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ЕТНОДИЈАЛЕКТОЛОШКИ ПРИСТУП  
КУЛТУРИ ИСХРАНЕ КРОЗ ОБРЕДНУ ПРАКСУ

На материјалу из Ердевика и Парага 

Ов де се пред ста вља је дан мо гу ћи мо дел ет но ди ја ле кат ског рек циј ског реч ни ка 
гла гол ских лек се ма ре ле вант них за кул ту ру об ред не ис хра не (нпр. де ли ти 1. ~ ја ја у 
цр кви на Ус крс, 2. ~ ја бу ке на гр о бљу за Пе тров дан, 3. ~ не по је де ну хра ну на кон свад-
бе ног обе да ре ду ша ма), а на осно ву те рен ског ма те ри ја ла са ку пље ног у Ерде ви ку (Срем) 
и Па ра га ма (Бач ка).

Кључ не ре чи: Срем и Бач ка, срп ско ста ри нач ко ста нов ни штво, кул ту ра ис хра не, 
об ред на прак са, ет но ди ја ле кат ски рек циј ски реч ник. 

Овај текст је на стао на осно ву те рен ских по да та ка при ку пље них у два-
ма на се љи ма у Сре му и Бач кој – у Ерде ви ку и Па ра га ма,1 ко ји су са чу ва ни 
у ви ду ди ги тал них аудио-за пи са и у ауто ро вој лич ној бе ле жни ци. По да ци 
су са ку пља ни пре ма уна пред са чи ње ном упит ни ку, од но сно – на чи њен је 
из бор из ре пер то а ра да то сти ко је се од но се на кул ту ру ис хра не у Вој во ди ни 
по сма тра ну кр оз об ред ну прак су, а пре ма основ ним кве сти о нар ским це ли-
на ма кр оз ко је се тра га ло за по је ди нач ним пој мо ви ма: (1) ка лен дар ски ци клус 
пра зни ка и оби ча ја, (2) сла ва, (3) оби ча ји жи вот ног ци клу са, (4) при вред ни 
оби ча ји, (5) дру штве ни оби ча ји. 

Из те рен ског ма те ри ја ла са ку пље ног у Ерде ви ку (озна че ном са Е) и 
Па ра га ма (озна че ним са П) из дво је не су све гла гол ске лек се ме ре ле вант не 
за кул ту ру об ред не ис хра не аутох то ног срп ског ста нов ни штва и на чи њен је 
сво је вр стан ми ни лек си кон гла гол ских ет но ди ја лек ти за ма. За пра во, пред-
ста вљен је је дан мо гу ћи мо дел сво је вр сног ет но ди ја ле кат ског рек циј ског 

1 У Ерде ви ку, го сто прим ство ми је 2010. го ди не ука за но у по ро дич ној ку ћи Пе тро ви ће-
вих, од стра не Сла ви це Јо ва но вић, рођ. Пе тро вић, и ње не ћер ке Ти ја не Шторк, при че му сам 
од њих чу ла и мно ге ко ри сне по дат ке у ве зи са об ред ном ис хра ном. Са го вор ни це за рад са 
упит ни ком би ле су ми Љу би ца Пе тро вић и Ва си ли ја Ста но је вић. У Па ра га ма, го сто прим ство 
ми је у два на вра та, 2003. и 2011. го ди не, ука зи ва но у по ро дич ној ку ћи Цве ји ће вих, а са го вор-
ни це за рад са упит ни ком би ле су ми Сми ља Цве јић, рођ. Мар тић, и Ма ри ја Пе тро вић, рођ. 
Па шин. По не ког де та ља у ве зи са те мом раз го во ра при се ти ла се у до му Цве ји ће вих и мо ја мај ка 
Љу би ца Бе ба Ра кић, рођ. Ка ћан ски, ко ја је као де те че сто пр о во ди ла лет њи рас пуст у Па ра-
га ма. Сви ма по и мен це ис ка зу јем овом при ли ком ве ли ку и ду жну за хвал ност.



реч ни ка: на при мер, де ли ти 1. ~ ја ја у цр кви на Ус крс, 2. ~ ја бу ке на гр о бљу 
за Пе тров дан, 3. ~ не по је де ну хра ну на кон свад бе ног обе да ре ду ша ма. У 
окви ру од ред нич ког члан ка го то во ре дов но се на во ди и из тран скри па та 
из дво јен онај сег мент из вор ног ет но ди ја ле кат ског тек ста ко ји нај че шће пред-
ста вља ет но кул тур ни кон текст у ко ме да та гла гол ска лек се ма функ ци о ни ше, 
слу же ћи исто вре ме но и као илу стра ци ја нео п ход на за пот пу ни је се ман тич ко 
од ре ђе ње лек се ме-тер ми на из обла сти тра ди циј ске кул ту ре. Ова кав реч ник, 
у ко ме би гла го ле би ло свр сис ход ни је гру пи са ти „по рек циј ским ти по ви ма“ 
(уме сто по азбуч ном ре ду, као што је ов де учи ње но), по све је раз ли чит од 
реч ни ка кул ту ро ло шке ка лен дар ске лек си ке (Не дељ ков 2013), од но сно – од 
ет но ди ја ле кат ског те мат ског реч ни ка ка лен дар ских оби ча ја (Ми ло ра до вић 
20052), и мо гао би та квим ти по ви ма реч ни ка пред ста вља ти зна чај ну до пу ну. 

Тер ми ном ва лент ност се у лин гви сти ци на зи ва спо соб ност гла го ла да 
оства ру ју од ре ђе не до пу не, од но сно – да у ре че ни ци „отва ра ју“ ме ста ко ја 
се по том по пу ња ва ју ком по нен та ма са од ре ђе ним мор фо ло шким и се ман тич-
ким пред зна ком. Та ко, рек циј ски реч ник у лин гви сти ци пред ста вља упра во 
реч ник гла го ла са њи хо вим гра ма тич ким (и лек сич ким) до пу на ма; нпр. 
да ва ти – А (не што) + Д (не ко ме), или бе ле жи ти – А (не ко га, не што) + И 
(не чим), или оде љи ва ти – А (не што) + Г од (од не че га) + И (не чим) (Пе тро вић 
и Ду дић 1989). У на шем слу ча ју, ме ђу тим, с пот пу ним ослон цем на ре че но, 
осно ва пре до че не струк ту ре се не ме ња, но по је ди нач ни еле мен ти су друк-
чи јег са др жа ја и на чи на гру пи са ња.3 Чи та ва ет но ди ја ле кат ска гла гол ска фра-
за, да је за ову при ли ку та ко на зо вем, пред ста вља исто вре ме но и осо бе ну 
за ме ну кла сич не зна чењ ске де фи ни ци је (при че му су сва на ве де на „зна че ња“ 
при мар на, бу ду ћи да је дан ни во не до ста је) и ре ги стар до пун ских еле ме на та 
(шта, каДа, гДе, чиме, коме итд.), ко ји се, при сут ни кр оз сво је ет но ди ја ле-
кат ске лек си ка ли за ци је у раз ли чи тим ком би на ци ја ма, ну жно ре а ли зу ју уз 
од ре ђе ни гла гол, јед на ко као што је стан дард ни рек циј ски реч ник пре вас ход-
но „ре ги стар па де жа ре а ли зо ва них уз по је ди не гла го ле“ (Пе тро вић – Ду дић 
1989: 5). 

И као што без од ре ђе них до пу на у стан дард ном срп ском је зи ку „гла гол 
не мо же да кон сти ту и ше ми ни мал ну ре че нич ну струк ту ру“ (Пе тро вић – Ду-
дић 1989: 5), тј. као што зна че ње управ них ре чи (па та ко и гла го ла) без од-
ре ђе них до пу на би ва не пот пу но,4 та ко и код гла гол ских ет но ди ја лек ти за ма 
тек са до пу ном до ла зи мо до пот пу не де фи ни ци је зна че ња, уз на по ме ну да 
је то по себ но ва жно јер је реч о тер ми но ло шком лек си ко ну об ред не ис хра не, 
да кле – о лек си ци ко ја је, пре став ши да бу де атри бу и ра на као оп шта, пр о-

2 Ра ђе но пре ма смер ни ца ма да тим у А. А. Плот ни ко ва, Се ман ти че ский под ход к описанию 
тер ми но ло гии южно сла вян ской об ряд но сти, Во ֲ ро сы язы ко зна ния 2, Мо сква, 1997, 77–89.

3 Уп. у ве зи са овим и сле де ће: „Упо ре ђи ва ње кул ту ре и је зи ка уоп ште, а по себ но кон крет-
не на ци о нал не кул ту ре и кон крет ног је зи ка, от кри ва не ка кав изо мор фи зам њи хо вих струк-
ту ра на функ ци о нал ном и уну тар хи је рар хиј ском (си стем но-стра ти граф ском) пла ну“ (Тол стој 
1995: 48). 

4 У Реч ни ку гла го ла по ми њу се уз не пре ла зне гла го ле од ре ђе ни мор фо син так сич ки сиг-
на ли, де тер ми на то ри, „ко ји ма се нај че шће ре фе ри ше о ме сту, на чи ну, вре ме ну вр ше ња рад ње, 
што зна чи да се они по ја вљу ју у функ ци ји ме сних, на чин ских, вре мен ских адвер би ја ла. (...) 
У се ман тич ком по гле ду то су та ко ђе до пу не лек сич ког са др жа ја оних гла го ла ко ји без њих не 
мо гу гра ди ти ре че ни цу“ (Пе тро вић – Ду дић 1989: 8). 
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ме ни ла сво ју уло гу. Ов де да ва на вре мен ска (на тре ћи дан Бо жи ћа, на Чи сти 
по не де љак, пред по че так Ус кр шњег по ста) и ме сна (уне ти у со бу, од не ти на 
гр о бље, па ли ти у воћ ња ку) од ре ђе ња гла гол ске рад ње пред ста вља ју до пу не 
нео п ход не да се ман ти ка управ не ре чи бу де пот пу на, за о кру же на. 

* * *
Б
ба ри ти – шун ку и ја ја за Бе ле по кла де / за Ус крс (Е, П) ► по што по чи

ње, су тра дан по чи ње пост... бе ли лук се но сио у џе по ви ма (пр о тив ве шти ца) 
(Е); свињ ски врат, као јед но од три пе че ња за бо жић ни ру чак (П) ► ми смо 
ба ри ли врат свин ски оба ве зно, из са ла му ре 

ба ци ти / ба ца ти – од ва ри це ко ко шка ма (П) ► она ома чим пр о ври, 
она ома од ва ди, бу де пун ло нац, она узме, па иде ба ци ко ко шка ма... да бо ље 
но се, ка же она; ора хе у ћо шко ве со бе (на Бад ње ве че) (Е), в. пре кр сти ти; 
љу ске (ису ше не и исит ње не) од ус кр шњих ја ја жи ви ни (Е, П) ► ису ши се, 
па се ис три ни и ба ци се жи ви ни (Е); де лић от ки ну тог пар че та по га че при 
по слу жи ва њу на кон са хра не (нап. ауто ра: као и пр о ли ва ње ра ки је пре от пи-
ја ња) (Е) ► и то он да ко из ла зи из гр о бља, узме за ду шу... ма ло от ки не и 
ба ци... и он да, овај, по је де 

бо ји ти – ја ја за Ус крс (вар зи лом стар., бо јом нов.) (Е), в. фар ба ти ► 
обич но Ве ли ки че твр так се, овај, бо је се ја ја... лу ко ви на, па у мле чи ки, жу то 
бу де, то се пре, овај, фар ба ло... и во ском, то ша ра се... тра ва ма, па се ве же 
у ча ра пу, па он да оста не, онај, ша ре но ја је, бу де ле по

В
ва та ти – крв на Чи сти по не де љак (тј. пи ти на тај дан цр ве но ви но у 

го сти ма) (Е) ► и го во ри ло се сам паз да ти не пу сте крв, ако се под на пи ју
ве за ти – цр ве ну ма шну око жи та у та њи ру (Е) ► за кан ди ло, за Бо жић, 

да се па ли кан ди ло... та њир ве ћи се ста ви и ча ша, и око ло се ме те жи то, и 
он да оно кад та ко мал по ра сте, он да се оши ша и цр ве ну ма шну му се ве же; 
пе шкир од срп ског плат на, тј. де ре кли ју, кр оз по ло жај ни ков ко лач (пле те ни-
ца од те ста, са ви је на у круг, са отво ром у сре ди ни) (Е) ► то су тра дан кад 
по ло жник иде ку ћи, он да му се ве же... де ре кли ја (...) па се кр оз ко лач пр о мо ли; 
цр ве ним фло ром бо си љак ко ји се ста вља у ру жу на бо жић ном ко ла чу (Е); 
цр ве ним кон цем три тан ке тр ске у аскур ђел ко јим се пре кр шта ва ју ва си ли це 
на Ма ли Бо жић (Е); ус кр шње ја је (умо та но тра ва ма) у ча ра пу (Е); јед ну ве ли-
ку гра ну за ро го ве на кр о ву ку ће, да би се на њу за ка чи ли пе шки ри и пи ће 
на дан по ди за ња кр о ва (Е) ► то с као да ро ви

