“ (енг. monumental inscriptions). Наш прилог ће
показати значај ефемерних монументалних записа за динамичку
перспективу језичког пејзажа будући да сваки запис на локалном
гробљу садржи и тачну годину свог настанка (terminus ante quem),
а у неким случајевима и тачан датум.

Банатски Бугари и њихов језик у српском Банату

Данашњи Банатски Бугари (у употреби је и синонимни етноним
Палћани) потомци су Бугара католика који воде порекло из да на шње
северозападне и северне централне Бугарске. Они су се пре се ли ли
у Банат, првобитно у Вингу и Стар Бишнов (рум. Dudeşti Vechi),
сре дином 18 века. У данашњем српском делу Баната Банатски Бу -
га ри се појављују крајем 18. века и током 19. века у потрази за бо -
љим животним условима. Међу селима у које су се Банатски Бугари
пре селили, главна су следећа: Модош / данас Јаша Томић (1779),
Ко нак (1820), Стари Лец (1820), Бело Блато (1825), Скореновац
(1866) и Иваново (1867). Према Телбизову и Вековој-Телбизовој
(1963: 21), 30-их година прошлог века у тадашњој Краљевини
Југославији постојало је око 6.000 Ба нат ских Бугара (800 у Јаши
Томићу, 800 у Конаку, 30 кућа без пре циз ног податка у Старом Лецу,
1.600 у Белом Блату, 800 у Скореновцу и 1.600 у Иванову).

Пре ма ре зул та ти ма нај но ви јег по пи са ста нов ни штва у Ср би ји
2011, мо гло би се прет по ста ви ти да у Ср би ји по сто ји око 1.000 Ба нат -
ских Бу га ра (овај број је те шко утвр ди ти бу ду ћи да по пис не раз ли ку -
је пра во слав не Бу га ре од Бу га ра ка то ли ка). Ре ла тив но бр зо сма њи -
ва ње бро ја Ба нат ских Бу га ра се об ја шња ва ме шо ви тим бра ко ви ма
на ро чи то са ве ћин ским ста нов ни штвом у ло кал ној за јед ни ци. У по -
чет ној фа зи је би ла че ста хе те ро га ми ја са Ма ђа ри ма, с ко ји ма де ле
ка то ли чан ство, што тра је и дан да нас. У по след ње вре ме ни је ре дак
слу чај ме шо ви тих бра ко ва са Ср би ма, от кад ре ли ги ја ви ше ни је нај -
ва жни ји еле ме нат иден ти те та, а је зи ци су бли ски. Да кле, да нас је у
Ср би ји ве ћи на Ба нат ских Бу га ра ви ше је зич на: осим свог пр вог је зи -
ка, ба нат ско-бу гар ског је зи ка, од но сно пал ћан ског, ко ји та ко ме ђу -
соб но зо ву, они го во ре ма ђар ски, срп ски и по не кад сло вач ки (на ро -
чи то у Бе лом Бла ту). У мла ђим ге не ра ци ја ма по сто је и Ба нат ски
Бу га ри ко ји се из ја шња ва ју као (Ба нат ски) „Бу га ри“, ма да ско ро
уоп ште не зна ју тај је зик, по што се је зик ви ше не пре но си на мла -
ђу ге не ра ци ју.

Све то об ја шња ва раз ло ге због ко јих је ста тус ба нат ско-бу гар ског
је зи ка ни жи од ста ту са го ре на ве де них зва нич них је зи ка, на ро чи то
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срп ског и ма ђар ског, чи ја је функ ци о нал на сфе ра знат но ши ра од
ба нат ско-бу гар ског, ко ји се са мо из у зет но упо тре бља ва као го вор ни
је зик, без об зи ра на то што још од сре ди не 19. ве ка Ба нат ски Бу га ри
има ју пи сме ни од но сно – књи жев ни је зик ко ји се при лич но раз ли -
ку је од стан дард ног бу гар ског је зи ка ти ме што ко ри сти ла ти ни цу
као сим бол ка то ли чан ства.3 Овај књи жев ни је зик је функ ци о ни сао
у Ср би ји све до три де се тих го ди на 20. ве ка у ка то лич ким цр ква ма
(уп. TEL BIS 1938), али ка сни је, све до кра ја 20. ве ка, ни је би ло мо -
гућ но сти за ње го ву упо тре бу. За хва љу ју ћи ло кал ним ак ти ви сти ма
у Ср би ји и са рад њи са Ба нат ским Бу га ри ма из Ру му ни је, ко ји има ју
сна жни ју и ду жу тра ди ци ју пи са ног је зи ка, по но во је по че ла ак тив -
ност на том је зи ку. На са мом кра ју 20. ве ка ло кал ни све ште ник Сто -
јан Ка ла пиш по нов но је по чео да ко ри сти ба нат ско-бу гар ски је зик
у сфе ри ре ли ги је, а 2007. го ди не по че ле су са из ла же њем ло кал не
ви ше је зич не но ви не Ива но вач ки до бо шар, у ко ји ма по сто је члан ци
и на ба нат ско-бу гар ском је зи ку.

Иако су Бу га ри у Ср би ји при зна ти као на ци о нал на ма њи на и
пра ва упо тре бе је зи ка и пи сма је су га ран то ва на раз ли чи тим про пи -
си ма, ниг де се не по ми њу Ба нат ски Бу га ри или Пал ћа ни као по себ -
на ет нич ка гру па.4 То би зна чи ло да се од Бу га ра, укљу чу ју ћи ту и
Ба нат ске Бу га ре, оче ки ва ла упо тре ба ћи ри лич ног пи сма. Тек од
2008. го ди не уве де не су ви ше је зич не та бле на ба нат ско-бу гар ској ла -
ти ни ци у се лу Ива но во, у ко ме је пре ма по пи су из 2002. го ди не би ло
307, а де сет го ди на ка сни је, на по пи су из 2011. го ди не, 254 Бу га ра,
ви ше од 15% укуп ног ста нов ни штва овог на се ља, ко ли ко је по треб -
но пре ма За ко ну о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма (усво је ном
2010. го ди не). У да на шњој Ср би ји Ива но во је је ди но на се ље у ко -
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3 Пре глед со ци о лин гви стич ких рас пра ва о ста ту су ба нат ско-бу гар ског (је -
зик или ди ја ле кат, исто ри јат ства ра ња књи жев ног је зи ка, ре не сан са књи жев ног
је зи ка у ру мун ском Ба на ту, уло га бу гар ске др жа ве и бу гар ског књи жев ног је зи ка
за очу ва ње (ба нат ско-)бу гар ског иден ти те та, опа да ње ба нат ско-бу гар ског у ју го -
сло вен ском Ба на ту и то ком пе ри о да ко му ни зма у Ру му ни ји, со ци о лин гви стич ке
про ме не у по сле рат ној Ју го сла ви ји, са да шње ста ње ба нат ско-бу гар ског у Ру му -
ни ји, по че ци пре ко гра нич не са рад ње, ре ви та ли за ци ја у срп ском де лу Ба на та, ути -
цај са вре ме не Бу гар ске и ко ле ба ње иден ти те та) уп. у: NO MAC HI 2015. Ди ску си ја
о ста ту су ба нат ско-бу гар ског као књи жев ног је зи ка још увек оста је отворенa у
сла ви сти ци, ко ју во де, уз бу гар ске лин гви сте, ду ги низ го ди на и Алек сан дар Ду -
ли чен ко и Кла ус Штајн ке (уп., у но ви је вре ме ДУ ЛИ ЧЕН КО 2014, STE IN KE 2006).

4 У пи та њу су сле де ћи за ко ни: За кон о ра ти фи ка ци ји Европ ске по ве ље о ре -
ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма (2005) и За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и
пи са ма (2010).



