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Софија Милорадовић

СКИЦА ЗА ЕТНОДИЈАЛЕКТОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 
ПОДЈУХОРСКИХ ПОМОРАВСКИХ СЕЛА 

(ТРЕШЊЕВИЦ А) *

I

Село Трешњевица, које припада параћинској општини, лежи на 
падинама планине Јухор, украј пута Јагодина — Варварин. Једним 
својим делом, оним који je у равници и поред пута, Трешњевица изла- 
зи на лево приобаље Велике Мораве. Званични назив Трешњевица по- 
знат je у говору народа овога краја са изговорним ликом Црешњеви- 
ца, будући да се дрво и плод воћке Prunus avium (трешња) овде име- 
нују лексемом црешња.

Ст. Мијатовић je забележио да je ово село подељено на Велику 
Трешњевицу, чији су становници „већином досељеници и то највише 
из трнског краја у Бугарској“, а има их и са Косова, из пиротске око- 
лине и из околине Скошьа, и на Малу Трешњевицу, циганско насеље 
на обронцима Јухора, чија je земља у атару Велике Трешњевице (Ми- 
јатовић 1948:91-93). И данас постоје Велика Трешњевица и Мала 
Трешњевица, премда су многи Цигани из Мале Трешњевице сишли у 
Велику и ту се настанили.

У горњој махали Трешњевице живели су Срби старинци или нај- 
старији досељеници, a доњу махалу (тзв. Бугарска мала), смештену 
украј пута, насељавали су махом досељеници из Бугарске. Неки њи- 
хови родови стигли су у Трешњевицу пре више од двеста година: От 
тбг асвалта у  Трёштьевицу мало има Срба кућу порет пута. 0ни су 
бегали све са стране. Еве ти сад навише од онё раскрснице de у  Тре-

* Овај текст je  резултат рада на пројекту 1599: Дијалектолошка истражива- 
ња српског језичког простора, који у целини финансира Министарство науке и за- 
штите животне средине Републике Србије.
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шњевицу има, иде доле и горе пут, ти имаш горе блйзо до тё цркве 
куће, насељено. Па онда выше... а Бугари су све поред асвалта горе. 
Све су порет пута. И  дни то признају да су отуд дошли. Знају, има, 
знају ис кбг места ги дошли стариЈи. И  тако. Из неког Трнова, шта 
jâ  знбм, тамо... И одиста, моја информаторка из фамилије Матић ка- 
же: Па знаш како, дни нас зову Бугари. От старе био ми деда Буга- 
рин, мд!ем дцу дтац Бугарин. Е тако, дни вину нас Бугари... Па дабд- 
ме, валда из Бугарско.

У овом крају су током протекла два века била честа администра
тивна одузимања неких села од једног среза и њихова припајања дру
гом срезу. Тако, код М. Ђ. Милићевића наилазимо на податак да су у 
срезу беличком (јагодински округ) следећа села: Трешњевица, Сињи 
Вир (данас састављен са Трешњевицом — прим. С. М.), Својново, По- 
точац и Рашевица, а десетак села je одлуком Правительства из 1842. 
године одузето од ресавског среза и присаједињено параћинском 
(Милићевић 1876:205-206). Свих пет набројаних села данас припада 
параћинској општини.

II

Велико Поморавље припада метанастазичкој зони, вековима из
ложено) сталним и повременим миграцијама, те je и становништво 
овог дела Поморавља формирано углавном од досељеника из послед- 
њих пет векова. Њихови су покрети били подстицани ратовима и зу- 
лумом, као и економским узроцима. У насељима уз Велику Мораву 
посебно je био јак утицај вардарско-јужноморавске миграционе стру- 
је (Мијатовић 1948:57). Осим тога, говор Параћинског Поморавља, 
коме Трешњевица припада, налази се на пограничју двају дијалекат- 
ских масива — косовско-ресавског и призренско-тимочког.