вр те ти – слав ски ко лач пре се че ња (у цр кви / код ку ће) (Е)

Г
га си ти / уга си ти – слав ску све ћу ви ном (Е); бо жић ну све ћу жи том (Е, П)

Д
да ти / да ва ти – од ва ри це жи ви ни (Е, П) (нап. ауто ра: за бе ле же но је 

раз ли чи то вре ме да ва ња ва ри це, уп. ба ци ти, оста ви ти); клип ку ку ру за по ло
жни ку (П) ► до би је клип ку ку ру за и сед не на праг (...) ва би, ва би као жи ви ну; 
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ко лач по ло жај ни ку (по лож(е)ни ков ко лач) (Е, П); но вац или од оно га што се 
на ђе у ку ћи (нпр. ко ба си це) по ло жај ни ку (П); ко ла че пра си ће, пи ли ће де ци, 
Ци ган чи ћи ма, ко ји до ђу да че сти та ју Бо жић (П); ора хе, ја бу ке, но вац де ци 
ко ја но се вер теп (Е, П); остат ке бо жић ног ко ла ча (пле те ни цу и „ру жу“, нај-
пре пот по ље не да омек ша ју) жи ви ни (П); пр о шло го ди шњу бо го ја вљењ ску 
во ди цу сто ци или жи ви ни да по пи је (Е) ► сто ки се ба ци, овај, да се сто ки 
или жи ви ни... ни кад се не ба ца; пр о шло го ди шњу чу вар ку ћу (пр во офар ба но 
ус кр шње ја је) жи ви ни, сто ци (Е; П) ► из мр ви се и да се жи ви ни, сто ки, ако 
не ма жи ви не... не ба ца се (Е); ус кр шња ја ја на по ли ва ћи по не де љак (мом ци 
и де вој ке јед ни дру ги ма) (Е); но во ро ђен че ту бе ло ја је на дар (Е) ► да му се 
бо ље ко шу ље пе ре, да се бе ле; но во ро ђен че ту не што жи во на дар (П) ► да 
ли свин че, да ли шта би ло, да... пра се, пра се се до не се; ру чак пу сто сва ти ма, 
тј. не по зва ним го сти ма ко ји до ла зе у свад бу (Е) 

де ли ти / по де ли ти – ја ја у цр кви на Ус крс (све ште ник) (П) ► бу де пу на 
кор па ја ја у цр кви... по па осве ти и он да де ли по па (...) до год се не по де ли (нап. 
ауто ра: де ли се и де ци и од ра сли ма); ја бу ке на гр о бљу за Пе тров дан (Е) ► 
де ли се на гр о бљу, но си се на гр о бље и ста вља се на гр о бо ве; осве ће но гр о-
жђе на Пре о бра же ње (Е, П) ► и он да се де ли на ро ду то осве ће но гр о жђе... 
и за на род ко ји је де, да је за здра вље (Е); по га чу ко ја се но си у цр кву за крш-
тењe но во ро ђен че та (П) ► кад бу де го то во кр ште ње (...) иде се и у ће ли ју 
цр кве ну, и он да се то сви из цр кве, ко оће, по зо ве се све, и то се по га ча исе че 
и по де ли се, и ви но се исто по сле, пи ће, сад и со ко ве но се; не по је де ну хра ну 
на кон свад бе ног обе да же на ма ко је су по ма га ле, ку ва ри ца ма (тј. ре ду ша ма), 
и ком ши ја ма (Е, П) ► су тра дан по ку пи све кр ва ре ду ше све ре дом ко је су 
би ле... ком ши је, и све (Е); па ску ри це, тј. хлеп чи ће, за па ра сто се и за ду шни це 
(Е) по де ли се на гр о бо ве ро ђа ци ма, при ја те љи ма (Е)

до не ти / до на ша ти – во ду на Бад њи дан (до ма ћин) (Е), в. за гра би ти 
► иде до ма ћин, па до не се во де и та се во да оста ви за че сни цу; бад њак у 
цр кву (Е, П) ► ишли су по бад њак, ишли су, па су па ли ли у пор ти (П); сла му 
у со бу на Бад ње ве че (до ма ћин и, по не кад, де ца) (Е, П) ► До ма ћин до не се 
сла му, че ка пред... До ма ћин ула зи уну тра и ка же: До бро ве че. Ови ка жу: До
бро ве че, шта нам но сиш? Ка же: Но сим вам здра вље и ве се ље, Хри сто во 
ро ђе ње, Хри стос се ро ди! (Е); бо го ја вљењ ску во ди цу из цр кве ку ћи (Е, П) 
► за здра вље се упо тре бља ва ла и она сто ји го дин да на, она се уоп ште не, 
не по ква ри... мо же и ако је чо век здрав, ова ко (Е); по вој ни цу по ро ди љи (нап. 
ауто ра: по га ча кад се иде пр ви пут, а по том тор та и по клон) (Е) ► па то се 
до на ша, да... и по вој ни це се до но се... ма ла по вој ни ца и ве ли ка по вој ни ца; пра-
се и тор ту на свад бе ни ру чак (кум) (Е); пе че ње, ко ла че, тор те на свад бе ни 
обед код мла до же ње (по во ђа ни (Е) / по га ча ри (П), тј. нај бли жа мла ди на род-
би на) (Е, П) ► по га ча ри се зо ву мо ја род би на, кад до ђу... од де вој ке род би на 
(П); по га чу на свад бе ни обед код мла до же ње (по га ча ри) (П) ► ку ћев на по
га ча; то се из ло ми, а он да се и та исе че, па се по ну ди; тор ту (и по клон) на 
свад бе ни обед у мла до же њи ну ку ћу (Е, П) ► то што је не ко (тет ка ро ђе на, 
стриц) до нео, то се кра ваљ зо ве (Е); ови ко ји до ђу у сва то ве, и они су мо ра ли 
да има ју кра ва је... ко, на при мер, до ђе без тор те у сва то ве, ста ве му (...) а 
ње му ста ви ли у чи ни ју пле ве и ме тли прид ње га (П); та њир ко ла ча на па ра-
стос (ро ђак, при ја тељ по кој ни ка) (Е)
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до ћи / до ла зи ти – по ус кр шња ја ја (де ца) (Е, П); на ве че ру, на дан свад-
бе, у мла до же њи ну ку ћу (по во ђа ни / по га ча ри) (Е, П) ► они уве че до ла зе... 
код мла до же ње, да... и мо ра ју три пут да је ду код мла до же ње, и он да иду 
ку ћи (Е); кад пр о ђе ру чак, они он да до ђу, а ру ча ју та мо, код ро ди те ља... он да 
до ђу кад пр о ђе ру чак, за ве че ру (П)

др жа ти здра ви цу – уз ча шу ви на (E) ► здра ви ца се са ви ном др жи

З
за ве то ва ти се – да се по сти сре дом и пет ком (Е) ► то се, та ко ре ћи, 

за ве ту је... не ки раз лог је имо мал ве ћи; да се јед но у ди на Ве ли ки пе так (Е) 
► па пр о сто се исто та ко за ве то во да не је де... за не што се, за сво је здра
вље, ел за че га 

за гра би ти – во ду за че сни цу ра но ују тру на Бо жић (П), в. до не ти / до
на ша ти ► пр во нов ло нац тре ба да имаш, да за гра биш пр во во де за че сни цу, 
па он да се уми ва

за ки се ли ти – по сну чор бу, тј. ки се ли цу, ко ја се је де у вре ме Бо жић ног 
по ста (Е) 

за ку ва ти – пи рин чем чор бу ки се ли цу, ко ја се је де у вре ме Бо жић ног 
по ста (Е)

за ли ти – те мељ бу ду ће ку ће кр вљу за кла не ко ко шке / за кла ног пе тла 
(Е) ► жи ви на се ко ље кад се те мељ пра ви, он да се те мељ за ли је, да, са кр вљу 
(...) ко ко шке, пе тла

за мо чи ти – бо жић ну све ћу у си то са жи том (Е) ► он да се ви ди, је л, 
овај, ка ка ће би ти го ди на – оће би ти род на го ди на ил не ће, кол ко ће се ухва
ти ти жи та кол ко ку ку ру за на све ћу

за па ли ти – бад њак у пор ти цр кве (Е, П) ► то што је... што ка же мо 
да иде бад њак кр оз се ло (...) иде он кр оз се ло и он да се, у цр кви бад њак се за
па ли, он се пре ли ва ви ном и он да се но си бад њак ку ћи, гран чи це (Е)

за ре за ти (за се ћи) – те сто за ко лач зва ни ша ка, ко ји се пра ви за Бо жић, 
на фор му пр сти ју (Е) ► то је по сно... па то је ша ка, на пра ви се та ко ко, да 
из гле да ко ша ка, па с ма ло за се ку пр сти, као до ма ћи но ва ша ка у ку ћи да је

И
из мр ви ти – пр о шло го ди шњу чу вар ку ћу (пр во офар ба но ус кр шње ја је) 

да би се да ла жи ви ни (Е)
из не ти / из но си ти – из ку ће на тре ћи дан Бо жи ћа оно што је би ло на 

сто лу и под сто лом (Е, П) ► сла ма оста је до тре ћег да на Бо жи ћа... он да 
се ују тру ра но уста ви и чи сти се сла ма (Е); па под сто, то и та ко, и љу ске 
од ора са и све то што се је де, и то све (...) он да се но си, и сла ма се чи сти, 
и све се тре се (П); ку мо во пра се на сто за свад бе ни обед (Е)

ис ку ва ва ти – по су ђе на Чи сти по не де љак, да не оста не ма сно (Е), в. 
пра ти ► за то се зва ло Чи сти по не де љак

ис три ни ти – љу ске од ус кр шњих ја ја, тј. из мр ви ти их, да би се да ле 
жи ви ни (Е) ► ис три ни се, ису ши се, па се ис три ни и ба ци се жи ви ни... и то 
жи ви на по је де

ићи – у цр кву по гра ну бад ња ка (Е) ► код нас се у цр кву до на шао бад
њак и у цр кву се иде по гран чи цу (нап. ауто ра: ни је сва ки до ма ћин по себ но 
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ишао по бад њак); на до ру чак код ку ма на дру ги дан се о ске / цр кве не сла ве 
(П) ► дру ги дан сла ве се иде по ку ма (...) Ма ла Го спо ји на... ма ма и ба ба нис 
има ли ди да спа ва ју (...) али то се пре оти ма ло ко ће да бу де кум, а са де сви 
бе же да ље; са све кром и све кр вом, не де љу да на по свад би, на ру чак код ро-
ди те ља (мла да) (Е) ► са све кром и са све кр вом са мо мла да иде, а мла до же ња 
по сле до ђе... они, они иду на ру чак... он до ђе ка сни је, да... исто тог да на; на 
гр о бље пр во ју тро на кон са хра не, тј. ићи на по греб (нап. ауто ра: су тра дан 
ују тру на кон са хра не, пре из ла ска сун ца, од ла зи не ко од род би не на по кој ни-
ков гр об и ма ло гре бе, а ка сни је до ла зе оста ли) (Е, П) ► оба ве зно, уј тру ома 
иде се на по греб... и но си се бо сиљ ка и та мја на, и шта ја знам... да, да се 
ока ди (П)

Ј
јед но у ди ти – ► на Ве ли ки пе так (Е) ► да се не је де до уве че... док зве зде 

не иза ђу, не је де; на Бад њи дан (Е); на Кр стов дан (Е) ► да се за ве ту је да не 
је де (...) то су по је ди нач ни, осо бе, ко хо ће

је сти – ва ри цу за Св. Ни ко лу (Е) ► Ва ри ца ва ри, Са ви ца ла ди, Ни ко ли ца 
ку са; ри бу за Бо жић ни пост (П); по сно на Бад ње ве че (П) ► по ред по сне су пе, 
со са и ба ре ног по вр ћа, с ма ком ре за на ца, и ком по та, и ора са; ком пот, тј. дунст, 
на Бад ње ве че (П) ► сад се ка же ком пот, е то смо ста вља ли... и то се и на 
Бад њи дан (...) да се је де, по сно; три вр сте пе че ња за бо жић ни ру чак (П) ► 
код нас не пра се, не, обич но бу де жи вин ско, па чи је, гу шчи је (...) ми смо ба ри ли 
врат свин ски оба ве зно, из са ла му ре (...) то је јед но ме со, и ћу рак (...), то је 
дру го пе че ње, и пе то, то је тре ће пе че ње; сир, ја ја, мле ко, тј. бе ли мрс, то ком 
Бе ле не де ље, по след ње пред по че так Ус кр шњег по ста (П); осве ће но гр о жђе 
на Пре о бра же ње (Е, П) ► за здра вље (Е); хлеб и ком пот за тај ну ве че ру, тј. 
ве че уочи са хра не (П) ► то се ра ши ри до ле бе ли чар шаф на зе мљу, ком пот 
и, овај, хлеб се исе че, или по га ча (...) хлеб се на сит но... а сад сва шта (...) и 
до ле на зе мљи... и та ко се узи ма ло; по га чу на гр о бљу пр вог ју тра по са хра ни 
(Е, П) ► обич но по сна по га ча, па то се та мо из ло ми и та мо да се је де (П); 
пе тла за ру чак на пр ви дан се тве (П) ► за ко љеш, овај, пе тла (...) и он да то 
даш та мо да је ду, на њи ви ди се си је 

К
кла ти / за кла ти – пра се за Бо жић (Е); јаг ње за Ус крс (Е); пе тла за Св. 