ме број Ба нат ских Бу га ра из но си 15% укуп ног ста нов ни штва, та ко
да је Ива но во исто вре ме но и је ди но на се ље у Ср би ји у ко ме по сто -
је зва нич ни јав ни нат пи си на ба нат ско-бу гар ском је зи ку. Да нас у
Ива но ву по сто је тро је зич не та бле са на зи ви ма ули ца, као и тро је -
зич не та бле на свим ло кал ним ин сти ту ци ја ма (основ ној шко ли,
згра ди ме сне кан це ла ри је) на ко ји ма су нат пи си на срп ском, ба нат -
ско-бу гар ском и ма ђар ском је зи ку.

Ба нат ско-бу гар ски је зик се не учи у шко ла ма, бу ду ћи да ни је при -
знат као зва нич ни ма њин ски је зик. У са рад њи пан че вач ке не вла ди не
ор га ни за ци је In Me di as Res, то ком 2009. го ди не би ла је ор га ни зо ва на
ра ди о ни ца пал ћан ског је зи ка, у ко јој су је зик сво јих пре да ка  мо гли
да уче и де ца и од ра сли, али у 2015. го ди не ова ак тив ност по но во
за ста је због фи нан сиј ских про бле ма.

Са вре ме ни бу гар ски лин гви сти са ко ји ма су оба вља на за јед нич ка
те рен ска ис тра жи ва ња у Ба на ту (јед на ко као и бу гар ски лин гви сти
ста ри је ге не ра ци је, уп. нпр. СТО Й КОВ 1967) сма тра ју го вор ба нат -
ских Бу га ра за „дру гу пи са но-ре ги о нал ну нор му“ бу гар ског је зи ка
(ИВА НО ВА/БЕ ЧЕ ВА 2003, БЕ ЧЕ ВА 2009). Ако би се у окви ре је зич ког
пеј за жа укљу чио и је зич ки пеј заж са вре ме них на уч них ра до ва, по -
ка за ле би се ве ли ке не до след но сти у тран скрип ци ји ба нат ско-бу -
гар ске усме не те рен ске гра ђе: бу гар ском ћи ри ли цом (на при мер,
БЕ ЧЕ ВА 2007, 2009; ВУЧ КО ВИЋ 2007; ДЖО НО ВА 2007; ЛИ КО МА НО ВА

2007; ТИ ШЕ ВА 2007; УЗЕ НЕ ВА 2007), за тим на при ла го ђе ној ла ти ни -
ци: ВУЧ КО ВИЧ 2008, VUČ KO VIĆ 2009, од но сно тран скрип ци ја бли ска
ба нат ско-бу гар ској ла ти ни ци у: VUČ KO VIĆ 2010, NO MAC HI 2015.

Банатско-бугарски језик као угрожени језик

Вред но је на по ме ну ти да се ба нат ско-бу гар ски је зик обич но
кла си фи ку је као угро жен.5 Пре ма по да ци ма Уне ска,6 у Ср би ји по -
сто ји шест угро же них је зи ка.7 Уне ско ва ска ла угро же но сти је зи ка
има пет ни воа:8 ра њив (ве ћи на де це го во ри да ти је зик, али је сфе ра
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5 Не ука зу ју ћи раз лог, Сал ми нен (Sal mi nen 2007) уоп ште не по ми ње ба нат -
ско-бу гар ски је зик у спи ску угро же них је зи ка у Евро пи.

6 Ви ди: http://www.une sco.org/lan gu a ges-atlas/in dex.php
7 То су ару мун ски, ба нат ско-бу гар ски, је вреј ски шпан ски (се фард ски), ром -

ски, ру син ски и „тор лач ки“ (енг. Tor lak).
8 Ска ла угро же но сти је зи ка раз ли ку је се у за ви сно сти од угла гле да ња, по -

дроб ни је ви ди у BRA DLEY 2011.



упо тре бе огра ни че на, обич но на кућ ну упо тре бу), де фи ни тив но
угро жен (је зик се ви ше не пре но си де ци), озбиљ но угро жен (је зик
го во ре са мо ста ри је ге не ра ци је; ге не ра ци ја ро ди те ља раз у ме је зик,
али га не пре но си де ци ни ти га ко ри сти у ме ђу соб ном раз го во ру),
кри тич но угро жен (је зик го во ри са мо нај ста ри ја ге не ра ци ја и то са мо
де ли мич но и у рет ким при ли ка ма), је зик је из у мро (не ма го вор ни -
ка). Иако по да ци Уне ска кла си фи ку ју ба нат ско-бу гар ски је зик као
„де фи ни тив но угро жен“, мо ра се има ти у ви ду да ови по да ци не
раз ли ку ју је зич ку си ту а ци ју у Ср би ји од оне у Ру му ни ји. Ка ко по -
ка зу је Но ма ћи (NO MAC HI 2015), у Ср би ји је ба нат ско-бу гар ски
озбиљ ни је угро жен не го у Ру му ни ји и фак тич ки се на ла зи ме ђу
„озб иљнo угро же ним и кри тич ко угро же ним“, док у Ру му ни ји де -
ца и мла ђе ге не ра ци је још увек го во ре ба нат ско-бу гар ски је зик.

Рурални контекст банатско-бугарског језичког пејзажа

Бу ду ћи да у ру рал ним за јед ни ца ма по сто ји ве о ма ма ло ви дљи -
вих јав них нат пи са, мо гу ће да је упра во то био раз лог што су ре ђе
ко ри шће ни за ана ли зу у до ме ну је зич ког пеј за жа.

Јавни натписи
У Ср би ји то мо гу би ти (у не ким на се љи ма и ве о ма рет ко) нат -

пи си на зи ва ули ца, са мо су кућ ни бро је ви оба ве зни. На не ким ку -
ћа ма по сто је име на вла сни ка и/или го ди на зи да ња ко ја по ста вља ју
(при ват но) са ми вла сни ци. Зва нич ни нат пи си по сто је на ула зу и из -
ла зу у на се ље (на ви ше је зи ка ако је на се ље мул ти ет нич ко), као и на
згра да ма у ко ји ма су сме ште не ло кал не ин сти ту ци је (ко је по сто је у
са мо ве ћим ру рал ним на се љи ма): у пи та њу су ме сна кан це ла ри ја,
ме сна за јед ни ца и шко ла. Је зик ових нат пи са је ре гу ли сан ло кал -
ним про пи сом у за ви сно сти од ет нич ког са ста ва ста нов ни штва.

Пе то је зич на та бла ко ја да нас по сто ји на ула зу у Бе ло Бла то, за
раз ли ку од зва нич них на зи ва ули ца у се лу на три је зи ка на ни воу на -
се ља (срп ском ћи ри ли цом, ма ђар ском и сло вач ком), од но сно на че ти -
ри је зи ка на ни воу оп шти не Зре ња нин на та бла ма ло кал не упра ве
(срп ском ћи ри ли цом, ма ђар ском, ру мун ском и сло вач ком) по ста -
вље на је као ту ри стич ка ре кла ма бу ду ћи да се ту ри зам у Бе лом Бла -
ту про мо ви ше и кроз ње гов ви ше на ци о нал ни са став. Че твр ти по
ре ду је зик на овој ту ри стич кој та бли је ба нат ско-бу гар ски, ко ји
укљу чу је и од го ва ра ју ћи на зив име на на се ља (Du bre du šli u Liznájt!).
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Прак тич но у свим ру рал ним на се љи ма у Ср би ји у цен тру се ла
по сто ји још из вре ме на со ци ја ли зма спо ме ник ко ји по ми ње ло кал не
жр тве из Дру гог свет ског ра та. Спо ме ник оба ве зно са др жи и од го -
ва ра ју ћи текст обич но на ла ти ни ци, осим ако је у пи та њу спо ме ник
по ги ну лим ру ским вој ни ци ма ка да је нат пис на ру ском је зи ку,9 као
што је то у се лу Ива но во, ко ји до дат но се ми о тич ки бо ји иона ко ве -
о ма сло жен је зич ки пеј заж овог на се ља.