Оцртани момента директно су узроковали наслојавање балкани- 
стичких црта на несумњиву косовско-ресавску основицу, пре свега, 
меру продора општег падежног облика у овај говор и изражену тен- 
денцију ка аналитизму. Резултат деловања балканистичких процеса 
јесу и следеће характеристике морфосинтаксичке структуре овда- 
шњег говора: доследно обличко изједначавање акузатива множине са 
номинативом множине код именица мушког рода, коришћење огра- 
ниченог броја облика аналитичке компарације, грађење футура I без 
инфинитива — са уопштеном глаголском енклитиком ће (изузев 1. л. 
јд.) и презентском да конструкцијом, непостојање инфинитива и гла- 
голског прилога прошлог (Miloradovic/Greenberg 2001).
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Треба истаћи да je Трешњевица једино село у параћинској оп- 
штини, не узимајући у обзир Сињи Вир — са којим je практично спо- 
јена, чијем су говору познати енклитички облици гу и ги, први — од 
личне заменице за 3. л. јд. женског рода у дативу и акузативу {каки 
посо гу dâey, да гу виды), а други — од личне заменице за 3. л. мн. сва 
три рода у дативу и акузативу (она ги кбже, одма ги свукуЈем). Ови 
облици личних заменица познати су већини призренско-тимочких го
вора (Ивић 1985:115), а познато je и то да се велики број особина нај- 
источније, тимочко-лужничке групе говора простире и данас по тря
ском крају (и не само у њему), на бугарској дијалекатској територији 
(Ивић 1985:119-120). На основу сакупљеног материјала стиче се ути- 
сак да они Трешњевци чији су преци досељени из Бугарско доследни- 
је од других употребљавају енклитичке облике гу и ги.

III

О суживоту Срба и Цигана у Трешњевици говори једна причица 
из Другог светског рата: За врёме окупацте jâ  зндм да Нёмац тео да 
почисти тё Цйгане, да побгИе Хйтлер. И  они... ту ишли нёки... баш 
стрйц Мицш. Ôh je  био деловођа у  општину и он ишо у  Љгодину (би
ли смо под Јагодину), и тамо да су то Срби, да су правослбвци, да 
славе славу. И  они и пусте. Ъни њега носили овако отуда.

И српске и циганске жене бавиле су се у Трешњевици бајањем, 
најчешће покушавајући да излече децу од различитих болести. Забе- 
лежила сам податак да je баба једне моје информаторке бајала клино
витом (criptorhysam) мушком детету уз помоћ бургије — вртила, док 
je недавно Циганин из села дошао да позајми од њеног мужа ђуле ca 
кантара, како би пребајали мушком детету са истим здравственим про- 
блемом. Цигани су бајали и српској деци која су им понекад, у шали, 
стављала камен у  торбу да они однесу сас гьй то бајање, ко бојаги.

Српска деца забављала су се често слушајући одрасле Цйгане 
или Циганчиће, своје вршњаке, како свирају: Цигани ни свйру у  сви- 
рбјку, а мй играмо. Од њих су се и учили свирању. Такође, забављала 
их je и мечка коју би неки Циганин повео по селу лупајући у сито, а 
заузврат су му давали брашно, сланину, пасуљ и, понекад, паре. И у 
додоле су ишли Цигани: Код ш с деца то не иду. Тб су июли тё додо
ле, тй Цигани, Рбми. Ъни, они то иду по тб, додоле. Некада су про
давали по селу предмете од дрвета, потребив сваком домаћинству — 
дрвене кашике и варјаче, вретена, корита, карлице за мешење хлеба: 
Тб ништа лёпше кад нама Цигани донесу. Нйсмо знали за бдље.
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Србима из Трешњевице није увек право што последњих година 
Цигани из Мале Трешњевице, најчешће повратници из Немачке, ку- 
пују куће у центру села или граде велелепне грађевине на плацевима 
поред главног пута. Међутим, млади људи већ деценијама одлазе за 
послом у оближње градове и постају наследници плацева и кућа које 
им представљају обавезу и терет. И тако постаје лакше и уносније 
про дата него одржавати наслеђено: Па купили. Môj ујац продао ту- 
нак, они купили. Ни имао нйко паре. Мене не треба. Шта ће ми 
имам плац.