Или ју (Е, П) ► за Све тог Или ју се ко ље пе то, да жи ви до ма ћин (Е); на ша 
мај ка је кла ла пе тла (...) вал да, да га зда не умре (П); ко ко шку за По кла де, 
до ма ћи ци за здра вље (П) ► за По кла де, за га зда ри цу; жи ви ну, пра се, јаг ње 
за кр сну сла ву (П); пе тла за пр ви дан се тве (П) ► кад се се је жи то (...) за
ко љеш, овај, пе тла, шта ли је, са гла вом; не што од жи ви не за по ста вља ње 
те ме ља ку ће (Е) 

ко ка ти ко ки це – за Вр би цу (Е); за Ве ли ки пе так (Е); при ли ком оку пља-
ња на пре лу (Е)

ко тр ља ти – ча шу на Ма ли Бо жић, ка да се од ва ри це да је жи ви ни (Е) ► 
до ма ћи ца обич но иде и по не се и ча шу ви на, па ви но по пи је, а ча шу ко тр ља 
– да се ја је та ко ко тр ља

кр сти ти / пре кр сти ти – ва си ли це аскур ђе лом на Ма ли Бо жић (Е) ► 
то су би ле три, три ове... тан ке, ове, тр ске, ко је су ве за не са цр ве ним, и то 
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се зо ве аскур ђел, и са тим аскур ђе лом се пре кр сти ле те ва си ли це; со бу ора-
си ма на Бад ње ве че, ба ца ју ћи их у сва че ти ри ћо шка (Е, П), в. ба ци ти / ба ца
ти ► пр во ис ток, за пад, се вер, југ... кр сти со бу са ора си (П); и на аста лу 
исто та ко пре кр сти се (...) он да се ста вља по три ора са у сва ки ћо шак (П); 
бо жић ни ко лач се че њем уна крст (Е, П); слав ски ко лач се че њем уна крст (Е); 
па ску ри це ути ски ва њем кр ста у те сто (Е) 

ку ва ти / ску ва ти – ва ри це на Св. Вар ва ру, два да на пред Ни кољ дан 
(Е, П) ► та ко је, ста ри ји свет ви ше вр ста ку во... по ме ша ку ку ру за и жи та, 
па ку ва... са ше ће ром (П); по сно за Бад ње ве че (Е, П) ► су пе по сне (...), со са 
и кр ом пи ра ба ре на и зе ле ни (П); пи ти је на Кр стов дан, ко је се је ду на Бо го ја-
вље ње (П); жи то на Те о до ро ву су бо ту (П) ► и то чи сто жи то, не мле ве но, 
не го жи то ску ва но и слат ко... у цр кву до но си ла и то се у цр кви де ли ло та ко; 
жи то, тј. ко љи во, за кр сну сла ву (Е, П) ► оде се за сла ву, овај, ку ва и ко љи во 
и ко лач... и но си се у цр кву да се осве ти – и ко љи во и ко лач (Е); ко љи во... да, 
са ме ље се... ста ве се ора си, ако имаш, ако не маш, мо же и без... осла ди се 
(П); па при каш за ру чак на кон са хра не (Е, П) ► из дру ги се ла до ђу, мо ра ју 
је сти, је л, кад се до ђе (Е); то је био оби чај, са мо јед но је ло (П), на при мер, 
да че тво ро је де из јед ног та њи ра, та ко, ни је се си па ло у та њи ре, ни пре ни 
би ло тол ко та њи ра (П); ри бу за да ћу или по сни па ра стос (П) ► јед но по сно 
је ло мо ра би ти у го дин да на; жи то, тј. ко љи во, за па ра стос (Е, П) ► ку ва се 
ко љи во за па ра стос и то се све ти у цр кви (П); па при каш за за би јач ку (тј. 
сви њо кољ) (Е, П) ► па при каш се ку во... он да се но си ком ши ја ма и ро ђа ци ма 
(...) ни кад га не мож ску ва ти ко тај дан (Е); ку ва мо па при каш за ру чак и но
си мо... па па при каш обич но се ку ва од џи ге ри ца... ста ви ме са и кр ом пи ра, а 
тај кр ом пир још и нај леп ши бу де (П); сад се баш из о би ча ји ло, па тај па при
каш и не ку ва мо за под не; док они та мо не што ра де, овооно, док до руч ку ју, 
оно под не; до бро, ку ва мо не кад, али за ве че ру (П); па при каш за ру чак на пр ви 
дан се тве (Е) ► кад се жи то се је, он да се ску ва ру чак, па при каш и... па се 
у ка ди о ни цу ста ви жа ри и ока ди се, и он да се иде на њи ву

ку ца ти се – ча ша ма са ви ном на Бад ње ве че (уку ћа ни) (П) ► он да бар
дак са ви ном... си па се у оне ол бе (...) ви но кад је, он да с ку ца мо: Хри стос се 
ро ди; ја ји ма на Ус крс (Е, П) ► кад се из цр кве до ђе (с ју тре ња), он да се ку ца, 
пре до руч ка, по сле кад ко до ђе... е, ај де да се ку ца мо (Е)

Л
ло ми ти / из ло ми ти / раз ло ми ти – че сни цу (за бо жић ни ру чак) (Е, П) ► 

че сни ца се ло ми пре су пе, су па кад иза ђе на сто, он да се ло ми че сни ца (Е); 
ло ми се (...) и он да се се че, то се сам при ло ми он да (П); бо жић ни ко лач (П) 
► мо ра да се пре се че на крс и он да се ва ко раз ло ми; по га чу ко ју нај бли жа 
мла ди на род би на до но си на свад бе ни обед код мла до же ње (мла ден ци) (П) 
► кад су по га ча ри до шли, он да су до не ли, мо ја ј ма ма ме си ла по га чу, па смо 
ло ми ли по га чу; по га чу на по гре бу, ка да се су тра дан ују тру по са хра ни иза ђе 
на гр о бље (П) ► обич но по сна по га ча, па то се та мо из ло ми и та мо да се је де

М
ме си ти / уме си ти – са пр вом во дом за хва ће ном на Бад њи дан че сни-

цу, бо жић ни ко лач, ко лач за по ло жај ни ка, ко лач здра вље (Е) ► иде до ма ћин, 
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па до не се во де и та се во да оста ви за че сни цу, пр ва во да се оста ви за че сни
цу; че сни цу за Бо жић (Е, П) ► па че сни ца се без ква сца ме си (Е); пра ви се са 
гр о жђом и ме ће се но вац (П); од ки се лог те ста ко лач здра вље за Бо жић (Е, 
П); од хлеб ног те ста ко ла чи ће пра си це, пи ли ће за Бо жић (П) ► да има ма ло 
те ла, и ма ло вра та, и ма ло гла ве; од хлеб ног те ста ко лач се о ском сви ња ру 
за Бо жић (нап. ауто ра: мо же у ви ше ку ћа да до би је по ко лач) (П); од окра ја-
ка те ста по га чу ра до сник за Бо жић (дру га че сни ца) (П); ва си ли цу за Ма ли 
Бо жић (тј. за Но ву го ди ну) (П) ► исто та ко ли ста на по га ча као и че сни ца 
(...) слат ка, са ма шћом, или та ко, са гр о жђом и са ора си ма; па ску ри це на 
за ду шни це (Е); кр оф не за Ме сне (/Бе ле) по кла де (Е, П) ► па он да она ка же: 
то се сад су тра не је де, пост је, е он да се то да Ци га ни ма, а Ци га ни је ду (П); 
ко лач се о ском сви ња ру и го ве да ру за Ве ли ку су бо ту (нап. ауто ра: се о ски сви-
њар / го ве дар је имао џак у ко ји је ста вљао хле бо ве) (П) ► па и за Бо жић пра ви 
оне пле те не, а ов де друк чи је то упле те, па ме те и ја је, по што је Ус крс; по-
га чу на Пре о бра же ње (Е) ► по га ча се ме си ла код ку ће, не но си се ниг де; по-
га чу на Кр стов дан (је се њи) (Е); слав ски ко лач (до ма ћи ца) (Е) ► до ма ћи ца 
га ме си и но си се у цр кву да се осве ти (...) па ма ло се укра си, ал не ма... та ко 
око ло се ста ви као укра си не ки (нап. ауто ра: на сре ди ну ко ла ча углав ном се 
са мо ути ску је крст); ко лач за се о ску / цр кве ну сла ву (слав ски кум) (Е); ку мов
ску по га чу за по зи ва ње ку ма да кр сти но во ро ђен че (Е, П) ► по га ча се пра ви 
кад се кум зо ве да ви ди да ка ко ће име да ти (...) ко тор та (...) ја ја, да, да, да, 
и да се пре ма зи ва (Е); по га чу ко ја се но си у цр кву за кр ште ње но во ро ђен че-
та (П); по га че за ве рид бу и пр о сид бу (Е); по га чу ко ју нај бли жа мла ди на 
род би на до но си на свад бе ни обед код мла до же ње (П) ► али ма ти по га чу 
уме си и то се он да ло ми... ма, ко и че сни ца (...) не до но си ни она, не го по ша ље 
ми, на при мер, брат и се стра су ми би ли... отац и ма ти нис ни до ла зи ли... 
а сад иду... сад је све друк чи је; по га чу за по слу же ње на кон са хра не (Е, П); 
по га чу за па ра сто се (Е, П) ► не кад је био па ра стос на гр о бљу, али сад не... 
сад код ку ће бу де па ра стос, а на гр о бље са мо од не се се од по га ча, шта ја 
знам, па се там оста ви и Ци га ни ма да се дâ (П); кр оф не, сал чи ће и пр о ју 
за оку пља ње же на на пре лу (Е)