Приватни натписи
Осим (рет ко и раз ли чи то од ре ги о на до ре ги о на) на пи са ног име -

на вла сни ка ку ће, у ру рал ним за јед ни ца ма у Ср би ји се у цен тру на -
се ља мо гу на ћи раз ли чи те вр сте огла са, обич но о про да ји ку ће или
има ња. Ови се огла си че сто на ла зе и на ку ћа ма ко је се про да ју. Ови
при ват ни огла си су обич но на зва нич ном др жав ном/слу жбе ном је -
зи ку (срп ском), али у ве ћин ским ма ђар ским на се љи ма мо гу би ти и
на ма ђар ском је зи ку, ко ји је и ина че је дан од зва нич них је зи ка у Вој -
во ди ни, као што је, то, на при мер, у ју жно ба нат ском се лу Ско ре -
нов цу (у ко ме да нас жи ви и ма ли број Ба нат ских Бу га ра). У ве ћим
на се љи ма по сто је нат пи си на ло кал ној про дав ни ци и ка фа ни, њи хов
број за ви си од ве ли чи не на се ља, у но ви је вре ме број при ват них
обје ка та је ве о ма сма њен као по сле ди ца еко ном ске кри зе и убр за не
де по пу ла ци је ру рал них на се ља.

У свим кра је ви ма Ср би је уоби ча је но је по ста вља ње умр ли ца,
штам па них оба ве ште ња о не чи јој смр ти ко ја са др же и ин фор ма ци је
о вре ме ну и ме сту са хра не, на јав ном ме сту али и на ку ћа ма. У не ким
кра је ви ма Ср би је по себ но се и оба ве ште ња о го ди шњим по ме ни ма
та ко ђе по ста вља ју и на ку ће или не ка уоби ча је на ви дљи ва ме ста у
на се љу и по себ но на ула зу у гро бље. По ста вља ње умр ли ца је уоби -
ча је но без об зи ра на ве ро и спо вест.

Као илу стра ци ја (не)ви дљи во сти ба нат ско-бу гар ског је зи ка на
умр ли ца ма по слу жи ће две штам па не умр ли це сни мље не де цем бра
2015. го ди не у Ива но ву, оба пре зи ме на (Пе њов и Гу ран) не сум њи -
во су бу гар ска, а је дан текст је на ла ти ни ци, дру ги на срп ској ћи ри -
ли ци. Обе умр ли це (очи глед но тип ског са др жа ја и ви зу ел ног уоб ли -
ча ва ња) штам па не су на истом ме сту.

Нај ве ћи кор пус пи са них тек сто ва у ру рал ним за јед ни ца ма пред -
ста вља ју за пи си на ло кал ном гро бљу. Сте пен ви дљи во сти ма њин ских
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9 О прак си по ди за ња спо ме ни ка по ги ну лим со вјет ским војн ици ма у Ср би ји
в. MA NOJ LO VIĆ PIN TAR 2005.



је зи ка – али и ста ње њи хо ве угро же но сти и со ци јал ног ста ту са – у
ви ше на ци о нал ним ру рал ним за јед ни ца ма Бал ка на, по ред кла сич -
них со ци о лин гви стич ких и ан тро по ло шко-лин гви стич ких ме то да,
ве о ма до бро се мо же са гле да ти на ло кал ном гро бљу.10

Меморијални контекст банатско-бугарског језичког пејзажа

Са вре ме на лин гви стич ка и ан тро по ло шко-лин гви сти ча ис тра -
жи ва ња гро ба ља и фу не рар них нат пи са на спо ме ни ци ма оба вља ју
се пре све га из угла исто ри је је зи ка и за шти те ма њин ских је зи ка. У
Вој во ди ни су по себ ну па жњу ис тра жи ва ча раз ли чи тих ди сци пли нар -
них усме ре ња при вла чи ли је вреј ски, не мач ки и ма ђар ски спо ме ни -
ци, а пред мет по себ не па жње лин гви ста из Ср би је би ли су срп ски
над гроб ни спо ме ни ци у Ма ђар ској (уп. ВУ ЛО ВИЋ/ЂИН ЂИЋ/ЈО ВА НО -
ВИЋ 2008, ВУ ЛО ВИЋ et al. 2009, ВУ ЛО ВИЋ/ЂИН ЂИЋ/РА ДО ЊИЋ 2010, ЈО -
ВА НО ВИЋ 2009, ЂИН ЂИЋ/РА ДО ЊИЋ 2015).

Овај при лог по ла зи од је зич ке сли ке три мул ти ет нич ка гро бља
у срп ском де лу Ба на та (Ја ша То мић, Ко нак и Ско ре но вац) и јед ног
на се ља у ру мун ском де лу Ба на та (Вин га) и ста ња пал ћан ског од но сно
ба нат ско-бу гар ског је зи ка на спо ме ни ци ма ко ји при па да ју Пал ћа ни -
ма од но сно Бу га ри ма ка то ли ци ма (од ре ђе ним на осно ву за пи са ног
пре зи ме на). Ова ана ли за ис кљу чу је же не Пал ћан ке ко је су би ле уда -
те за при пад ни ке дру гих на ро да и та ко, у скла ду са тра ди ци јом –
про ме ни ле сво је де во јач ко пре зи ме. Циљ је био ис тра жи ти ко ли ко
је очу ва на пи сме ност на том је зи ку, бу ду ћи да у ни у јед ном на се -
љу не по сто ји шко ла на ба нат ско-бу гар ском је зи ку.11 Ана ли за ће та -
ко ђе по ка за ти ко ли ко је ба нат ско-бу гар ски је зик пре сти жан да би
био по ста вљен на не чи ји над гроб ни спо ме ник (ако се има у ви ду
да се ни ско пре сти жни је зи ци – као што је то у Ср би ји, на при мер,
ром ски – не на ла зе на над гроб ним спо ме ни ци ма). Ка ко су у пи та њу
спо ме ни ци ко ји оба ве зно са др же и го ди ну смр ти, на осно ву ко је се
при бли жно мо же од ре ди ти вре ме по ста вља ња нат пи са, ана ли за је -
зич ког пеј за жа гро бља има и ди ја хро ну пер спек ти ву. У слу ча ју три
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10 О со ци о лин гви стич ком ста ту су ру мун ског је зи ка у Ср би ји на осно ву је зич -
ког пеј за жа се о ских гро ба ља в. SI KI MIĆ 2011. Ана ли зу нат пи са на ру мун ском је -
зи ку на гро бљу у Се ле у шу (Ба нат) из угла по што ва ња пра во пи сне нор ме в. у: PO -
PO VIĆ/JA NJIĆ 2013.

11 У срп ском де лу Ба на та ка то лич ка цр ква та ко ђе не функ ци о ни ше као шко ла
сво је вр сте где се учи ба нат ско-бу гар ски је зик, док се у ру мун ском де лу Ба на та
тај је зик учи код све ште ни ка (уп. NO MAC HI 2015).



гро бља у срп ском Ба на ту она вре мен ски фик си ра и смрт пи са ног
ва ри јан та ба нат ско-бу гар ског је зи ка (крај 20. ве ка), тач ни је – сла -
бље ње или при вре ме но не ста ја ње ба нат ско-бу гар ског је зи ка из је -
зич ког пеј за жа – док усме на ва ри јан та тог је зи ка још увек жи ви, на -
ро чи то у ста ри јим ге не ра ци ја ма, као што то по ка зу ју ква ли та тив но
усме ре на те рен ска ис тра жи ва ња.12

Ком пле тан кор пус до ку мен та ци је је зич ког пеј за жа гро бља мо рао
би да са др жи све по сто је ће спо ме ни ке на гро бљу као и са те лит ско
ло ци ра ње сва ког по је ди нач ног спо ме ни ка бу ду ћи да је за ана ли зу
ва жна и њи хо ва тач на по зи ци ја и ме ђу соб ни по ло жај. Ком пле тан
ко р пус ба нат ско-бу гар ских спо ме ни ка би, та ко ђе, мо рао да са др жи
и до ку мен та ци ју из дру гих гро ба ља (за са да у до ку мен та ци ји Бал -
ка но ло шког ин сти ту та СА НУ не до ста је са мо гро бље у Ба нат ском
Дво ру) али и из гра до ва у ко је су Ба нат ски Бу га ри ми гри ра ли из
сво јих аутох то них ру рал них за јед ни ца (на при мер, Зре ња нин, Пан -
че во, Вр шац).