IV

Теренска истраживања обавила сам 2003. године према тзв. малом 
етнолингвистичком упитнику А. Плотњикове — Народный календарь, 
зимний цикл: обряды, обычаи, верования (Плотникова 1997:80-88). Та- 
кође, сам начин на који je представљена терминологија календарских 
обичаја зимског циклуса y Трешњевици резултат je слеђења идеје А. 
Плотњикове о могућности стварања „идеографских и тематских 
речника на основу грађе из народне духовне културе“ (Плотникова 
1999:106). Сакупљена грађа презентована je у виду једне врете етно- 
дијалекатског, тематског речника. Уз сваку терминолошку одредницу 
дато je њено значење (дефиниција), често и етнокултурни контекст у 
коме дата одредница функционише, а готово редовно — изворни етно- 
дијалекатски текст као илустрација која je неопходна за прецизно и 
потпуно семантичко одређење термина из области духовне културе. 
Тамо где се јављају лексички дублета или творбене варијанте, редов
но су бележени. Када je реч о глаголским лексемама, 3. л. јд. презента 
дато je као речнички облик, будући да овај говор не познаје грама- 
тичку категорију инфинитива.

Дан Св. великомученице Варваре (17. децембар)
Варвара — „дан Св. Варваре“
Овде je непознат обичај обиласка кућа по селу ради сакупљања 

зрна за варицу. Такође, не постоји посебан назив за ритуално јело које 
се кува на празник Св. Варваре: У очи Варваре строшимо корење, ко
рен један-deâ и мало пшеницу и то скувамо. И  сутрадйн на Варвару 
то једемо. Tô прво узмемо, па онда друго шта радимо. Остаци овога 
јела чувају се да би се на Божић дали кокошкама: Tô се стаей један 
конопац кружно, као круг што Je, и ту се баци тако да се оне ту са- 
купе све до једну. У двориште.
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Дан Св. Николе — Никољдан (19. јануар)
Свети Никола — „дан Св. Николе“
Велики број мештана слави Св. Николу: Kôj сдави, он празникуЈе. 

ПразникДемо сей, ал они тб спрёму ручак, йму гости онда — слава.

Дан Св. Игњатија Богоносца (2. јануар)
Игњат/Игњатије — „дан Св. Игњатија“
То je слава појединих фамилија: Кб слави, бн прави колбч. Не 

памте се никакви посебни обичаји везани за овај празник.

Некрштени дани
Па знбм д-йма тп данови, али не знам да се зовё такб (...) Па 

како кбжемо — кйжемо од... међу Божићи и тб Je од Божић до Ио
ве године. Онда йде Богојављбње, Крстбвдан, Свети Јовбн, тб такб 
(...) Тб у  календар йма, а ми тб не спроводимо.

Бадњи дан (6. јануар)
Бадњи дан — „Бадњи дан“
На Бадњи дан се коље печеница одређена за Божић: И  кбљу пра- 

се тад, печу, ал тб не једемо таде, него остане за Ббжић.
Бадње вече — „вече Бадњег дана“
Tô се зовё као навечерје, за у  очи Божића. (...) Tad спрёмамо ве

черу поено. Бадње вече се проводи код куће, у кругу породице: На 
Бадгье вече не йде нйко, нити ту куј долази.

Бадњак — „сирова цепаница или грана која се на Бадње вече 
пали“

Заложи се ватра саз другим дрветом и тај бадњак се потпб- 
ли, он ту (...) Да погори, мало...

Уз бадњак се ставе колачићи, једна пара и намаже се медом. 
Укућани се прекрсте, пољубе бадњак и лизну мало меда са њега: Tô 
збок крајшке — такб кбжу, кат смо пптали збок чега тб. Пара — 
тб накб. За напредак, дабоме. Бадњак остаје у кући, уз ватриште 
(=огњиште), да би трећег дана Божића био изнет из куће и стављен на 
неко родно дрво, међу његове ракље.