ме ту ти (ме та ти) / ста ви ти (ста вља ти) – жи то у та њир на Св. 
Вар ва ру, да из ра сте до Бо жи ћа (Е, П) ► жи то се оста ви да се се је жи то... 
за кан ди ло, за Бо жић, да се па ли кан ди ло (Е); ту ме те ча ши цу, он да ту на
ра сте та ко жи то... на Ва ри це се по си је пр во жи то и он да се ку ва... (П); сла му 
на сто (под чар шав) и на под со бе за Бад ње ве че (Е, П) ► и он да се на чу па 
сла ме и ме те се на сто, и пре кри је се чар шав, и по ста ља се ве че ра (Е); иде мо 
по сла му и до не се мо сла му у со бу... обич но де ца и до ма ћин... и он да ме те мо 
на сто, под чар шав, и у со бу на зе мљу (П); цр ве ну ја бу ку на сто за Бад ње 
ве че (Е); ора хе, су ве шљи ве, жи то, ку ку руз у ме ри цу / чи ни ју на Бад ње ве че 
(Е, П) ► су ве шљи ве, ора си се ста ве, жи та се ста ви, ку ку ру за мај ка је ста
вља ла (Е); он дак до че ка га зда ри ца, ре ци мо, ста ри ја, и она ка же: ва и сти ну 
се ро ди, и он дак по си па со тим (П); па рад не коњ ске амо ве под сто на Бад ње 
ве че (П) ► сер са не оне (...) то је ме ћо под астал (...) бла го слов, да бу де... да 
бу де мар ва... да бу ду здра ви; ора хе и су во гр о жђе у че сни цу (Е, П) ► мо ја 
мај ка се увек пр о ти ви ла што се ста вља гр о жђе, ка же – би ће ду де ца кра
ста ва (П); нов чић у че сни цу (нап. ауто ра у ве зи са гра ђом из Ерде ви ка: 
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обич но се ста вљао сре бр ни нов чић, а са да их се ста ви и не ко ли ко, ве ро ват но 
за то да би де ца се ра до ва ла) (Е, П); нов чић из ву чен из че сни це за ико ну (Е, П) 
► он за ико ном тре ба да сто ји (Е); че ти ри ора ха у бо жић ни ко лач (уп. ста-
вља ње ја ја у ус кр шњи ко лач) (Е) ► че тир ора са се ме те (тј. за бо ду се), као 
пре кр сти се ко лач са ора си ма; бо си љак у „ру жу“ на бо жић ном ко ла чу (Е, П) 
► бо си љак у ру жу иде, за жи то да се си је (Е); и на сре ди исто та ко, па се 
бо си љак за де не (П); ја бу ку ко јом се ују тру „уми ва ло“ у бо жић но пе че ње (П) ► 
и он да се та ја бу ка ста ви у ћур ка, пе тла, шта ја знам, шта се пе че це ло... 
на Бо жић, це ло пе че ње; по ме ша не остат ке од ко ла ча здра вље и упр же ну џи-
ге ри цу у ћу ра на или пе тла, тј. на пу ни ти бо жић но пе че ње (П) ► од здра вља 
да, увек је она оста ља ла, он дак се пу ни пе тао, знаш... ел ме те мо ја бу ку, па 
џи ге ри цу, па шта ја знам та мо, он да упр жи мо џи ге ри цу, па она то упр жи 
и то ма ло, и тај хлеб... це лу ја бу ку, што смо се уми ва ли... па не кад и ћу рак, 
не кад пе тао, кад шта бу де... ја пе чем ћур ка на век, мо ји во лу; пре лив од ма ка 
и ше ће ра на упе кан це, тј. бо жић ни слат киш (П) ► па он да ма ка се са ме ље 
и ше ће ра (...) и он да и(х) пре ли је мо вре лом во дом кад су го то ви, и он да ста
ви мо ше ће ра и ма ка; од за па ље ног бад ња ка на че ти ри ме ста у дво ри шту (Е); 
по чи шће ну сла му на воћ ке тре ћег да на Бо жи ћа (Е) ► он да се ују тру ра но 
уста ви и чи сти се сла ма, и до ма ћин но си сла му, ме ће на воћ ке, да воћ ке ро де; 
по чи шће ну сла му у ко кош ја гњи зда тре ћег да на Бо жи ћа, да би ку ћа има ла 
до бре но си ље (нап. ауто ра: у Бач ком Бре стов цу и Ста па ру, ме ђу тим, сла ма 
се ста вља на воћ ке и на сан ду ке са пче ла ма) (П); ко ма де ме са на др ве ни ра-
жњић ра ди че сти та ња Бо жи ћа сто ци (П) ► то је на дан Бо жи ћа ују тру, да, 
и то бу де ома, ра но баш (...) иде мо код кра ва, ко има кра ве, ко има ко ње, ко 
има сви ње (...) и он да ми са тим др ве том мал ко куц не мо (П); че ти ри ја је та 
у ус кр шњи ко лач (нап. ауто ра: че ти ри це ла ја је та се ис пе ку за јед но са ко ла-
чем; уп. ста вља ње ора ха у бо жић ни ко лач) (Е); ја је у сре ди ну ко ла ча ко ји се 
на Ве ли ку су бо ту да је се о ском сви ња ру и го ве да ру (П) ► па и за Бо жић пра
ви оне пле те не, а ов де друк чи је то упле те, па ме те и ја је, по што је Ус крс, па 
ме те ту ја је; ја бу ке на гр о бо ве за Пе тров дан (Е) ► де ли се на гр о бљу, но си 
се на гр о бље и ста вља се на гр о бо ве; ора хе и гр о жђи це у слав ско ко љи во 
(Е, П) ► да, са ме ље се... ста ве се ора си, ако имаш, ако не маш, мо же и без... 
осла ди се (П); вен чић од цве ћа и пе шкир на чу ту ру са ко јом се по зи ва у сва-
то ве (Е, П) ► и он да ми ве же мо кад оће да нас зо ву, ве же мо пе шкир или 
ко шу љу... а они има ју пре ко се бе ко шу ље, пе шки ре... да ри ва, све кр ва да ри ва, 
је л (...) фи фе ре, овај, ве же им ко шу ље, и он да иду, овај, да зо ву у свад бу (Е); 
жи то, пи ри нач и бом бо не у си то (све кр ва) (Е, П) ► у си то жи то, жи та 
ме те и пи рин ча и... и бом бо не, и с отим, овај, по си па (Е); по си па ла је (...) пи
рин џа и ше ће ра (...) у коц ки це је би ло не ке (П); ја бу ку на та њир ра ди да ри ва ња 
(нап. ауто ра: та њир са ја бу ком и ко шу ља ма ша ље се у мла до же њи ну ку ћу) 
(П) ► ја знам да је мо ја ма ма ку пи ла та њир и ту ме тла ја бу ку и ко шу љу... 
и он да де вер ске ко шу ље; но вац на тац ну са ко је мла ден ци по слу жу ју сва то ве 
ку ва ном ра ки јом (Е) ► и мла да и ђу ве ги ја за јед но иду, да, и но се на тац ни 
(...) на здра ља ју, да, и ту се он да на тац ну ме ће... па ре; ви но и ко мад по га че 
у пр о зор по кој ни ко ве ку ће (Е) ► он да се уве че... кад се вра ти са са хра не, 
ста ви се на пр о зор ви на и пар че по га че, и то сто ји на пр о зо ру, и по сто ји ве
ро ва ње да, овај, до ла зи да пи је по кој ник... а то по пи је сун це... да, од ста ја ња 
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да ис па ри; ко љи во на по га чу уме ше ну за па ра стос (Е) ► ко љи во... сла ди се... 
а ов де се са ме ље... ка ши ком, па на по га чу се ме тло

Н
на здра вља ти – сва то ви ма ку ва ном ра ки јом (мла да и мла до же ња) (Е) ► 

и мла да и ђу ве ги ја за јед но иду, да, и но се на тац ни... на здра ља ју, да, и ту се 
он да на тац ну ме ће... па ре

на ма за ти – ме дом че сни цу (Е) ► она је с ме дом на ма за на, и са мо се 
из ло ми

на ме ни ти / на ме њи ва ти – по себ не ма ње хле бо ве до ма ћим жи во ти ња ма 
за Бо жић (Е, П); па ску ри це мр тви ма за за ду шни це (Е); ус кр шњи ко лач са 
ја ји ма за бе ри ћет ви но гра ди ма, сто ци, жи ту (Е)

но си ти – бад њак из цр кве ку ћи (Е) ► иде он кр оз се ло и он да се, у цр кви 
бад њак се за па ли, он се пре ли ва ви ном и он да се но си бад њак ку ћи, гран чи це; 
ку мов ски ко лач на дру ги дан Бо жи ћа (П) ► ко лач баш са ква сцом (...) и као... 
у лон цу во де но си да ку му, мом ба би, да опе ре но ге; сла му у воћ њак из ју тра 
на тре ћи дан Бо жи ћа (до ма ћин) (Е) ► и до ма ћин но си сла му, ме ће на воћ ке, 
да воћ ке ро де; осве ће ну кр стов дан ску и бо го ја вљењ ску во ду из цр кве ку ћи 
(Е, П) ► има и кр стов дан ска во да, све ти се, на Кр стов дан бу де слу жба... 
у чи ни ји, и од тог но си мо ку ћи (П), а на Бо го ја вље ње, он да се баш у бу ра ди ма 
(...) он да се но си из цр кве, у цр кви се осве ти, да, па се из не се на по ље у пор ту, 
и он да си па... кол ко год ко оће (П); па ску ри це на па ра сто се и за ду шни це (Е); 
па ску ри це мла дим брач ним па ро ви ма на за ду шни це (Е) ► за то што брач ни 
па ро ви ни су пра ви ли (...) па ску ри це, за то се те, пр ве го ди не се но си брач ним 
па ро ви ма; по га чу / ко лач, ко љи во и ви но на гр о бље за па ра сто се и за ду шни-
це (Е, П) ► да но си се и на гр о бље ко љи ва, и по га ча, и све га... сва ко узме од 
ко љи ва, сва ко узме од ко ла ча (П); бе ли лук у џе по ви ма, у вре ме Бе лих по кла-
да, као за шти ту од ве шти ца (Е); ја ја у цр кву на Ус крс (П) ► код нас се но се 
ја ја у цр кву, ша ре на (...) бу де пу на кор па ја ја у цр кви; ко лач и ја ја ку му на дру-
ги дан Ус кр са (П) ► но си се ко за Бо жић, та ко се и за Ус крс не кад но си ло; 
ус кр шња ја ја, не што од хра не и ви но на гр о бље, на дру ги дан Ус кр са (тзв. 
ру жи ча ло) (Е, П) ► де ца нај већ ма узму (...) или цр кве ња ку д од не сеш, да даш 
ње му (Е); ко ла ча, ја ја, ме са но си мо ма ло, и но си мо сва шта та ко по ма ло... 
не (не је де се та мо – нап. ауто ра), то се оста ви... Ци га ни по ку пе (П); пр во 
во ће на гр о бље, на три вер ска пра зни ка – Пе тров дан, Спа сов дан и Пре о бра-
же ње (Е) ► но се се на гр о бље... на при мер, ко је је ве за но за ја бу ке, за тре шње 
и за гр о жђе – три пра зни ка; ја бу ке на гр о бље за Пе тров дан (Е) ► то се иде 
на гр о бље и но си се ја бу ке... де ли се на гр о бљу, но си се на гр о бље и ста вља 
се на гр о бо ве, да, на Пе тров дан; гр о жђе на Пре о бра же ње у цр кву ра ди осве-
ће ња (Е, П) ► да, но си се да се све ти (гр о жђе)... док по па не осве ти у цр кви 
(...) да, и он да по де ли у цр кви, и он да мо жеш да је деш и код ку ће (П); ра ки ју 
и ја бу ку при по зи ва њу на кр сну сла ву (нап. ауто ра: сва ке го ди не се по зи ва 
на сла ву) (Е, П) ► мој та та но сио (...) ње го вом уја ку ста кло ра ки је (...) да 
га зо ве на сла ву... и но си се цр ве на ја бу ка кад се по зи ва на сла ву (Е); за ову 
сла ву се зо ве са ја бу ком (у но ви је вре ме по зи вар но си и ра ки ју) (П); тор ту у 
го сте код све ча ра, тј. до ма ћи ну ко ји сла ви (П) ► сад се но си пи ће, ка фа, и 
та ко не што; слав ски ко лач и жи то у цр кву ра ди осве ће ња (Е); по га чу и ви но 
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ку му при по зи ва њу да кр сти но во ро ђен че (Е, П) ► по га ча се пра ви кад се 
кум зо ве да ви ди да ка ко ће име да ти, је ли, он да се по га ча но си ку му... за 
кр ште ње (Е); ли ста на по га ча, та ко са гр о жђом, знаш, ко че сни ца (П); по-
вој ни цу но во ро ђен че ту (род би на, кум) (Е) ► ра ни је се но си ло и ко ла ча, 
кор па се но си ла; чу ту ру са ви ном при по зи ва њу на свад бу (Е, П); по га че и 
пи ће (ра ки ја, ви но, сок) за по слу жи ва ње при сут них на са хра ни (Е) ► кад 
се са хра ни, овај, он да се но се по га че и ра ки ја, и сок, и ви но; по га чу су тра дан 
ују тру по са хра ни на гр о бље (Е, П) ► оста ви се по га ча јед на од да ће и та 
се по га ча но си су тра дан... на гр о бље (Е); обич но по сна по га ча, па то се та мо 
из ло ми и та мо да се је де (П); до ру чак по кој ни ку су тра дан ују тру по са хра-
ни, тј. ка да се иде на по греб (Е, П) ► до ру чак се по не се мр тва цу, по не сеш 
пар че пе че ња и не што та ко смо таш... па по га ча се по ки да, па се ма ло узме, 
и ра ки је се узме, сва ко узме по ма ло ра ки је (Е); по ма ло од по га ча, ко љи ва, је ла 
и ко ла ча на па ра сто се (Е, П) ► сад код ку ће бу де па ра стос, а на гр о бље са мо 
од не се се од по га ча (...) шта ко до не се, од сва ког по ма ло, и ко ла ча (...) он да 
иде, сва ко сво је оби ла зи (...) да но си се и на гр о бље ко љи ва, и по га ча, и све га 
(П); по га чу у цр кву на дан па ра сто са (Е, П) ► у жи ве да не се иде (је дан дан 
пре умр лог да на, нап. ауто ра); не де љу да на се да је, па шес не де ља, па по ла 
го ди не, па го ди на (Е), а обич но у ће ли ју се од не се, та мо се по га че се ку и пра
ви се па ра стос у цр кви (П); ко ла че и дру ге слат ки ше на гр о бље за зна чај ни је 
вер ске пра зни ке (Е) ► по не се се, да, не што да се пре ли је и упа ли се све ћа... 
ако има ко ла ча, но си се, бом бо на ја по не сем... оста ви се на гр о бу, ко је шта 
во лео; па ску ри це мла дим брач ним па ро ви ма (Е) ► за то што брач ни па ро ви 
ни су пра ви ли (...) па ску ри це, за то се те, пр ве го ди не се но си брач ним па ро
ви ма (...) то ни је до бро за то што је то на ме ње но све за мр тве; па при каш 
ком ши ја ма и ро ђа ци ма на за би јач ке, тј. на дан сви њо ко ља (Е, П) ► па при каш 
се ку во... он да се но си ком ши ја ма и ро ђа ци ма (Е); код нас је био оби чај да 
но си мо па при каш у ком ши лук (нап. ауто ра: мо же се но си ти на ви ше ме ста)... 
још мо ра мо да жу ри мо да стиг не до под не, да стиг не до под не, да но си мо 
ком ши ја ма (П)