Лин гви стич ка ана ли за фу не рар них нат пи са отва ра и низ пи та ња
етич ке при ро де: у ко јој ме ри су ова кви, у су шти ни при ват ни и че сто
емо тив но ве о ма обо је ни нат пи си, и по себ но – ре цент ни, по год ни за
об ја вљи ва ње уз на во ђе ње пу них име на и пре зи ме на и фо то гра фи ја
спо ме ни ка, без об зи ра на чи ње ни цу да су у пи та њу јав ни нат пи си по -
ста вље ни на јав ном ме сту у ци љу ме мо ри ја ли за ци је дра гог по кој ни ка.

У се ми о тич ки сло же ном кон тек сту гро бља као са крал ног про -
сто ра отва ра се те о риј ско пи та ње ко је ула зи у окви ре ан тро по ло ги је:
ко су про ла зни ци  ко ји чи та ју за пи се на гро бљи ма, од но сно ко ме су
ови нат пи си на ме ње ни? По ста вља ње за пи са на над гроб ним спо ме -
ни ци ма у ци љу ме мо ри ја ли за ци је са свим је раз ли чи та стра те ги ја у
по ре ђе њу са ин фор ма тив ним и ре клам ним ци ље ви ма нат пи са на
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12 Те рен ска ис тра жи ва ња Ба нат ских Бу га ра у Вој во ди ни ис тра жи вач ки тим
Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ за по чео је 2004. го ди не у на се љу Ива но во; у
ис тра жи вач ком ти му су ра ди ле М. Ву кић, М. Вуч ко вић и Б. Си ки мић. То ком
2005. го ди не исти тим на ста вља рад у на се љи ма Ско ре но вац, Ко нак и Бе ло Бла -
то (у са рад њи са ко ле га ма са Фа кул тет а за сло вен ску фи ло ло ги ју у Со фи ји). За -
хва љу ју ћи под сти ца ју Мо то ки ја Но ма ћи ја, 2015. го ди не об но вље на су те рен ска
ис тра жи ва ња Ба нат ских Бу га ра, ка да је те рен ски рад, уз ин тер вјуе, об у хва тио и
ис црп но фо то граф ско и ви део до ку мен то ва ње у на се љи ма Ко нак, Ста ри Лец, Ја ша
То мић, Бе ло Бла то и Ива но во као и на се ље Вин га у Ру му ни ји. У ис тра жи вач ком
ти му су ра ди ли Љ. Ђу рић, А. Со ре ску Ма рин ко вић и М. Но ма ћи. Ком плет на до -
ку мен та ци ја са ових ис тра жи ва ња на ла зи се у Ди ги тал ном ар хи ву Бал ка но ло -
шког ин сти ту та СА НУ. За са вре ме на ет но му зи ко ло шка те рен ска ис тра жи ва ња
Ба нат ских Бу га ра уп. RA KO ČE VIĆ 2012.



град ским ули ца ма ко ји ма се со ци о лин гви стич ки ори јен ти са на ди -
сци пли на ЈП обич но ба ви и мо гла се об ја сни ти ме то да ма ге о се ми -
о тич ке ана ли зе (BEN-RA FAEL et al. 2006).

Ква ли та тив не ме то де те рен ског ра да мо гу да да ју од го во ре на
ова пи та ња, од го во ри су јед но став ни ји ка да су у пи та њу се о ска гро -
бља. Осим ’објек тив них’ ис тра жи ва ча ко ји до ку мен ту ју је зич ки пеј -
заж гро бља и ко ји су, по прет по став ци, аут сај де ри у ис тра жи ва ној
ру рал ној за јед ни ци, по сто ји не ко ли ко ни воа ин сај де ра ко ји мо гу
има ти и са свим лич на чи та ња истих спо ме ни ка, а не ки од њих ло -
кал но гро бље чи та ју из пер спек ти ве ко лек тив ног се ћа ња. О не ким
по је дин ци ма из ло кал не за јед ни це мо же мо го во ри ти и као о дво -
стру ким ин сај де ри ма, то су љу ди ко ји су слу жбе но ве за ни уз са -
крал ни про стор гро бља (све ште ни ци, гро ба ри).13

Мо гућ но сти ква ли та тив не ана ли зе при ли ком ис тра жи ва ња је зич -
ког пеј за жа гро бља илу стро ва ће два од лом ка из раз го во ра во ђе ног
на гро бљу у Бе лом Бла ту 31. 8. 2015. са са го вор ни цом, ба нат ском
Бу гар ком из истог се ла, раз го вор на срп ском је зи ку је во ди ла Би -
ља на Си ки мић (БС):

1. [ком ентар јед ног нат пи са на срп ском је зи ку, ла ти ни цом, ма ђар ско име и
презиме]: – Ње гов отац је Ма ђар, мај ка му је Бу гар ка, а он је оже њен био
за Сло ва ки њу. (БС: И он да му је текст на срп ском?) – Да, и он да му је
текст на срп ском.

2. [ком ентар уз сле де ћи нат пис на ба нат ско-бу гар ском је зи ку: Tu ka pu čin va
No salj An ka 1920–1972 Spo me ni ka se pu dil nal di ca ta (sic!)]. Ово је Но саљ,
и то је Ан ка и то је пал ћан ски. (БС: А Но саљ је пал ћан ско, одав де?) – Па,
ни је она, она је. Ње на ма ма је Пал ћан ка, ње на ма ма је Бог ме нов, а она је
би ла уда та за Но са ља. Па он да она је оста ла као Но саљ, зна те. (БС: И за -
то то ни је пал ћан ско пре зи ме?) – За то то ни је пал ћан ско пре зи ме, али
она је Пал ћан ка.

У пр вом слу ча ју, спо ме ник на пи сан на срп ском је зи ку, ла ти ни -
цом,14 био би ис кљу чен из ана ли зе ба нат ско-бу гар ског је зич ког пеј -
за жа бу ду ћи да су име и пре зи ме на спо ме ни ку не сум њи во ма ђар ски.
Сле де ћи спо ме ник, на пи сан на ба нат ско-бу гар ском је зи ку са др жи
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13 До бра илу стра ци ја за мо гућ ност ква ли та тив них ис тра жи ва ња нат пи са на
гро бљу пред ста вља сту ди ја: РАТ КО ВИЋ 2005.

14 Тре ба на по ме ну ти да по сто је и нат пи си на спо ме ни ци ма на пи са ни ије ка -
ви цом, ла ти ни цом, ко ји би се мо гла сма тра ти за хр ват ски је зик, бу ду ћи да хр ват -
ски је зик тра ди ци о нал но функ ци о ни ше као је зик ре ли ги је код Ба нат ских Бу га ра
(уп. СТО Й КОВ 1968). На и ме, по ред ма ђар ског и ба нат ско-бу гар ског и у ка то лич ким
цр ква ма све ште ни ци упо тре бља ва ју и хр ват ски је зик за ли тур ги ју, на ко јој уче -
ству ју не са мо ло кал ни Хрва ти не го и Ба нат ски Бу га ри.



не-пал ћан ско пре зи ме уда те же не, али је уз ви дљи во мар ки ран је -
зич ки иден ти тет нео п ход на ин фор ма ци ја ква ли та тив не при ро де.