Загори — „пустити да бадњак почне да гори, да нагори и поцрни“
Не дозвољава се да бадњак изгори у ватри: Загорймо га само. Не 

изгори. Не изгори, скрбз. Увек мбра д-остане, остане једно парче.
Шумарица — „врста храстовог дрвета од кога се сече бадњак“
Бадњак — от шумарйце. У шумарово дрво, храстово дрво. Такб 

долази, као хрбс нёки. Mû тб зовёмо шумарйца. Има шумарща, йма 
цер. Церовина не долази, а шумарйца долази.
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Уобичајено je да кућни домаћин иде сам у сечу шумарице.
Доземак — „изданак шумарице који je никао из земље или из

Ilcilbči

Обично се за бадњак сече доземак: Kÿj сёчё веће, он корйсти ид
ее, гори га, све док остане једно мање парче. Кат печё üpâce, он га по- 
мёра тако, те гори и то. У новије време махом се секу мање гране.

Домаћин — „глава куће, човек који свечано уноси бадњак у кућу“
Када уноси бадњак, домаћин има рукавице: 0н носи бадгьак... 

Гфво донёсе слому, па днда (...) Онда он вйче. Добро вече, газдо, га- 
здарице, куј буде ту. Онда дни, деца се покупе, па вину ... кдко, вину 
— пи)у, пиЈу. И  то чупа ту слому, дабдме. A jâ  бацим мало зрна на 
њега, тб дколо (...) Е, пдее донесе бадгьак и: Добро вече, ево бадгьак 
иде у  кућу. И  дбђе ту, мп се поздравимо с њпм. Па тбј бадгьак оста- 
ви и увечер после мало подлджимо. И  приђу сей.

Када се слама рано изјутра почисти и изнесе из куће, ставља ce у 
оборе — код свшьа, код живине и на неко родно дрво. Преостала сла
ма однесе се на ђубре и упали.

Леба — „поена погача за Бадње вече, начињена од брашна поме- 
шаног с водом и квасцем“

Пита — „врста јела, начињеног од листова теста и купуса, зеља 
или јабука, које се једе за Бадње вече“

От купус, од зеље праве питу зељаницу, како се то кйже. Kôj 
от чёга има, углавноме.

Колачићи — „бадњидански мали хлебови који симболишу до- 
маће животиње“

Најчешће се обликују, месе: овце, гуске, зајчићи, прасе, во, чоба- 
нин и сл. Онда месимо гуске, днда месимо кружић један, колаче ова- 
ко, па ту мётемо на једну половину овце... Па правимо и овце, па ја- 
ганци на други део. То мётемо колаче, па прекрстимо с тесто ова- 
ко, сам овако тонко. Домаћица објави шта које колаче представља. 
Ове колачиће обично поједу деца за Божић, а оно што преостане — 
исече се и тиме се зоби стока. У последњих неколико година уобича- 
јено je да се месе милипрочићи, a изобичајено je мешење нашараних 
колачића.

Рождество Христово — Божић (7. јануар)
Божић — „Божић“
Нисам забележила никакво посебно веровање у вези са дететом 

рођеним у ноћи Божића: Па нема нйшта нарочито да Je ддбро, а не
ма ни лдше. Ко свака дёца. Нйшта.
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Божитњак — „божићна печеница, прасе које je заклано и испе
чено за ритуалну божићну трпезу“

Прасе, прасе, дваестйну, дваес и пё-шес шла, према фамилиЗе. 
(...) Према величине. Иде и до четрдёсет кила — како према фамилте.

Глава од божићне печенице и једна плећка чуване су до Св. Ва- 
силија, који се светкује 14. јануара: Препечё се и једемо као тазу. По- 
себан назив за главу печенице нисам забележила.

Прво омрсивање печеним врапцем изобичајило ce, али старији 
људи памте да je пре више деценија тај обичај постојао: У вате се, па 
се лёпо очисти и стаей се у  прасе и оно се испечё. И  то je  стварно 
лёпо. Ал то Je се забатплйло, то вей... (...) Ни>ё се пекло посебно.

Пблазник/пблажњак — „положајник, тј. особа која прва долази 
на Божић и доноси срећу и напредак дому у који уђе“

Положајник je најчешће мушко дете, обично из фамилије. Даро- 
ви за положајника раније су били: једна кудељка вуна, ели тежина ce 
садила... И  да се пара нека, сто динара, двёста, кбј како спрёми да 
да... И  колачићи после овй обични.