О 
од не ти – ус кр шња ја ја и ви но цр кве ња ку на дру ги дан Ус кр са, тј. на 

ру жи ча ло (Е) 
оки ти ти – ку ћу пе шки ри ма и пи ћем на дан ка да се ди же кр ов (Е) ► 

оки ти се ку ћа пе шки ри ма и пи ћем кад се кр ов ди же... од се че се гра на јед на 
ве ли ка и та ко да се она, ве же се за ро го ве оне (...) он да на њу се за ка чи... то 
с као да ро ви

оста ви ти / оста ља ти – од ва ри це да се ба ци жи ви ни на Ма ли Бо жић 
(Е); жи то на Св. Вар ва ру, тј. за се ја ти га у та њир, да по ра сте до Бо жи ћа ► 
жи то се оста ви да се се је жи то... за кан ди ло, за Бо жић, да се па ли кан ди ло 
(Е); узмеш жи та, оста виш за кан ди ло, и он да ку ваш те ва ри це (П); пр ву 
во ду за че сни цу (на Бад њи дан) (Е) ► иде до ма ћин, па до не се во де и та се 
во да оста ви за че сни цу, пр ва во да се оста ви за че сни цу; остат ке је ла на сто лу 
на кон бад ње дан ске ве че ре (Е, П) ► оно што је би ло од је ла, оста виш на сто
лу... то сто ји до ују тру (...) да це ле го ди не бу де пун сто (Е); оста вља се пре ко 
но ћи на сто лу... на сла ми... знам и на дан Бо жи ћа да не бу де сто пра зан (П); 
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„ру жу“ од бо жић ног ко ла ча за је се њу се тву (Е); од ку ва ног бад ње дан ског 
при бран ца за Кр стов дан (П) (нап. ауто ра: де ца су пре бра нац кри шом пре ли-
ва ла ма шћу од ко ба си ца); пр во офар ба но ја је за Ус крс (чу вар ку ћа), ко је ва ља 
да бу де цр ве но (Е, П); јед ну по га чу од да ће да би се из не ла на по греб (Е); 
остат ке хра не на кон из ла ска на гр об пр вог ју тра по са хра ни и на кон па ра сто-
са (Е, П) ► па се там оста ви и Ци га ни ма да се дâ... шта ко до не се, од сва
ког по ма ло (П); не што од хра не на по кој ни ко вом гр о бу, на дан зна чај ни јег 
вер ског пра зни ка (Е) ► оста ви се на гр о бу, ко је шта во лео

П
па ли ти – сла му у воћ ња ку на тре ћи дан Бо жи ћа (Е) ► Он да се ују тру 

ра но уста ви и чи сти се сла ма, и до ма ћин но си сла му, ме ће на воћ ке (...) оно 
се па ли, Бо жић се па ли, да, у шљи вик се та ко од не се и па ли се 

пе ћи – пе че ни цу (пра се, на при мер) / ме со (свињ ски врат, жи вин ско ме со, 
тј. пе че ње) за Бо жић (Е, П) ► ми смо ба ри ли врат свин ски оба ве зно, из са
ла му ре, не ко пр о пе че, а ми не пр о пе че мо (...) врат смо ба ри ли на Бад њи дан, 
је л та ко, а ме со смо пе кли кад до ђе мо с ју тре ња (П); упе кан це за Бо жић 
(П) ► упе кан ци (...) та ко као ора си... та ко ма ло, ма ли (...) ис пе ку се, и он да 
и(х) пре ли је мо вре лом во дом кад су го то ви, и он да ста ви мо ше ће ра и ма ка; 
ко ба си це, џи ге ри це и ме со, обич но кр ме на дле, на дан сви њо ко ља (Е, П)

пи ти / по пи ти – ра ки ју са ме дом на Бад њи дан (П) ► да шта не го, још 
на Бад њи дан ме да си па мо у ра ки ју, па ми би ли де ца, још ка ко смо во ле ли кад 
је слат ка ра ки ја (...) на Бад ње ју тро обич но, обич но та ко је би ло; ви но док 
го ри бад њак (П) ► прид пр о зор и ба ба је па лио бад њак, цео дан су це па ни
це го ре ле, и ту се пи ло ви но, и та ко ето; ви но уз се че ње бо жић ног ко ла ча 
(при че му се го во ри: Хри стос се ро ди – Ва и сти ну се ро ди) и уз пе че ње за бо-
жић ним руч ком или на кон руч ка (Е, П) ► ва ре ник (ку ва но ви но)... ва ри ви но 
(...) ме те ше ће ра, вал да, и да пр о ври (...) ми то по сле руч ка пи је мо (П); ви но 
на Ма ли Бо жић (до ма ћи ца, кад од не се жи ви ни од ва ри це) (Е); ра ки ју за руч-
ком на кон са хра не (Е, П) ► и ни су се ста вља ле ча ши це, не го се из фра кли ћа 
пи ло (Е); он да ра ки ју исто... у фла ши це, па бес па ра (не па ран бр ој)... у ма ле 
фра кли ће (П)

пле сти – вен чић од те ста за уокви ра ва ње, укра ша ва ње бо жић ног ко-
ла ча (П) ► то он да ко лач, он дак на пра ви мо крст (...) он да се пле те оде као 
око ло, та ко око шер пе (...) ел то смо пра ви ли те кур ју ке, то пра вим и сад, 
без ква сца те сто да се пле те, он да то бу де твр до и та ру жа бу де твр да 

по зи ва ти – у сва то ве са чу ту ром ви на (мла ђи му шкар ци, обич но де ве ри 
или не ко дру ги од бли ске род би не) (нап. ауто ра: обич но су бо га ти је фа ми ли је 
по зи ва ле у сва то ве уз му зи ку) (Е, П) ► код нас се фи фе ри зва ли... они иду са, 
овом, чу ту ром, са чу ту ром они иду и са свир ци ма, иду, по зи ва ју у сва то ве... 
ви но је у чу ту ри (Е); на род ко ји је при су ство вао са хра ни на да ћу (Е, П)

по ли ва ти – че сни цу ме дом на кон пе че ња (П) ► ме дом смо оба ве зно 
че сни цу по ли ва ли, и данда нас че сни цу, кад се из ва ди, ис пе че, из ва ди се из 
шпо ре та, он да се по ли ва

по ки да ти – по га чу ра ди по слу жи ва ња љу ди ко ји су при су тво ва ли са-
хра ни (код гр о бљан ске ка пи је) (Е) ► па по га ча се по ки да, па се ма ло узме, 
и ра ки је се узме, сва ко узме по ма ло ра ки је
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по се ја ти – жи то у та њир на Св. Вар ва ру (П) ► жи то се оста ви да се 
се је жи то... за кан ди ло, за Бо жић, да се па ли кан ди ло (Е); на Ва ри це се по
си је пр во жи то и он да се ку ва... та ко да стиг не на Бад њи дан да већ... мо же
мо да кан ди ло упа ли мо у то што је по се ја но (П) 

по си па ти – со бу жи том, ку ку ру зом и дру гим са др жа јем ме ри це / чи ни је 
на Бад ње ве че (Е, П) ► су ве шљи ве, ора си се ста ве, жи та се ста ви, ку ку ру за 
мај ка је ста вља ла (Е); до ма ћи ца по си па со бу жи том и с отим, и он да се 
сла ма ба ца (...) кад не ко до ђе и су тра дан (...) кад се с ју тре ња до ла зи ло (...), 
он да се с отим по си па ло из те чи ни је (П); жи том, пи рин чем, ше ће ром у 
коц ке, бом бо на ма из си та мла ден це (све кр ва) (Е, П) ► у си то жи то, жи та 
ме те и пи рин ча и... и бом бо не, и с отим, овај, по си па (Е); по си па ла је, знам 
(...) пи рин џа и ше ће ра (...) у коц ки це је би ло не ке (П); са др жа јем си та при сут не 
сва то ве (мла да) (Е) ► па он да она по си па и ба ца га го ре (на кр ов ку ће у ко ју 
ула зи)

по слу жи ти / по слу жи ва ти – цр кве ни од бор за се о ску / цр кве ну сла ву 
(Е) сре мач ка су па, сос, ме со – све по ре ду (...) ко ла чи се спре ма ју, уме си се... 
цр кве ни од бор... да се по слу жи (...) то спре ме све кум и ку ма; мла ден це ме дом 
и ше ће ром (све кр ва) (Е) ► да је им сла дак жи вот; сва то ве ку ва ном ра ки јом 
(мла да и мла до же ња) (Е) ► то мла да но си ку ва ну ра ки ју, је л... а то да, ују
тру, ују тру кад се ски не, кад ски не вен ча ни цу (...) по сле по но ћи, овај, мла да 
иде да се пре сву че (...) И мла да и ђу ве ги ја за јед но иду, да, и но се на тац ни... 
на здра ља ју, да, и ту се он да на тац ну ме ће... па ре; ком ши је-че сти та ре ка-
фом, су тра дан по свад би (мла да) (Е) ► и су тра дан ка да уста не, он да до ђу 
ком ши је да че сти та ју, и она ку ва ка фу, и он да они пла ћа ју; љу де ко ји су при-
су ство ва ли са хра ни по га ча ма и пи ћем (Е) ► кад се са хра ни, овај, он да се 
но се по га че и ра ки ја, и сок, и ви но... па се сто ји на ка пи ји од гр о бља, и он да 
ми кад из ла зи мо... да се по слу же 

по сти ти / др жа ти пост – Бо жић ни и Ус кр шњи пост (Е, П) ► не ко 
ни је ни о Бо жи ћу мр сио (тек дру гог да на Бо жи ћа, нап. ауто ра) (П); па ко по
сти, ни је се је ло ни ме со, ни сир, ни ја ја... ри ба се је ла за Бо жић ни пост... о 
Ус кр су се не је де ни ри ба, ни ни шта, уоп ште, сам до Бла го ве сти, Ус кр шњи 
пост кад се по сти, пра ви пост кад се по сти... а са мо на Бла го ве сти се је ла 
ри ба (П); на во ди за Ус кр шњи пост (П) ► ста ри ји свет је на во ди по стио, 
и сам па су ља – и бе ла и жу та... те бе ла те жу та, при бран ца, он да па пу ле... 
да, ки се ла кр ом пи ра; на во ди за Ве ли ки пе так (П) ► и па суљ, и тај ки се ли 
кр ом пир (...) чи сто по сно... на во ди... а сад не ко је де и ри бу; сре дом и пет ком 
(Е, П) ► то се, та ко ре ћи, за ве ту је... не ки раз лог је имо мал ве ћи (Е); на Св. 
Иг ња ти ја, ко ји па да у Бо жић ни пост (П) ► и по сти ли су о Иг ња ти ји на век; 
на Кр стов дан (зим ски и је се њи) (Е, П) ► Кр стов дан се по стио, да... да се 
за ве ту је да не је де, јед но у ђе ње... то су по је ди нач ни, осо бе, ко хо ће (Е); исто, 
по га че се ме си ле, је л, по сно... по сти ло се на Кр стов дан (Е)