Језички пејзаж вишенационалног гробља:
банатско-бугарски језик

За ана ли зу је зич ког пеј за жа при ват них озна ка ба нат ских Бу га -
ра ода бра на су два гро бља, оба су мул ти ет нич ка бу ду ћи да ба нат ски
Бу га ри у Ср би ји ни су ве ћин ско ста нов ни штво ни у јед ном на се љу.
Гро бље у Ја ши То ми ћу, не ка да шњем Мо до шу, ме шо ви то је у ре ли -
гиј ском по гле ду, али су ка то лич ки и пра во слав ни део ипак ме ђу соб но
одво је ни. Ба нат ски Бу га ри у на се љу Ко нак са хра ње ни су у ка то лич -
ком гро бљу, пра во слав но гро бље ве ћин ског ста нов ни штва је са свим
одво је но. Ста ти стич ки по да ци са по пи са у Ср би ји из 2002. и 2011.
го ди не ука зу ју на зна ча јан де мо граф ски пад у оба на се ља, та ко је у
на се љу Ја ша То мић 2002. го ди не би ло 2.982 ста нов ни ка, а 2011. са -
мо 1.505. Ме ђу тим, те шко је об ја сни ти по раст бро ја Бу га ра на по -
пи су из 2011. го ди не (34), бу ду ћи да их је 2002. го ди не би ло – 29. У
на се љу Ко нак, 2002. го ди не би ло је 996 ста нов ни ка, го ди не 2011
знат но ма ње – 777. Бу га ра је у Ко на ку 2002. го ди не по пи са но 73, а
пад бро ја Бу га ра на сле де ћем по пи су (45) од го во ра па ду укуп ног
бро ја ста нов ни ка. Пре ма по сто је ћим ста ти стич ким по да ци ма, у још
два ба нат ска на се ља за бе ле жен је по раст бро ја Бу га ра – у Ско ре -
нов цу и Ба нат ском Дво ру. Исти на је да се ра ди о ста ти стич ки вр ло
ма лим бро је ви ма, али је за број ча но та ко ма лу ет нич ку гру пу као
што су Ба нат ски Бу га ри, сва ка про ме на ве о ма зна чај на и си гур но
го во ри о про ме на ма у ста во ви ма о ет нич ком иден ти те ту а не о де -
мо граф ском ра сту.
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Насеље Укупно 2002. Бугари 2002. Укупно 2011. Бугари 2011.*

Иваново 1.131 307 1.053 254

Скореновац 2.574 77 2.354 80

Конак 996 73 777 45

Јаша Томић 2.982 29 1.505 34

Стари Лец 1.094 9 963 7

Банатски Двор 1.263 8 1.095 11

Бело Блато 1.477 128 1.342 85

* Извор: Документациона табела Републичког завода за статистику Србије.



Ова два на се ља (Ја ша То мић и Ко нак) су ода бра на за ана ли зу
бу ду ћи да има ју слич ну си ту а ци ју из угла ди ја хро не со ци о лин гви -
сти ке: прак тич но од по чет ка 20. ве ка ни је би ло на ста ве ба нат ско-бу -
гар ског је зи ка (крат ко вре ме то ком Дру гог свет ског ра та пре да вао се
књи жев ни бу гар ски је зик),15 ба нат ско-бу гар ски је зик се ко ри стио
са мо у по ро ди ци и ка то лич кој цр кви (по сто је мо ли тве ни ци на ба -
нат ско-бу гар ском је зи ку об ја вље ни у Ру му ни ји), ве ли ки број ме ша -
них бра ко ва, из о ста ла је ре ви та ли за ци ја је зи ка и кул ту ре до ко је је
до шло у на се љи ма Ива но во и Бе ло Бла то, као и из у зет но ма ли број
љу ди ко ји се из ја шња ва ју као Бу га ри у од но су на услов но ре ла тив -
но ве ли ки број у дру га два по ме ну та на се ља (Ива но во – 254, Бе ло
Бла то – 85).

У ра ду ће би ти по ка за на и ана ли за је зич ких пеј за жа гро бља у
ве ћин ском ма ђар ском на се љу Ско ре но вац, на ко ме је ба нат ско-бу -
гар ски прак тич но не ви дљив бу ду ћи да је ов де ма ђа ри за ци ја Бу га ра
да нас у по од ма клој фа зи. Пре ма по пи су из 2011. го ди не Ско ре но вац
је имао 2354 ста нов ни ка, од ко јих 80 ба нат ских Бу га ра.

Јаша Томић

На гро бљу, у да нас по гра нич ном на се љу Ја ша То мић (ра ни ји
на зив Мо дош/Mo dosch), по сто је ка то лич ки и пра во слав ни део. У
ка то лич ком де лу се на ла зе ста ри нат пи си на не мач ком је зи ку,16 уз
нат пи се на ма ђар ском је зи ку и ла ти нич не на срп ском/хр ват ском из
раз ли чи тих пе ри о да (на зив је зи ка се ме њао у од но су на кон крет ну
је зич ку по ли ти ку Аустро у гар ске, Кра ље ви не Ју го сла ви је, СФР Ју -
го сла ви је и да на шње Ре пу бли ке Ср би је). Је зик нат пи са на спо ме ни -
ци ма Ба нат ских Бу га ра се раз ли ку је у за ви сно сти од вре мен ског пе -
ри о да њи хо вог на стан ка.

Сни ма ња свих над гроб них спо ме ни ка Ба нат ских Бу га ра на гро -
бљу у на се љу Ја ша То мић оба вље но је фе бру а ра и де цем бра 2015.
По је ди ни спо ме ни ци сни мље ни су ви ше пу та бу ду ћи да су на ста -
ри јим спо ме ни ци ма нат пи си те шко чи тљи ви. Ана ли зи ра ни кор пус
пред ста вља ин вен тар свих ба нат ско-бу гар ских спо ме ни ка (али не и
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15 Пре ма КА ЛА ПИ ШУ (2015: 69), у Ива но ву се пре да вао бу гар ски књи жев ни
је зик од школ ске 1943/44. до 1945/46. го ди не. Учи тељ је био Ма ти ја Бан чов из
Мо до ша.

16 Нем ци из Ју го сла ви је, укљу чу ју ћи и срп ски део Ба на та, по за вр шет ку Дру -
гог свет ског ра та би ли су ин тер ни ра ни у ло го ре, а њи хово исе ља ва ње из Ју го сла -
ви је по чи ње од 1949. го ди не; о Нем ци ма у не ка да шњем Мо до шу в. MIL LE KER 1935.



свих спо ме ни ка на гро бљу). По сто ји укуп но 63 спо ме ни ка ко ји не -
сум њи во при па да ју Ба нат ским Бу га ри ма и сви се они на ла зе на ка -
то лич ком де лу гро бља. Утвр ђи ва ње ба нат ско-бу гар ског ет нич ког
по ре кла ли ца ко ме је по диг нут спо ме ник оба вље но је на осно ву
прет ход них ис тра жи вач ких зна ња о ба нат ско-бу гар ској за јед ни ци
сте че них тим ским те рен ским ра дом (уп. СИ КИ МИЋ 2007, 2007a, SI -
KI MIĆ 2009; ВУЧ КО ВИЧ 2008, VUČ KO VIĆ 2009, 2010).

Нат пис на ба нат ско-бу гар ском је зи ку има 30 спо ме ни ка, на ла -
ти ни ци их је 23, а њи хов је зик је срп ски или не ка да шњи „срп ско хр -
ват ски“ (на два спо ме ни ка сто ји са мо ла ти ни цом на пи са но име без
не ког дру гог тек ста на осно ву ко га би се мо гао од ре ди ти је зик), док
их на срп ској ћи ри ли ци има 10.

По след ња го ди на по ста вља ња тек ста на ба нат ско-бу гар ском је -
зи ку је 1988, тач ни је те го ди не је пре ми нуо чо век коме је по ста вљен
за пи с на ба нат ско-бу гар ском је зи ку. По сто ји не ко ли ко по ро дич них
спо ме ни ка на ко ји ма је мо гу ће да је цео текст на ба нат ско-бу гар -
ском на пи сан у вре ме ка да је пре ми ну ла пр ва осо ба, а ка да је ка -
сни је пре ми ну ла и дру га осо ба, до да та је са мо го ди на смр ти (ка кав
је ина че оби чај у Ср би ји). На жа лост, не сто ји го ди на по ди за ња спо -
ме ни ка па се са си гур но шћу не мо же утвр ди ти вре ме по ста вља ња
на пи са на ба нат ско-бу гар ском а ко ја мо же би ти: 1973/1997; 1986/
1997; 1969/1997 (при ме ра та квог бе ле же ња го ди на има и из осам де -
се тих го ди на: 1981/1987; 1973/1992). Мо гу ће је да је цео текст на -
пи сан не што ка сни је, на при мер го ди ну да на по смр ти по след ње
на ве де не осо бе бу ду ћи да је оби чај да се спо ме ник по диг не нај ка -
сни је до го ди не да на од смр ти (ter mi nus post qu em). У скла ду са
овим пра ви лом, са свим је си гур но да је по след њи текст на ба нат ско -
-бу гар ском је зи ку по ста вљен 1997/1998. го ди не.