По лаз и — „обилазити домове по селу на Божић, обичај полажења“ 
Полази, ту руча, пойте нёшто. Ко Je дёте, оно пойте ел млеко 

ел nâj неки. Ко старёзи — пте кафу.
Чопрља — „чаркати ватраљем по огњишту, обредна радња по- 

ложајника“
Положајник чарка ватру на огњишту, како би из ње излетело 

што више варница које симболизују сваковрсни напредак у кући до- 
маћина: Чопрља и прйча: дазе жив домаћин... 0н полази и он прпча: 
daie жива фамилта и тако, свё тё животиње и тако то.

Полази се са граном дреновог дрвета, а од тог дрена се ујутру на 
Божић узимају по два-три пупољка са вино (...) као наштину, прёуе
ла. Ово се чини ради доброг здравља: да буде здрав као дрён. 

Чёсница — „главни обредни хлеб за божићни ручак“
Рано ујутру на Божић меси се чесница, која je заправо велики 

округли хлеб од кукурузног брашна, тј. проја: Мётемо у  нёку тепсти- 
цу, ел у  шта печёмо лёба. Ту узнемо од дрён, от кућу, оа штале нёко 
парче, као цепёнчицу нёку. Онда кукуруз, пасуљ мётемо ту, jëdno зрно 
сам, и од дулек и пару једну мётемо. И  пару. И  то от свё то тако на- 
мећемо. Па кат Йе да ручамо, ми исёчёмо у  крйшке. Свакем да има по- 
нёшто и свако д-узне ... д-йма за свакога парче. И  ком се шта потрё- 
ви, он то ... За ту годину, dâ. Током целе наступајуће године чуваће 
свиње онај ком се падне од дулек или онај коме допадне зрно кукуруза.
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Онај, пак, који извуче зрно пасуља, бавиће се овцама, а комад дрена 
симболизује здравље: Tô je  на свако om тб наденуто име — како.

Колач — „велики обредни божићни хлеб са украсима на врху“
Паукрашава ce ... метемо као колачићи озгбр, умёсимо, пa он- 

да китимо га укруг. Прво унакрс, п-онда укруг, п-онда Цветовы у  сви 
четйри ћошка. Тб. И  на средину, на срёд колбч. Ту после метемо и 
босшьак и но... једно парче. И  метемо се печё.

Колаче — „хлеб намењен за даривање положајника, колачић“
Tô једно колаче (...) Tô Je прекршћено само овако, па онда ту се 

мете нёшто, нешто округло ... Јесте, јесте, ко осмица. Сам то Je 
мало веће. И  то Je за пдлазника. Tô се зна, joui увече се направи и то 
ce dâ код њега.

Нова година (14. јануар)
Ш ва година / Мёл и Божић — „Нова година која се слави 14. 

јануара“
Нова година, па то Je Мали Божић. Tô Je то. Исто.
У селу није познат обичај новогодишњег коледања нити нового- 

дишњи опход ђака са иконом.
Бараница — „обредни хлеб за новогодишњу трпезу“
Tô се поједе докле вруће — бараница. Ту се сира, jâja, мйс, ел ми 

обычно зејтин, не стёгне ce. Tô, и то кат стигне, то поједемо вруће 
накб. Исечёмо у  парчета.

Шарена проја — „велики обредни хлеб од кукурузног брашна, 
који се украси, нашара штапићима од треке“

У новије време користе се пластичне цевчице за шарање npoje, а 
некада могло и дрвце да буде — шта се н0ђе. Код нйс имало треке 
ту по баре, от треку. Па имало но као шутьо, чисто, лёпо. Чаша, па 
око њо. Дабоме, поклопи се овако чаша, само већа чаша, п-овак, ова
ко се избоцка. Па онда иде даље, даље, даље, п-унакрс. И  то остане 
онё, онё шбркице ондё као прстенчићи око но.

Од проје узму најпре укућани (ко се то всиьй, узну по мало, чеп- 
ну), а потом се оним што остане накрми, назоби стока: растроше ел 
посёчу, па мету мало јарму, кукурузно брашно, па даду говёдима.