пра ви ти / на пра ви ти – три је ла на Бад њи дан, за ве че ру (Е) ► три 
је ла се пра ве – ре зан ци с ма ком, ри ба и ри бја чор ба обич но, па ра дајз чор ба, 
и са ла та од кр ом пи ра; по сне упе кан це на Бад њи дан (П) ► та ко као ора си... 
та ко ма ло, ма ли... па он да ма ка се са ме ље и ше ће ра, и они се... ис пе ку се, и 
он да и(х) пре ли је мо вре лом во дом кад су го то ви, и он да ста ви мо ше ће ра и 
ма ка; ква сац за хлеб (Е) ► кад год је био од ме ки ња, ква сац се пра вио за хлеб; 
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ру жу од те ста као украс на сре ди ни бо жић ног ко ла ча (Е, П) ► на бо жић ни 
ко лач ру жа иде, и бо си љак у њу (Е); ко лач пра ви мо са ру жа ма (...) да, ва ко, 
и на сре ди исто та ко, па се бо си љак за де не (П); до ру чак по до ла ску с ју тре-
ња на Бо жић (Е, П) ► код нас је био до ру чак од ово га... же лу ца, џи ге ри це, 
ср ца ди (...) и су ве пе че не ко ба си це (П); ва си ли це за Ма ли Бо жић (Е, П) ► 
ва си ли це... па исто се то, овај, од рас те за ног пра ви ло (од три ли ста, у теп
си ју)... да, рас те же се те сто (Е); ва си ли ца се пра ви ла... то се исто пра ви 
по га ча (...) исто гр о жђа се ме ће... да, слат ко... рас те же се, као че сни ца... 
слат ко те сто; слав ски ко лач и жи то / жи то за кр сну сла ву (Е, П); све ча ни 
ру чак за кр сну сла ву (Е, П) ► све ћа се оба ве зно па ли (...) код нас је ру чак 
све ча ни – су пе, сос и ме со, и он да пе че ње, сар ма, и то та ко све (П); хра ну 
за по сну сла ву (Е) ► ако је по сна, исто се, овај, ри ба пра ви и чор ба, овај, 
ри би ја, и кр ом пирса ла те; чор бу и па при каш за ве че ру на дан свад бе у мла-
до же њи ној ку ћи (П) ► је л кад по га ча ри до ђу, он да бу де чор ба (...) ћур ја је 
би ла код нас чор ба (...) он да по сле па при каш (...) по сле под не док се је де, док 
се игра, док овооно, и он да бу де већ и ве че, и он да се, ето, и пе че ње из не се; 
да ћу, тј. ру чак, у по кој ни ко вој ку ћи на дан са хра не (Е, П); бе лу чор бу, пе че ње 
и гу жва ре за да ћу (Е); са мо јед но је ло за да ћу, обич но па при каш (П); ру чак 
за па ра стос (Е, П) ► е па бу де сад, мо же и су па, и ко ла чи се пра ве, и све... и 
он да увек не ко ко до ђе, не ко до не се та њир ко ла ча (Е); ко љи во за па ра сто се, 
за ду шни це (Е, П) ► за сва ке за ду шни це до не се ко љи ва... па пре је то ту то
ро ва же на пра ви ла... а сад по па ди ја пра ви... у цр кви се осве ти... али она на
пра ви ви ше, па до не се на шој де ци... он да сва ко ко је у цр кви, знаш (...) сва ком 
да се по де ли то, и сва ко но си ку ћи (П); со лид ни ји ру чак на пр ви дан же тве 
(П) ► су па нам је би ла глав на и пе че ње (...) код нас је та ки био оби чај... и 
та ко, и ки се ла ги ба ни ца с ма ком; гу шчи ји па при каш и гу жва ре рад ни ци ма 
на дан вр шид бе (Е); по га чу за по ста вља ње и осве ће ње кућ ног те ме ља (П) ► 
пра ви ли смо по сле по га чу, ова ко, са ква сцом, обич ну; ру чак, уз осве ће ње, ка да 
се ди же кр ов на но во са зи да ној ку ћи (Е, П); чор бу, кр оф не, сал чи ће уве че на 
за би јач ке, тј. на дан сви њо ко ља (Е, П) ► кр оф не и са са лом се пра ви ло... 
ки фли це са са лом (Е); оба ве зно кр оф не пра ви ла за ве че ру (...) пра ви се па радјз
чор ба са ме сом (...) и он да пе че не ко ба си це, пе че но ме со и кр оф не (П) 

пра ви ти ра ки ју изр. – зва ти го сте на ра ки ју (и ве че ру) ако де вој ка пре 
свад бе до ђе у мла до же њи ну ку ћу (све кар) (П) 

пра ти – по су ђе на Чи сти по не де љак, да не оста не ма сно (П), в. ис ку ва
ва ти ► пра ли се, су до ви се пе ру, све то мо ра бит опра но, да бу де чи сто, кад 
се пре по сти ло 

пре вр ну ти – та њи ре мла ден ци ма за ве че ром, да не би мо гли је сти су пу 
(Е) ► а мла ден ци ма се пре вр ну та њи ри да не је ду су пе... да не б де ца им, 
овај, би ла ма ла ба ла ва, кад су ма ла; по кој ни ко ву ча шу и та њир, ко ји то ком 
да ће сто је у пр о че љу сто ла (Е) ► и пре вр не се ча ша и та њир, овај, је л... ми 
смо би ле ре ду ше, увек пре вр не мо у пр о че ље... да, за по кој ни ка

пре ли ти / пре ли ва ти – бад њак ви ном (у цр кви) (Е, П) ► иде он кр оз 
се ло и он да се, у цр кви бад њак се за па ли, он се пре ли ва ви ном и он да се но си 
бад њак ку ћи (Е); бо жић ни ко лач цр ве ним / цр ним ви ном (Е, П) ► ко лач се 
ре же уна крст, па се, пре кр сти се (...) ко лач се ре же и пре ли ва се цр ним ви ном 
(Е); он да се пре се че ко лач, и он да се си па цр ве но ви но у ко лач (П); слав ски 
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ко лач и ко љи во ви ном (у цр кви) (Е) ► и пре ли је се и ви но и ко љи во, овај, да, 
све ште ник пре се че ко лач... се ко се, да, исто укрст се пре се че... пр во се вр ти, 
он да се исе че; по кој ни ков гр об ви ном (уна крст) на сва ку су бо ту до че тр де сет 
да на, на па ра сто се, за ду шни це, зна чај ни је вер ске пра зни ке (Е, П) ► по не се 
се, да, не што да се пре ли је и упа ли се све ћа (Е); чо ко те у ви но гра ду ви ном на 
Св. Три фу на (Е) ► то се ре жу ви но гра ди и за ли ва ју... пр ви се, овај, чо ко ти 
ре жу, дватри чо ко та, и он да се пре ли ју

пре мр си ти – на Бо жић, по до ла ску са ју тре ња из цр кве (Е) ► пре мр си... 
ко ба си це и ме со... то кад се до ђе из цр кве, са ју тре ња (Е); за Бо жић, кад се 
вра те из цр кве, до ма ћи ца пр ва пре мр си, овај, да би би ли жен ски, жен ски ја
ган ци (Е); он да кад се до ђе с ју тре ња, он да се до ру чак пра ви (...) код нас је био 
до ру чак од ово га... же лу ца, џи ге ри це, ср ца ди (...) и су ве пе че не ко ба си це (П)

пре се ћи – слав ски ко лач (у цр кви или код ку ће) (Е) ► све ште ник пре
се че ко лач... се ко се, да, исто укрст се пре се че... пр во се вр ти, он да се исе че... 
ко ни је но сио, код ку ће га се че 

при ка зи ва ти кра ваљ / кра вај изр. – при ка зи ва ти тор ту (и по клон) ко ју 
гост до не се на свад бе ни обед у мла до же њи ну ку ћу (Е, П) ► и он дак пе че ње 
бу де, а пе че ње бу де он да (...) у по ноћ; то кад бу де по ноћ, по сле по но ћи, он да 
се при ка зу је кра вај: то је тор та, овај и овај, ку пио је то и то, и то та ко се 
при ка зу је (П)

Р
рас те за ти – слат ко те сто за че сни цу (Е) ► са мо што ово је ки се ло те

сто (нап. ауто ра: ко лач здра вље), а ово је слат ко те сто, рас те же се... па че
сни ца се без ква сца ме си, а ово се ме си са ква сцем; те сто за ва си ли це (Е, П) ► 
па исто се то, овај, од рас те за ног пра ви ло (Е); ва си ли ца се пра ви ла... то се 
исто пра ви по га ча (...) да, ми слим, рас те же се те сто, исто гр о жђа се ме ће... 
да, слат ко... рас те же се, као че сни ца... слат ко те сто (П)

ре за ти – бо жић ни ко лач (Е) ► ко лач се ре же уна крст, па се, пре кр сти 
се и... а че сни ца се ло ми, да, да, а ко лач се ре же и пре ли ва се цр ним ви ном

С
све ти ти – гр о жђе у цр кви на Пре о бра же ње (Е, П) ► да се све ти гро

жђе, у цр кви се но си, и он да се де ли на ро ду то осве ће но гр о жђе (Е); и он да 
по де ли у цр кви, и он да мо жеш да је деш и код ку ће (П)

се ћи / пре се ћи – ко лач зва ни здра вље на Бад ње ве че (Е) ► а и здра вље, 
здра вље се се че уве че да се је де; бо жић ни ко лач у вре ме руч ка (до ма ћин) 
(Е, П) ► пре су пе се че сни ца, а пре пе че ња се ко лач се че (...) све ћа сто ји уз 
ко лач, јел... чим ру чак, све ћа се упа ли, бо жић на све ћа (Е); а ко лач је био ко ји 
се се че на дан Бо жи ћа (...) мо ра да се пре се че на крс и он да се ва ко раз ло ми... 
ко и по па у цр кви (П); кад пр о ђе су па, ме со и сос, он да за пе че ње се се че ко
лач... и он да се пре се че ко лач, и он да се си па цр ве но ви но у ко лач (П); пе че-
ни цу за Бо жић (Е) ► углав ном бу де пе че ни ца за Бо жић, а сад ка ка је, да... 
обич но се она исе че, па се ста ви на сто, не ста ви се це ла; ус кр шњи ко лач 
са до ма ћи ном (уку ћа ни) (Е) ► кад ти не ко до ђе, по ну диш га и са ко ла чем; 
слав ски ко лач (у цр кви или код ку ће) (Е) ► све ште ник пре се че ко лач... се ко 
се, да, исто укрст се пре се че... пр во се вр ти, он да се исе че... ко ни је но сио, 
код ку ће га се че
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си па ти – мед у ра ки ју ко ја се пи је на Бад њи дан / на кон ју тре ња на Бо-
жић (П) ► да шта не го, још на Бад њи дан ме да си па мо у ра ки ју, па ми би ли 
де ца, још ка ко смо во ле ли кад је слат ка ра ки ја... не мо ра да се ку ва, са мо да 
се из мућ ка ра ки ја и она бу де фи на, слат ка од ме да (П); да, то се ку ва ла ра
ки ја са ме дом (на Бо жић, по по врат ку са ју тре ња); ви но да се по ча сте мла ди 
љу ди (мом ци и но ви зе то ви) ко ји ја шу ко ње и ула зе у по је ди на дво ри шта да 
че сти та ју Бо жић (о Бо жи ћу, пр вог да на по под не и дру гог да на) (П) ► и он да 
се си па ви но у ча шу или из фла ше, и он да че сти та ју Бо жић: Хри стос се ро ди, 
и по је мо исто Ро жде ство; пр о шло го ди шњу бо го ја вљењ ску во ди цу у бу нар 
(Е) ► дâ се сто ки, сто ки се ба ци, овај, да се сто ки или жи ви ни (...) или се 
сто ки или се си па у бу нар; је ло пр ви (онај ко ји је нај ста ри ји, до ма ћин, онај 
ко ји се ди у пр о че љу) (Е)

сла ди ти – ко љи во ко је се спре ма за кр сну сла ву, па ра сто се (Е, П) ► 
гр о жђи це се ме те уну тра (Е); ко љи во... да, са ме ље се... ста ве се ора си, ако 
имаш, ако не маш, мо же и без... осла ди се (П)

Т
то пи ти – чвар ке на за би јач ке, тј. на дан сви њо ко ља (Е)

У
узе ти / узи ма ти – но вац из че сни це (Е, П) ► ова ко се то гле да ло то 

да бу ду де ца (П); бо го ја вљењ ску во ди цу у цр кви (Е, П) ► она се узи ма ла... 
да, иде се у цр кву... за здра вље се упо тре бља ва ла и она сто ји го дин да на, она 
се уоп ште не, не по ква ри... мо же и ако је чо век здрав (Е); ма ло ра ки је, ви на 
и ко ма дић по га че за ду шу по кој ни ка, тј. по слу жи ти се на кон са хра не (код 
гр о бљан ске ка пи је) (Е) ► он да сва ко узме ма ло, па као за ду шу... по га ча, и 
ра ки ја, и ви но... и то он да ко из ла зи из гр о бља, узме за ду шу... ма ло от ки не и 
ба ци... и он да, овај, по је де; ма ло хра не на па ра сто су, по слу жи ти се на гро  бљу 
(П) ► да но си се и на гр о бље ко љи ва, и по га ча, и све га (...) сва ко узме од ко
љи ва, сва ко узме од ко ла ча 