У на став ку сле ди спи сак 21 ба нат ско-бу гар ског пре зи ме на на
гро бљу у на се љу Ја ша То мић са бро јем спо ме ни ка у за гра ди. Тре -
ба на по ме ну ти да су ве ћи ном у пи та њу по ро дич ни спо ме ни ци:

Bánčov (8), Bog da no vić (1), Da mja nov (7), Djer djov (3), Gu ran (5), Iva no -
vić17 (2), Ka la piš (11), Kel čov (2), Ku ku rov (3), Lo vrov (1), Mir čov (2), Ne -
de ljov (1), Pe nov (1), Rat kov (2), Ro ma nov (4), Su per ov (1), To škov (3),
Tran ku lov (3), Va si lić (1), Va si ljov (1), Vi ri zov (1).
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17 Пре зи ме на Iva no vić и Va si lić укљу че на су на овај спи сак бу ду ћи да је текст
на сва три спо ме ни ка на ба нат ско-бу гар ском је зи ку, уп. нат пис на спо ме ни ку по -
ро ди це Va si lić по диг нут у пе ри о ду 1968–1971: tuk po či vat VA SI LIĆ ELE O NO RA
1892–1969 VA SI LIĆ FRANC 1890–1971 to ze spo men po dig na za ni ja i se be – još za
ži vo ta su prug FRANC.



Нај ве ћу фре квен ци ју има ју бу гар ска пре зи ме на Ka la piš (11) и Gu -
ran (5). Ови по да ци мо гли би се по ре ди ти са исто риј ским по да ци ма
о пре зи ме ни ма ко ја са др же ма тич не књи ге, а евен ту ал но не сла га ње
у бро ју из ме ђу ове две вр сте по да та ка мо гло би да има раз ли чи те со -
ци јал не узро ке (раз ли чи те вр сте ми гра ци ја, раз ли чит со ци јал ни ста -
тус по је ди них по ро ди ца).

До дат на ана ли за нат пи са мо гла би се од но си ти на фре квен ци ју
лич них име на уз огра ду да су у мно го слу ча је ва у пи та њу ет нич ки
ме шо ви ти бра ко ви у ко ји ма је ма ло ве ро ват но да је и су пру га бу гар -
ског по ре кла без об зи ра на то што но си бу гар ско пре зи ме. За да љу
лин гви стич ку ана ли зу и, по себ но, ана ли зу у до ме ну лин гви стич ке
ан тро по ло ги је оста је са др жај за пи са (фу не рар на фор му ла), на чин
пи са ња го ди не/да ту ма ро ђе ња и смр ти, при ме на ба нат ско-бу гар ске
ор то гра фи је и си стем род бин ских тер ми на (о ба нат ско-бу гар ским
тер ми ни ма срод ства в. у: БЕ ЧЕ ВА 2007, 2009). Ана ли за бу гар ских
род бин ских на зи ва је мо гу ћа бу ду ћи да су они че сто на ве де ни у
окви ру спи ска љу ди (обич но нај бли жих ро ђа ка и брач них дру го ва)
ко ји су по ди гли спо ме ник.

Конак

Сни ма ње ба нат ско-бу гар ских спо ме ни ка у на се љу Ко нак оба -
вље но је у исто вре ме и на исти на чин као и сни ма ње спо ме ни ка у
Ја ши То ми ћу. На ка то лич ком гро бљу у на се љу Ко нак, осим ба нат -
ско-бу гар ских, по сто је хр ват ски (пре зи ме на Lu ki nić, Ne me šić) и ма -
ђар ски спо ме ни ци.18 Прет по став ка је да и у Ко на ку по сто ји до ста
ме шо ви тих бра ко ва (што би се ла ко мо гло утвр ди ти срав њи ва њем
лич них име на брач них дру го ва и де це) и да је због то га мно штво за -
пи са пи са но ла ти ни цом.

Ста ри ји спо ме ни ци су по ди за ни за сва ког пре ми ну лог чо ве ка
по себ но, а у дру гој по ло ви ни 20. ве ка до ми ни ра ју по ро дич не гроб -
ни це ко је су у на шем пре гле ду пред ста вље не као је дан спо ме ник.

Укуп но спо ме ни ка за ко је се мо же прет по ста ви ти да су ба нат -
ско-бу гар ски има 49, од то га су на ба нат ско-бу гар ском је зи ку 16, на
срп ској ћи ри ли ци их је че ти ри. На ма ђар ском је зи ку по сто ји је дан
за пис, а је дан је дво је зи чан, на ма ђар ском и на ба нат ско-бу гар ском.
До ми ни ра ју нат пи си на ла ти ни ци – 28, од тог бро ја на два спо ме ни ка
по сто ји са мо име, а не ма тек ста на осно ву ко га би се мо гло за кљу -
чи ти ко ји је је зик у пи та њу.
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18 О хр ват ско-(ба нат ско-)бу гар ским ме шо ви тим бра ко ви ма уп. VUČ KO VIĆ 2004.



На гро бљу у Ко на ку по твр ђе но је 17 ба нат ско-бу гар ских пре -
зи ме на, од ко јих нај ве ћу фре квен ци ју има ју пре зи ме на Mir čov (10)
и Gu ran (6).

Bu du rov (4), Da mja nov (2), Djer djov (2), Gan čov (1), Gu ran (6), Jan ku lov
(3), Ka ra i van (1), Ker čov (2), Lo vrov (5), Mir čov (10), Mo njov (3), Ne čov
(1), Ne de ljov (1), Pet kov (4), So fran (1), Su per ov (2), Top čov (1).

По след њи спо ме ник са тек стом на ба нат ско-бу гар ском је зи ку у
Ко на ку по диг нут је из ме ђу 1992. и 1997. го ди не. Ову по след њу го -
ди ну за пи са на ба нат ско-бу гар ском је зи ку не мо гу ће је утвр ди ти бу -
ду ћи да на спо ме ни ку пи ше да је по диг нут за жи во та. Су пру га ко ја
је по ди гла спо ме ник би ла је Ма ђа ри ца јер јој је де во јач ко пре зи ме
би ло Хор ват. Ње но лич но име – Er že bet – та ко ђе је ма ђар ско, али
ни је на пи са но ма ђар ским пра во пи сом. Ва жно је уочи ти да је су пру -
га (Ма ђа ри ца) по ди гла су пру гу (Ба нат ском Бу га ри ну) и се би спо -
ме ник на ба нат ско-бу гар ском је зи ку, а го ди на ње не смр ти (1997)
укле са на је у спо ме ник ка сни је.

У оба ис тра жи ва на на се ља (Ја ша То мић и Ко нак) не ма по твр де
би ло ка квог нат пи са на ба нат ско-бу гар ском је зи ку у 21. ве ку. Ова
чи ње ни ца би се мо жда мо гла про ме ни ти ре ви та ли за ци јом ба нат -
ско-бу гар ског је зи ка и кул ту ре, до ка кве је у но ви је вре ме до шло у
дру га два ба нат ско-бу гар ска на се ља у срп ском де лу Ба на та – у се ли -
ма Ива но во и Бе ло Бла то. Раз ло ге за про цен ту ал но сра змер но ве ли ки
број за пи са на ба нат ско-бу гар ском је зи ку у од но су на си ту а ци ју у
Ко на ку мо гла би об ја сни ти ис тра жи ва ња дру ге при ро де (ква ли та -
тив ни ин тер вјуи са ло кал ним Ба нат ским Бу га ри ма усме ре ни на
усме ну исто ри ју).