Крстовдан (18. јануар)
Крстовдан — „Крстовдан“
Па Крстовдан, Богојавље и Свети Joeân. Tû су три. прйзника 

заЈедно. (...) Сам што знамо на т а /  Крстовдан, тад постимо.
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Богојављење (19. јануар)
Богој авље/Богој ављење — „Богојављење“
Овај дан ce светкује: Па на Богојбвље... иде сеујутру на... у  цр- 

кву, заваћу водицу. Тамо поп прочита, направи крс од лёд у  неки ча- 
бар, па онда очита ту водицу. Па онда иде... Kô ће да иде, тај има 
нёко лбнче. Они заваћу флашу, сипују и донесу кот куће. Tô лековита 
вода. Богојављенска водица чува се преко године као лек за болесни- 
ке: Додуше, и не премењу/е се та вода колко je  ймаш. За целу годину 
иста стоНл. Нема промене нйкакве. Ал шж е да добра тад, не dâj Бо
же, кога заболп уво, сипу мало у  уво. Тако то прбђе, утоне тај ббл. 
Сад колко то јесте... (...) Ако некого боли глава ел нёшто, онда се 
уми>е, опере косу.

Сабор Св. Јована Крститеља (20. јануар)
Свети Јован — „Јовањдан“
Св. Јована светкују неке фамилије у селу као своју крену славу.

Часне вериге Апостола Петра (29. јануар)
Ужице и Верижице — „Часне вериге“
Не празникује се посебно.

Дан Св. Атанасија Великог (31. јануар)
Свети Атанасије — „Св. Атанасије“
Познат je само као крена слава.

Дан Св. мученика Трифуна (14. фебруар)
Свети Тривун / Зарезојла — „Св. Трифун“
РангИе то било, и сада има једна групица кЫи иду на Светога 

Тривуна. Понесу ракију и вино, нешто уз ракиЈу. Иду, зарежу по 
двё-трй гиџе... Иду од једног винограда до другог винограда. Само, 
само свЫи. Само у  свЫи винограда КЫи иду, у  гъй. Идемо у  мбј вино
град, па у  твбј, па овбм. Тако. И  они то проведу, то. Па су водили и 
музику, чак шта и хармоникаша ранте.

Виноградари верују да родну годину обезбеђују тако што заре
жу неколико гицеу виноград, па се прелйву са вино и то се... као са- 
чува виноград да га не бгИе, да га не 6uie метљика ел нешто.

У последњих неколико година организују се вински дани, тј. 
такмичење виноградара са прославом, али се прослава помера за ка- 
сније ако су мразеви на Св. Трифуна. У Остриковцу, међутим, про
слава се одржава управо на Трифунов дан. И винограда и виноградара 
данас има много мање него што их je било раније: И  то ейшли ниже,
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до села. РаниЈе било и чувара, па ни>е смело ни да иду шб. Сад нёма 
чувара и он иде и још ће те туче у  твбј виноград.

Сретење Господње (15. фебруар)
Сретење — „Сретење“
Кбже, сриће се зима и лето тад.
Не постоји од старине веровање да ће се мечка вратити у пећину 

ако види своју сенку: Tô je  од Ббјовића, и3 золошког врта. Међутим, 
стари људи верују да се мечка при одређивању трајања зиме владала 
по дреновине: Кат се дрён рацветб, онда Je зима, каже, прошла. Ме- 
ђутбм, гьёга преварило... прплика врёменска и рацветало се, мечка 
изагила, ударила зима и она с-упењала на та] дрён и оплескала га. И  
нёмаш никако дрён сад да видиш висок неки... У век дбђе ниско, с ра- 
шйрено то ... да, да — грбне.