укра си ти – слав ски ко лач (Е) ► па ма ло се укра си, ал не ма... та ко око
ло се ста ви као укра си не ки (...) обич но вен чић, је ли, и на пра ви се крст око ло

уми ва ти се – цр ве ном ја бу ком на Бо жић (Е, П) ► цр ве на ја бу ка се ме... 
ста вља, па се ују тру уми ва, уми ва са том ја бу ком, да бу деш ру мен це ле го
ди не (Е); а мај ка, она ура ни (...), оде на бу нар, узме у ка бо во де и цр ве ну ја бу ку, 
и ајд сад... уми вај те се (П) 

уно си ти – сла му на Бад њи дан уве че у ку ћу (до ма ћин) (Е, П) ► ве че ра 
пре мра ка... и кад се по ста ви, кад се сла ма уне се (Е); сла ма се уно си ла на 
Бад њи дан уве че... но си сла ме, и он да се, по си па се жи то и ку ку руз (П); хлеб 
и ви но у ку ћу (мла да) (Е) ► па да се ви ди да ће бит вред на

Ф
фар ба ти – ја ја за Ус крс (вар зи лом, бо јом нов.) (Е, П), в. бо ји ти ► то 

се пре, овај, фар ба ло... и во ском (Е); у вар зи лу, знам да је та ко би ло... и он да 
се ва ко од тра ве, ко је ка ко, од лу ко ви не, и не знам ти (...) де те ли не, лист се 
ме ћа ло, па се за мо та ва ло... ја сам то, ево, офар бај, сли ке за ле пи и ето... ми 
смо ка за ли: фар ба ла ја ја (П)
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Ш 
ша ра ти – ја ја за Ус крс (тра ва ма, лу ко ви ном) (Е) ► то ша ра се... тра

ва ма, па се ве же у ча ра пу, па он да оста не, онај, ша ре но ја је, бу де ле по 

* * *
У да љем тек сту је на исти на чин пред ста вље но ше сна ест гла го ла са 

ис ка за ном не га ци јом, оних ко ји се ти чу за бра на, од но сно не по жељ них рад-
њи, у окви ри ма об ред не ис хра не. По том је, као сво је вр стан ан ти под, на ве ден 
спи сак при бе ле же них рад њи ко је се у ве зи са об ред ном ис хра ном мо ра ју 
оба ви ти, јер се на тај на чин ус по ста вља за шти та од са свим из ве сног не га-
тив ног ис хо да уко ли ко се да та рад ња не оба ви. 

не ба ца ти – бо го ја вљењ ску во ди цу (пр о шло го ди шњу) (Е, П) ► да се 
сто ки или жи ви ни (...) или се сто ки или се си па у бу нар (Е); у цве ће мож (...) 
или се пр о спе ис под стре је, ди се не га зи (П); чу вар ку ћу (пр о шло го ди шњу) 
(Е, П) ► из мр ви се и да се жи ви ни, сто ки, ако не ма жи ви не... не ба ца се 
(Е); цр ве но, чу вар ку ћа... па ба ци мо жи ви ни (П)

не вра ћа ти – ку ћи не што од хра не из до не те по вој ни це (Е) ► сад ако 
сам ја до не ла тор ту, да она ме ни се че, да ми вра ћа, би ће лу та ли ца де те, 
во ле ће да иде... тац на, на при мер, оста је, не вра ћа се, оста не до сле де ћег... 
не тог да на

не га ђа ти се – ја бу ка ма пре Пе тров да на, да не би лед уни штио усе ве (П) 
не да ва ти – остат ке бо жић ног ко ла ча кућ ним љу бим ци ма да је ду (П) ► 

са мо жи ви ни, не да је ду мач ке; ша ре но ја је де те ту до го ди ну да на (Е) ► он да 
се да је ја је да му се бо ље ко шу ље пе ре, да се бе ле... бе ло ја је, да... и до го ди ну 
да на де ци се не да је ни на Ус крс ја је ша ре но не го бе ло; ни шта из ку ће на пр ви 
дан се тве (П) ► ис ку ће ни шта се не да је, ако не ко до ђе не што да тра жи

не је сти – ме со, сир, ја ја то ком по ста (Е, П); ме со по след ње не де ље пред 
Ус кр шњи пост (П) ► Бе ла не де ља, то је по след ња не де ља мр са, кад се је де 
сир, ја ја, мле ко... са мо бе ли, да, мрс... а он да су тра дан по чи ње пост; ри бу 
за Ус кр шњи пост, осим до / на Бла го ве сти (П) ► о Ус кр су се не је де ни ри ба, 
ни ни шта, уоп ште, сам до Бла го ве сти, Ус кр шњи пост кад се по сти, пра ви 
пост кад се по сти... а са мо на Бла го ве сти се је ла ри ба; ни шта до уве че на 
Ве ли ки пе так / Бад њи дан (Е, П), в. јед но у ди ти; ја бу ке до Пе тров да на ра ди 
за шти те усе ва од ле да (Е, П) ► не би тре ба ло да се је де и да се се че ја бу ке 
због ле да... то је за штит ник био од ле да (Е); ка жу да се не је де до Пе тров
да на, ал ми смо је ли... оне пе тров ке ра не (...) ве ро ва ње је би ло да не би тре
ба ло док по па не осве ти у цр кви ја бу ке (П); ја бу ке до Пе тров да на, тре шње 
до Спа сов да на, гр о жђе до Пре о бра же ња (Е, П) ► (нап. ауто ра: жи ве ло је 
ве ро ва ње да ја бу ке до Пе тров да на не тре ба да је ду са мо ро ди те љи ко ји су 
из гу би ли де цу, јер Све ти Пе тар на тај пра зник де ли де ци у ра ју ја бу ке, па ће 
оно ме де те ту чи ја је мај ка по је ла ја бу ку да ти са мо огри зак) та ко и на Спа сов
дан мај ка не је де тре шње, је л, и до Пре о бра же ња гр о жђе, ко ја је са хра ни ла 
де цу (Е); не тре ба гр о жђе је сти док по па не осве ти у цр кви на Пре о бра же ње 
(П); су пу за свад бе ном ве че ром (мла ден ци) (Е) ► а мла ден ци ма се пре вр ну 
та њи ри да не је ду су пе... да не б де ца им, овај, би ла ма ла ба ла ва, кад су ма ла
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не кла ти – ко ко шку за Св. Или ју (Е, П) ► за Све тог Или ју се ко ље 
пе то, да жи ви до ма ћин (...) не ко ље се ко ко шка не го пе то (Е); на ша мај ка је 
кла ла пе тла (...) вал да, да га зда не умре... а за, кад смо оно кла ли ко ко шку... 
за По кла де, за га зда ри цу (П)

не ку ва ти – ко кош је но ге на Св. Или ју (П) ► но ге не ку ва (мај ка) не го 
ба ци, ето, ве же, ве же но ге и обе си, ока чи о та ра бу (...) ка же: да не иду у 
ком ши лук ко ко шке

не ло ми ти – по га чу ко ју на свад бе ни обед код мла до же ње до не су го сти 
(мла ден ци) (П) (нап. ауто ра: ни је оби чај, јер мла ден ци ло ме са мо по га чу ко ју 
до не су по га ча ри) ► би ло је и ко оће, мо же још не ко да ме си по га чу, али то 
мла ден ци не ло ме... не го се исе че, па се по ну де та мо 

не мр си ти – о Бо жи ћу, тј. омр си ти се тек дру гог да на Бо жи ћа (по не ко 
у се лу) (П)

не пра ви ти – па ску ри це за за ду шни це (мла ди брач ни па ро ви) (Е) ► 
за то што брач ни па ро ви ни су пра ви ли за, за...овај, па ску ри це, за то се те, 
пр ве го ди не се но си брач ним па ро ви ма, овај... то ни је до бро за то што је то 
на ме ње но све за мр тве

не пра ти – та њир од па при ка ша на за би јач ке, тј. на дан сви њо ко ља (Е) ► 
да бу ду и до го ди не до бри брав ци

не се ћи – ни нок те ни кљун пи ле ту ко је се пе че за Бо жић (Е); ја бу ке 
но жем до Пе тров да на ра ди за шти те усе ва од ле да (Е, П) ► не ва ља се ћи, то 
не ва ља због ле да... плод ја бу ке до Пе тро ва се не се че (Е); да се не се ку ја бу ке 
но жом пре Пе тров да на (...) да, би ће ле да (П)

не скла ња ти – са сто ла је ло пре о ста ло од бад ње дан ске ве че ре (Е, П) 
► не скла ња се је ло, овај, са сто ла... оста виш, и оно што је би ло од је ла, 
оста виш на сто лу... то сто ји до ују тру (...) да це ле го ди не бу де пун сто (Е); 
оста вља се пре ко но ћи на сто лу... на сла ми... знам и на дан Бо жи ћа да не 
бу де сто пра зан (П)

не со ли ти – је ла за да ћу (Е) ► и не сме се со ли ти, је л ко, овај, ка же, 
по со ли, тај је ве штац... со се не из на ша на сто 

не ста вља ти – но же ве и ра киј ске ча ши це на сто за да ћу (Е) ► пре се 
ни су ста вља ли но же ви... и ни су се ста вља ле ча ши це, не го се из фра кли ћа 
пи ло 

не чи сти ти – сла му из ку ће до тре ћег да на Бо жи ћа (Е, П) ► сла ма 
оста је до тре ћег да на Бо жи ћа... он да се ују тру ра но уста ви и чи сти се 
сла ма (...) два да на се не чи сти (...) не чи сти се да се не очи сти Бо жић (Е); 
он да се тре ћи дан... он да се но си, и сла ма се чи сти, и све се тре се (П) 

*
мо ра ти – при ми ти по ло жај ни ка у ку ћу (Е, П) ► ако не при миш по ло

же ни ка, не ће да ле же квоч ке (П); (о)ри ба ти по су ђе пред по че так Ус кр шњег 
по ста (Е, П) ► та ко је пре би ло да су се ри ба ли су ди... да бу де све чи сто, у 
по не де љак, да не бу де ма сно (П); три пут је сти у мла до же њи ној ку ћи (по во
ђа ни) (Е) ► они уве че до ла зе... код мла до же ње, да... и мо ра ју три пут да је ду 
код мла до же ње, и он да иду ку ћи; ићи са све кром и све кр вом, не де љу да на 
по свад би, на ру чак код ро ди те ља (мла да) (Е); на пра ви ти па ран бр ој по га ча 
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за са хра ну, по се сти за сто на да ћи па ран бр ој љу ди и др. (Е) ► све што бу де, 
мо ра бит пар но; три пут по ста вља ти сто за да ћу (нап. ауто ра: ако је при су тан 
ве ћи бр ој љу ди, па не мо гу се сти сви од јед ном) (Е); при пре ми ти по сно ако 
че тр де сет да на пад не у пост (П); ба рем је дан по стан па ра стос до го ди не 
да на (П) ► јед но по сно је ло мо ра би ти у го дин да на

Слав ска ико на Св. Ни ко ле са нов чи ћи ма из ву че ним из че сни ца. 
Па ра ге, 2011. Сни мак Софија Ми ло ра до вић

 
 Не дељ ни срем ски ру чак. Ерде вик, 2011. Че сни ца. Ерде вик, 2011. 
 Сни мак Ти ја на Шторк Сни мак Ти ја на Шторк

На кра ју, овом ће при ли ком би ти да те са мо нај оп шти је за кључ не на по-
ме не, јер пред ста вље ни ми ни лек си кон гла гол ских ет но ди ја лек ти за ма из 
обла сти кул ту ре об ред не ис хра не, сва ка ко под ра зу ме ва ју ћи и ње го во упот-
пу ња ва ње гра ђом из дру гих ис тра же них пунк то ва на вој во ђан ском те ре ну, 
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за слу жу је те ме љи ту ет но лин гви стич ку ана ли зу „из бо ра“ гла гол ских лек се ма,5 
а по себ но ти по ва и струк ту ра до пу на уз сва ки од гла го ла-тер ми на, узи ма-
ју ћи у об зир и утвр ђе не на чи не на ко је зна че ње од ре ђе ног гла го ла у стан дард-
ном је зи ку усло вља ва оства ри ва ње раз ли чи тих сво јих до пу на. Илу стра ци је 
ра ди, из дво ји ћу ов де са мо је дан при мер: уз по врат ни гла гол уми ва ти се би ла 
би у нео бе ле же ном кон тек сту, ка да се ми сли на рад њу ко ја се сва ко га ју тра 
оба вља као са став ни део лич не хи ги је не, по све ре дун дант на до пу на во дом 
(чиме), док у обе ле же ном кон тек сту, одн. као гла гол-тер мин из јед ног де фи-
ни са ног лек си ко на, уми ва ти се не из о став но из и ску је до пу ну, јер се без ње не 
мо же ус по ста ви ти ње го во пот пу но зна че ње – у јед ном слу ча ју, то „до пун ско 
сред ство“ би ва цр ве на ја бу ка, вре ме је Бо жић, а уми ва ње се оба вља с ци љем 
да бу деш ру мен це ле го ди не.