Скореновац

Је зич ки пеј заж гро бља у се лу Ско ре но вац ја сно по ка зу је „је зич -
ку смрт“ ба нат ско-бу гар ског је зи ка. На осно ву те рен ског сни ма ња
оба вље ног ок то бра 2012. го ди не, на гро бљу у Ско ре нов цу је по сто јао
21 спо ме ник са бу гар ским пре зи ме ни ма, али је нат пис на ба нат ско -
-бу гар ском је зи ку по сто јао са мо на јед ном спо ме ни ку. Овај нат пис
је ре ла тив но нов (ter mi nus post qu em је 2007. го ди на), а раз ло зи ње -
го вог по ста вља ња мо ра ли би се ис тра жи ти ква ли та тив ним те рен -
ским ме то да ма.

На јед ном спо ме ни ку (на ко ме не ма до дат ног тек ста) за пи са ње
име на и пре зи ме на ко ри шће на је ба нат ско-бу гар ска или срп ска/хр -
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ват ска ла ти ни ца (Bánčov), а је дан по мен име на био је на ћи ри ли ци
(Де чов). Сва оста ла ба нат ско-бу гар ска пре зи ме на за пи са на су ма -
ђар ском ор то гра фи јом уз фу не рар ни за пис на ма ђар ском је зи ку:
Barjaktárov (Zsuz san na, György), Bo boj cov (Mária, Jván), Mir csov
(An na), Bo boj csov (Iván, Pe tra) (де во јач ко пре зи ме To skov), Bo boj -
csov (Balász, An na) (де во јач ко пре зи ме Mravlyov), Dec sov (Erzsébet,
Tamás), Dec sov (Márija, Mi klos), Gáncsov (Károly, Erszébet), Gurán
(Tamás, Ju li an na), Gyergyov (Ger gely, Anu ska), Mle kov (Mar git,
János), Mra vljov (Mária, Pe tra), Mravlyov (Ma ria, Tamás), Pir kov
(Jószef, Zsuz san na), Ro ma nov (Rozália, József), Tel bisz (Péter, Ju li an -
na, Ma ri an na), Te ra nov (Damján, Rozália), Topcsov (Jószef, Ka ta lin),
Val kov (Tamás).

Винга у Румунији

Те рен ско ис тра жи ва ње ба нат ско-бу гар ских спо ме ни ка у Вин ги
(исто риј ски Ба нат, да нас у Арад ској жу па ни ји, Ру му ни ја), оба вље -
но је ав гу ста 2014. и ју на 2015. го ди не. Због ве ли ког бро ја спо ме ни -
ка на гро бљу у Вин ги, пал ћан ски спо ме ни ци ни су мо гли би ти до ку -
мен то ва ни у це ли ни. За раз ли ку од три ба нат ско-бу гар ска гро бља у
срп ском де лу Ба на та, у Вин ги по сто је са свим са вре ме ни спо ме ни -
ци са нат пи сом на ба нат ско-бу гар ској ла ти ни ци (на при мер, из 2006.
и 2011. го ди не). На мно гим ба нат ско-бу гар ским спо ме ни ци ма је,
ме ђу тим, ви дан ути цај ру мун ског је зи ка, би ло да је у пи та њу ру -
мун ска ор то гра фи ја бу гар ских име на (Pu ş cov), би ло да су нат пи си
бу гар ско-ру мун ски дво је зич ни (Odih ne a scă-se în pa ce „Не ка по чи -
ва у ми ру“), или су ко ри шће не уоби ча је не ру мун ске фу не рар не
скра ће ни це. На не ким спо ме ни ци ма ви дљив је и ути цај ма ђар ске
ор то гра фи је. Осим на при ват ним спо ме ни ци ма, ба нат ско-бу гар ски
је зик је у пеј за жу гро бља у Вин ги ви дљив и на за пи си ма ис пред ка -
пе ле по ста вље ним 1848, а об но вље ним 2009. го ди не. На ба нат ско -
-бу гар ским спо ме ни ци ма у Вин ги не ма ћи ри лич них за пи са ко ји би
мо гли све до чи ти о ути ца ју бу гар ског књи жев ног је зи ка.19
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19 Исто ва жи и за дру га на се ља Ба нат ских Бу га ра у Ру му ни ји. Ме ђу тим, у се -
ли ма по пут Бре шћа, Ста рог Би шно ва, иако не ма спо ме ни ка с ћи ри лич ним за пи -
си ма, ла ко се мо гу на ћи ви ше је зич ке та бле ко је са др же нат пис на бу гар ском књи -
жев ном је зи ку. Не ма сум ње да у тим на се љи ма не ма пра во слав них Бу га ра осим
рет ких из у зе та ка, а бу гар ска ћи ри ли ца функ ци о ни ше као сим бол бу гар ског иден -
ти те та да би се ја сни је ис та кло да у тим на се љи ма жи ве Бу га ри.



Без об зи ра на чи ње ни цу да у Вин ги већ ско ро по ла ве ка не ма
школ ске на ста ве на књи жев ном бу гар ском је зи ку, ова ко ак ти ван и
жив ба нат ско-бу гар ски је зич ки пеј заж ве ро ват но, са јед не стра не,
ду гу је по сто ја њу не ко ли ко спо ме ни ка са ба нат ско-бу гар ским нат пи -
сом у цен тру на се ља, као и нат пи си ма уну тар ка то лич ке ка те дра ле,
а са дру ге – бли ским кон так ти ма са цен тром ба нат ско-бу гар ске пи -
сме но сти у на се љу Стар Би шнов/Du de ş ti Vec hi.

Завршна разматрања: језички пејзаж
вишенационалног гробља

Гро бља у мул ти ет нич ким и мул ти кон фе си о нал ни ма ру рал ним
за јед ни ца ма, прав но ре гу ли са на и план ски из гра ђе на кра јем 18. ве ка
у Аустриј ском цар ству, ко ме је при па дао и Ба нат у це ли ни, омо гу -
ћа ва ју не ко ли ко ни воа чи та ња: исто риј ско, кон фе си о нал но, ет нич -
ко, ет но граф ско, есте тич ко и лин гви стич ко (COL TA 2014).20 Уз све
ове пер спек ти ве, мо гу ће су још и со ци јал на па и фол кло ри стич ка
пер спек ти ва чи та ња гро бља, бу ду ћи да на ста ри јим спо ме ни ци ма
из два де се тог ве ка, осим нат пи са, по сто је и фо то гра фи је Ба нат ских
Бу га ра или Пал ће на у тра ди ци о нал ној но шњи.

Уз чи та ње ва жно за је зич ки пеј заж, гро бља у Ко на ку и Ја ши То -
ми ћу ва жна су и за исто ри ју Ба нат ских Бу га ра бу ду ћи да у њи ма
по сто је спо ме ни ци лич но сти ма зна чај ним за ло кал ну исто ри ју. У
пи та њу су, на при мер, спо ме ник на срп ском/хр ват ском је зи ку углед -
ном по зо ри шном ре ди те љу и пе сни ку Ђор ђу (Ге ор гиј) Да мја но ву–
Ђек ши21 на гро бљу у Ја ши То ми ћу из 1991. го ди не, од но сно дво је -
зич ни ба нат ско-бу гар ско/ма ђар ски спо ме ник учи те љу Га бо ру Со -
фро ну, по гу бље ном 1. 11. 1944. го ди не, ко ји се на ла зи на гро бљу у
Ко на ку. У пе ри о ду со ци ја ли зма и не ки ба нат ско-бу гар ски спо ме ни -
ци ни су има ли крст као оба ве зну озна ку хри шћан ске ве ро и спо ве -
сти, а не ки су има ли и зве зду, знак ате и зма и при пад но сти Са ве зу
ко му ни ста Ју го сла ви је.
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20 Ан тро по ло шка сту ди ја COL TA 2014 ба ви се ана ли зом се о ских гро ба ља у
ко му ни Се ку сић (рум. Se cu si giu) у жу па ни ји Арад (Ру му ни ја): у че ти ри на се ља
ове ко му не жи ви пет ет но са (Ру му ни, Ср би, Ма ђа ри, Нем ци и Ро ми). У мо но гра -
фи ји по све ће ној је зи ку Ср ба у Чи пу (Ма ђар ска), Ма ри ја Илић као илу стра ци ју
ста ња срп ског је зи ка об ја вљу је и два са вре ме на нат пи са са ло кал ног гро бља (ILIĆ

2014: 143–144).
21 Ра де ћи као на став ник у шко ли у Ба на ту, Ђор ђе Да мја нов је об ја вљи вао па -

три от ске пе сме у Ру му ни ји, где су се та да штам па ли Banátsći bal gar sći glásnić и
Banátsći bal gar sći kalendár (уп. NO MAC HI 2016: 183–184).