Гла гол ске лек се ме ко је се ов де ја вља ју у ви ду од ред ни ца од са свим су 
раз ли чи те вр сте: нај ши ре узев, њи ма се име ну ју све рад ње ко је се у об ред ној 
прак си оба вља ју у ве зи са хра ном и пи ћем, при че му је нај ма ње оних чи је име 
већ са мо по се би под ра зу ме ва не ку вр сту хра не као обје кат, нпр. ба ри ти, на
ма за ти, сла ди ти, док је пак зна тан бр ој оних ко ји ма се име ну је од ре ђе ни тип 
по кре та из ве де ног ру ком / ру ка ма, по пут ба ци ти, ва та ти, ве за ти, вр те ти. 

Ка да је о ти пу гла го ла сход но гла гол ском ро ду реч, из ра зи ту ве ћи ну 
чи не пре ла зни гла го ли (пред ста вље ни, ако су та ко за бе ле же ни, и у им перфек-
тив ној и у пер фек тив ној фор ми), док су у ма лом бр о ју за сту пље ни не пре ла-
зни (до ћи, ићи, на здра вља ти, на ме ни ти, по сти ти, у ал тер на ци ји са др жа ти 
пост) и по врат ни гла го ли (за ве то ва ти се, ку ца ти се, уми ва ти се). У ве зи 
са прет ход ним мо же се до дат но на по ме ну ти да је оба ве зни еле мент мо де ла 
до пу не уз гла гол по сти ти – којиПост или накојиДан(сВетак) (уз гла гол 
јед но у ди ти до ла зи та ко ђе са мо дру га на ве де на до пу на), као и да уз гла гол 
за ве то ва ти се до пу ну пред ста вља из рич на ре че ни ца. 

Нај ве ћи бр ој при ме ра из са чи ње ног ет но ди ја ле кат ског лек си ко на мо же 
се пред ста ви ти по мо ћу основ ног тр о чла ног мо де ла, па прет по ста вљам да би 
се та кав мо дел по ка зао као нај фре квент ни ји и у те рен ском ма те ри ја лу из 
дру гих пунк то ва са те ре на Вој во ди не: шта + каДа+ гДе (+ ко); нпр. уно си ти 
– сла му + на Бад њи дан уве че + у ку ћу (+ до ма ћин), при че му тре ба на по ме-
ну ти да је пр ви еле мент ве зан ис кљу чи во за пре ла зне гла го ле, као и да су дру ги 
и тре ћи еле мент ис пу сти ви уко ли ко су им пли цит но при сут ни, тј. уко ли ко 
рад ња под ра зу ме ва (при че му по ста је упит но за ко га се она све да нас мо же 
под ра зу ме ва ти) вре ме у ко је се оба вља или ме сто на ко ме се оба вља. Еле мент 
ко на зна ча ва се са мо ка да је реч о кон крет ном и не про мен љи вом из во ђа чу 
да те рад ње (нпр. до ма ћин, мла да, кум).6 На да ље, у пред ста вље ној ет но ди ја-
ле кат ској гра ђи по сто ји и ве ли ки бр ој при ме ра за ко је се, по већ утвр ђе ном 
прин ци пу, мо гу уста но ви ти и бр ој ни дру ги еле мен ти, ко ји се ком би ну ју по 

5 Сва ка ко, не за о би ла зну ли те ра ту ру при том по слу пред ста вља ће РСГВ, у свих де сет 
све за ка, и Бо сић 1996, као и, са мо до не кле, Ми ри лов 2010.

6 Уп. и сле де ћи на вод: „Реч ник смо за ми сли ли у пр вом ре ду као реч ник гра ма тич ких до-
пу на пре ла зних гла го ла, што зна чи да је мо гао би ти за не ма рен вр ши лац рад ње бу ду ћи да је 
то по пра ви лу чо век (или жи во ти ња), али се обич но на зна чу је у за гра ди ка да се у уло зи пр о-
у зро ко ва ча рад ње ја вља не ка при род на си ла или ка кав ап стракт ни по јам“ (Пе тро вић – Ду дић 
1989: 8). 
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раз ли чи том ре до сле ду оформ љу ју ћи ра зно вр сне (тен та тив не, да кле) мо де ле: 
кога (по зи ва ти, на при мер), Закога (ал те ран тив но са Зашта), оДчега (од 
ва ри це оста вља ти, на при мер), куДа(ал тер на тив но са гДе), коме, (са) чиме 
(нпр. ка да је у пи та њу пре ли ва ње ви ном), сакиме (нпр. ка да је у пи та њу ло-
мље ње об ред ног хле ба), окочега (ве за ти не што, на при мер). 

Уоча ва се, та ко ђе, да се у од ре ђе ним при ме ри ма до да је још је дан еле мент 
у основ ни мо дел – раДи(чега),чи ја се ре а ли за ци ја, нај ши ре узев, мо же раз-
ло жи ти на (а) рад њу ко ја се вр ши са ци љем оства ри ва ња не ког бо љит ка (нпр. 
ме ту ти / ста ви ти – по чи шће ну сла му у ко кош ја гњи зда тре ћег да на Бо жи ћа 
→ да би ку ћа има ла до бре но си ље), и на (б) рад њу ко ја се вр ши са ци љем за-
бра не, оне мо гу ћа ва ња не ке ак тив но сти (нпр. пре вр ну ти – та њи ре мла ден ци ма 
за ве че ром → да не би мо гли је сти су пу).

Уза све прет ход но, у не ким су од ред нич ким члан ци ма на ве де не и пр-
о прат не окол но сти, на чин на ко ји се не ка рад ња оба вља (нпр. кр сти ти со бу 
ора си ма на Бад ње ве че, ба ца ју ћи их у сва че ти ри ћо шка) и сл. 

Из пред ста вље ног ми ни лек си ко на гла гол ских ет но ди ја лек ти за ма из два-
ја ју се гла го ли ко ји „при вла че“ уз се бе нај ве ћи бр ој до пу на, ви со ко ва лент ни 
гла го ли из по ља кул ту ре об ред не ис хра не, ка кви су сле де ћи: да ти / да ва ти, 
де ли ти / по де ли ти, до не ти / до на ша ти, је сти, ку ва ти / ску ва ти, ме си ти / 
уме си ти, ме ту ти / ста ви ти, но си ти, оста ви ти / оста ља ти, пра ви ти / на
пра ви ти. Ово су упра во и гла го ли ко ји су ви со ко фре квент ни у тер ми но ло-
шком лек си ко ну кул ту ре об ред не ис хра не. 

У пред ста вље ној гра ђи на шле су се и три син таг ме: др жа ти здра ви цу 
(уз ча шу ви на), ко ка ти ко ки це, при ка зи ва ти кра вај. 

У оп штим цр та ма да ћу ов де и не ко ли ке за кључ не на по ме не ко је се ти чу 
пред ста вље ног спи ска од рич них гла го ла, оних ко ји ма се лек си ка ли зу ју за бра-
не, од но сно не по жељ не рад ње, у окви ри ма об ред не ис хра не. Уз име но ва ње 
не ких од рад њи ко је ни је по жељ но чи ни ти (не ва ља се) ни је на во ђен раз лог, 
а оне се углав ном ве зу ју за ре ли гиј ски круг пој мо ва и ак тив но сти – бо го ја-
вљењ ска во ди ца, др жа ње по ста и сл. У свим оста лим слу ча је ви ма екс пли-
цит но се на во ди шта пр о ис хо ди уко ли ко се за бра на пре кр ши, а ис ход мо же 
би ти ма ње или ви ше дра ма ти чан – ште та ко ја ће, с јед не стра не, за де си ти 
до ма ћин ство услед вре мен ских не по го да уко ли ко се, на при мер, је ду ја бу ке 
пре Пе тров да на, док, с дру ге стра не, „улог“ би ва чак и до ма ћи нов жи вот уко-
ли ко се, ре ци мо, не за ко ље пе тао на Св. Или ју. Из свих на ве де них при ме ра се 
уоча ва да је свр ха по ста вља ња за бра не тр ој на: за шти та уку ћа на, по том жи-
ви не и сто ке ко ја чи ни са став ни део до ма ћин ства, те усе ва ко ји се об ра ђу ју. 

И ова огра ни че на гра ђа, иако при том ни су у пи та њу име нич ке лек се ме 
из обла сти ку ли нар ског лек сич ког фон да, „мо же по слу жи ти за аре ал но ши ру 
си сте ма ти за ци ју лин гво ге о граф ским ме то дом у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма 
срп ске ку ли нар ске лек си ке“ (Ра до ва но вић 2011: 237), при че му ће би ти омо гу-
ће но са гле да ва ње исто вет но сти или раз ли чи то сти у „по на ша њу“ гла гол ских 
тер ми но ло шких лек се ма из тра ди циј ског кру га об ред не ис хра не у обла сти ма 
Ба на та, Бач ке и Сре ма. По том, и на осно ву ова ко кон ци пи ра них ре зул та та 
ис тра жи ва ња мо гу ће је до но ше ње за кљу ча ка о од ра зу ме ђу је зич ких кон та-
ка та на пр о сто ру Вој во ди не, у не та ко бли ској пр о шло сти већ атри бу и ра ном 
мул ти на ци о нал но шћу, те мул ти кон фе си о нал но шћу и мул ти кул ту рал но шћу, 
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ко ји нас мо гу упу ти ти у до бром прав цу и ка да је реч о раз ја шња ва њу пи та ња 
раз ли чи тих, сво је вр сних кон вер гент них и ди вер гент них пр о це са на ово ме тлу. 

По дроб на раз ра да свих „рек циј ских“ мо гућ но сти гла го ла-тер ми на у 
обла сти об ред не ис хра не срп ског ста нов ни штва на тлу Вој во ди не би ће мо-
гу ћа тек на осно ву пот пу ни јих уви да у ста ње на те ре ну, ка да ће ко ли чи на 
осмо тре не гра ђе омо гу ћи ти да ва ње по све уте ме ље них за кљу ча ка, ко ји ће 
пред ста вља ти прет по став ке под јед на ко зна чај не за ре ша ва ње чак и по не ких 
те о риј ских пи та ња у окви ри ма, нај ши ре узев, обе ју „се стрин ских“ ху ма ни-
стич ких на у ка – и лин гви сти ке и ет но ло ги је, при че му пот по ру ово ме сво ме 
уве ре њу на ла зим и у сле де ћим ре чи ма Т. А. Агап ки не: „Пи ща при на дле жит к 
чи слу на и бо лее уни вер са ль ных ’язы ков’ ку ль ту ры, ибо без нее не об ходится, 
на вер ное, ни один празд ник или об ряд“ (Агап ки на 1997: 54). 
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So fi ja Mi lo ra do vić

ET HNO DI A LEC TAL AP PRO ACH TO FOOD CUL TU RE 
IN RI TUAL PRAC TI CE  

Ba sed on ma te rial col lec ted in Erde vik and Pa ra ge

S u m m a r y

The ver bal le xe mes re la ted to food cul tu re of the na ti ve Ser bian po pu la tion we re ex trac ted 
fr om the ma te rial col lec ted in the fi eld re se arch in Erde vik (Srem dis trict) and Pa ra ge (Bač ka dis-
trict). The le xe mes are analyzed in the con text of ri tual prac ti ce and col lec ted in a mi ni le xi con of 
ver bal et hno-di a lec tisms. This pa per aims at mo de ling an et hno-di a lec tal verb dic ti o nary (eg. sha re 
(Serb. de li ti) 1. ~ Easter eggs in a church, 2. ~ ap ples in a ce me tary on St. Pe ter’s Day, 3. ~ lef to ver 
food fr om wed ding ri tes). A dic ti o nary en try of ten pr o vi des et hno-cul tu ral con text wit hin which the 
ver bal le xe mes are re a li zed, as well as a sam ple of et hno-di a lec tal text. The se ad di ti ons ser ve as il lu-
stra ti ons ne ces sary for com ple te se man tic de ter mi na tion of the le xe mes ori gi na ting in ri tual cul tu re.

Key words: Serbs in Voj vo di na, food cul tu re, ri tual prac ti ce, et hno-di a lec tal aspect, mo del of 
verb dic ti o nary. 
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