Нео п ход на огра да уз ана ли зу ба нат ско-бу гар ског лин гви стич ког
пеј за жа гро ба ља од но си се на аутор ство за пи са бу ду ћи да на ру чи -
о ци спо ме ни ка сва ка ко са ми са ста вља ју текст ко ји ће би ти укле сан
на спо ме ни ку, али кон крет на ре а ли за ци ја при па да не ком ка ме но ре -
сцу ко ји, го то во је са свим си гур но, не зна ба нат ско-бу гар ски је зик.
На ру чи лац спо ме ни ка, Ба нат ски Бу га рин, та ко ђе се са ве ли ком ве ро -
ват но ћом мо же прет по ста ви ти, са мо па сив но вла да пи са ном фор мом
ба нат ско-бу гар ског је зи ка. Мо же се прет по ста ви ти да су у ве ли ком
бро ју за пи са на ба нат ско-бу гар ском је зи ку пре у зи ма не већ го то ве,
стан дард не фор му ле ко је не до зво ља ва ју је зич ку кре а тив ност.

Ре ла тив но ско ро ин сти ту ци о нал но ус по ста вље на ви дљи вост
ба нат ско-бу гар ског је зи ка у јав ном про сто ру Ива но ва мо гла је ути -
ца ти на ре ви та ли за ци ју при ват ног ба нат ско-бу гар ског је зич ког пеј -
за жа на ло кал ном гро бљу, што би отво ри ло још је дан ва жан пра вац
мо гу ћих ис тра жи ва ња. Ипак, сни ма ње бу гар ских спо ме ни ка на гро -
бљу у Ива но ву оба вље но де цем бра 2015. го ди не по ка за ло је да ни
ов де прак тич но не ма спо ме ни ка из 21. ве ка са ба нат ско-бу гар ским
нат пи си ма. Ефе мер не „умр ли це“ ко је по сто је па ра лел но са спо ме ни -
ци ма у ка ме ну та ко ђе би мо гле би ти пред мет ис тра жи ва ња је зич ког
пеј за жа, али овај за да так под ра зу ме ва че сте по се те те ре ну и њи хо во
ур гент но до ку мен то ва ње јер се – исто као и при ват ни огла си на јав -
ном ме сту – бр зо уни шта ва ју под ути ца јем ат мос фер ских при ли ка.

Чи ње ни ца да су на свим по сто је ћим бу гар ским ћи ри лич ним спо -
ме ни ци ма за пи си на срп ском је зи ку и да ни у јед ном од ис тра жи ва -
них гро ба ља не ма за пи са на бу гар ском стан дард ном је зи ку, од но сно
на – бу гар ској ћи ри ли ци, ука зу је на то да су упо тре ба и по зна ва ње
стан дард ног бу гар ског је зи ка код Ба нат ских Бу га ра огра ни че ни.
Исто вре ме но, упо тре ба ба нат ско-бу гар ског је зи ка, пи са ног ба нат -
ско-бу гар ском ла ти ни цом на сра змер но мно го спо ме ни ка све до
кра ја 20. ве ка у срп ском де лу Ба на та, а ак тив но и да нас у Вин ги у
ру мун ском де лу Ба на та, ука зу је на ве ли ки зна чај ко ји ба нат ско-бу -
гар ски је зик има у очу ва њу иден ти те та Ба нат ских Бу га ра.
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Биляна Л. Сикимич, Мотоки Й. Номачи

ЯЗЫКОВОЙ ПЕЙЗАЖ МЕМОРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕСТВА: БАНАТСКИЕ БОЛГАРЫ /

ПАЛЬЧАНЕ В СЕРБИИ

Р е з ю м е

Пред ме том ис сле до ва ния в дан ной ста тье явля ет ся ана лиз ма лых язы ков и
язы ко вой по ли ти ки в серб ской ча сти Ба на та скво зь при зму язы ко во го пе й за жа
ме мо ри а ль но го про стран ства ба нат ских бол гар (по сел ки Ко нак, Яша То мич и
Ско ре но вац). По ка за ны из ме не ния в част ных иде о ло ги че ских по зи ци ях от но си -
те ль но пи сь мен но го ба нат ско-бол гар ско го язы ка по сред ством ана ли за стра те гий
язы ко во го вы бо ра для над пи сей на над гроб ных па мят ни ках двад ца то го ве ка, а
так же лин гви сти че ских тен ден ций, ко то рые на блю да ют ся на па мят ни ках, уста -
но влен ных в двад ца ть пер вом ве ке.

Клю че вые сло ва: язы ко вой пе й заж, ба нат ские бол га ры, мно го я зы чие, над -
гроб ные над пи си, са кра ль ное про стран ство, ан тро по ни мия, угро жа е мые язы ки.
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Biljana Lj. Sikimić, Motoki Y. Nomachi

LINGUISTIC LANDSCAPE OF MEMORIAL SPACES IN MULTINATIONAL
COMMUNITIES: THE CASE OF BANAT BULGARIANS IN SERBIA

S u m m a r y

For the lin gu i stic lan dsca pe analysis of pri va te signs of Ba nat Bul ga ri ans we cho -
se two ce me te ri es, both of them mul ti et hnic, sin ce Ba nat Bul ga ri ans in Ser bia do not
form a ma jo rity po pu la tion in any vil la ge. The ce me tery in Ja ša To mić/Mo doš is re li -
gi o usly mi xed, but the Cat ho lic and Ort ho dox part are still di vi ded. Ba nat Bul ga ri ans
in Ko nak vil la ge are bu ried in the Cat ho lic ce me tery; the re is a se pa ra te Ort ho dox ce -
me tery for the ma jo rity po pu la tion. The se two vil la ges (Ja ša To mić and Ko nak) we re
se lec ted be ca u se they sha re a si mi lar si tu a tion from the di ac hro nic so cio-lin gu i sti cal
po int of vi ew: apart for a bri ef ti me du ring World War II, the Bul ga rian/Pa u li cian lan -
gu a ge was hardly ta ught sin ce the early 20th cen tury; Bul ga rian was used only in the
fa mily and the Cat ho lic church (the re are prayer bo oks in Ba nat Bul ga rian); the re we -
re many mi xed mar ri a ges; the re was no re vi val of lan gu a ge and cul tu re

As in scrip ti ons on all exi sting Ba nat Bul ga rian Cyril lic he ad sto nes are in Ser bian
and no ne of the ce me te ri es vi si ted ha ve in scrip ti ons in Bul ga rian, or rat her in the Bul -
ga rian Cyril lic, this in di ca tes that the use and know led ge of stan dard Bul ga rian is li -
mi ted among the Ba nat Bul ga ri ans. At the sa me ti me, the use of Ba nat Bul ga rian in the
La tin alp ha bet on a pro por ti o nally lar ge num ber of he ad sto nes up to the end of the 20th

cen tury in the Ser bian part of the Ba nat, and al so ac ti vely to day in Vin ga in the Ro ma -
nian part of Ba nat, in di ca tes the gre at im por tan ce of the Ba nat Bul ga rian lan gu a ge in
pre ser ving the iden tity of Ba nat Bul ga ri ans.
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