Докладе
Покладе / Бела недеља — „Докладе“
Од недёле до следёЬе неделе, тад je  Покладе и тад завршбва 

тб Бёла недёла. Она недёлу дана тр'Ые.
Мёсне покладе — „последња недеља испред Беле недеље“
Tô Je тб задња недеља. 0нда се jede целу недељу мёсо. Tô ce не 

пости. Tô ce завршбва тб недеља. Мёсне покладе.
Покладује — „одржавати обичаје везане за период Доклада“
Али покладуЈе се од неделе до следёНе неделе... После наступа

пбс.
Чисти понедељак — „први понедељак након Доклада, почетак 

прве недеље Поста“
Тат се чисти маснбћа. Иде поено. (...) Чисти понеделак и по

сле наступају Пости.
Тога дана једу се остаци мрсне хране: Tô се поједе, да се не би 

ббцили свё.
Комендије — „маскирана покладна поворка, маскарада“
Ова поворка се образује само на Белу недељу и њу чине маски

рана деца различитог узраста: Huie само jëd m  да иду, но групице иду, 
по пё-шес, пё-шес и носе кбрпице jëdue, као котарице, и узму јбја, кбј 
шта дб, нёшто, поклон нёки. (...) Маскбру се и тб, сакриЈу глбве са 
нёкумараму, ел нёко... оа тё завезе, да се не примёти ко Je. А спрёму 
се и у... жёнски и мушки пиши зЫедно. Деца у поворци иду преко це- 
лог села, застају пред сваком кућом и траже од газдарице да их дари- 
ва нечим. Хоће и да поиграју мало ако их неко од укућана замоли: 
Онако, увате се с онё . . . у  коло, мало пойгру.
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Йде у комендије — „учествовати у маскаради“
Свакога дана за време трајања Беле недеље може да се иде у  ко- 

мендије: Овй што иду у  комендиЈе, то иду преко dâu. (...) Они кад дб- 
ђу, долазе на капй>у, улазе унутра: Газдо, газдо, ево иду ви гости.

Увече деца сакупљају кукурузне талуске, ложе ватру и играју се 
тако што се међусобно гараве.

Млада/Невеста — „мушка особа преобучена у женско рухо, 
’женска’ особа у маскаради“

Kôj се мушкарац обучё у  женско, он преставља женско. Он 
преставља женско, као млйду. Ал они се облйче, контрпрају се, да 
тй не мож да погодиш, да не мож да погодиш.

Mû више пут узнемо децу, па га отварамо да видимо које. Не dâ 
се оно. Не да се. (...) Па преобукују се они то.

Младожења — „женска особа преобучена у мушко рухо, ’му
шка’ особа у маскаради“

Ел они се преоблйче... и тй саде гйташ ако je  то мушкарац, а 
оно je  женско. Не мож да га погодиш, ел битно Je да не мож да га 
погодиш ко Je.

Тојага — „палица коју носе чланови маскиране покладне поворке“
Па они то носе вероватно ради... да и не би куче неко напето 

кадуђуу пвлиЈу... Тојага обична, права... Обычно дрвоузму неко. Би
ло Koiê.

Ал а ли je — „обичај паљења буктиње последње недеље пред Ве
лики пост“

Алалије су ce изобичајиле, али су некада и одрасли и деца на 
мотку стављали сламу и палили je. Сваке вечери je на сред села ложе- 
на и ватра око које je одржавана седељка: Ту je  дружење и бйло Je ра- 
Huie, йма... de има неки музикант, дбђе и свйра, играју ту и тако.

Алалија — „буктиња која се пали последње недеље пред Велики 
пост“

И  дйжу je  што, кбј мож вйшгье да Je дйгне да му светлы Саз 
другом мотком. Слома (се веже на мотку), ели нёку корпу стару, 
нешто тако. (...) Па тй мотка — стали/а.

Зимски опход са убијеним вуком
Iïodaj вуку сланину, да не скита у  планину
Опход са убијеним вуком некада се спроводио у селу након 

успешног лова. Спровођен je ради прикупљања дарова, а због верова- 
н>а да ће се на тај начин сеоски торови заштити од нових вучјих напа- 
да: Подај вуку сланину, да не скита у  планину. Ова поворка je често
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била бројнија од покладне поворке: Иду, носе га на... на један чобр- 
њак, двоЗица на рамену. Иду тьи пёт-шёс. Да, мотку. И  носе. И  ту 
стављају кој... парче от сланине ел нёкад тако тё и паприке. Воздан 
вёнци неки стављају и то. Tô се скупљало. (...) Да. И  тб, и вунене 
ствбри.

V

Преглед зимских обичаја у Трешњевици, осмотрених са етноди- 
јалектолошког аспекта, показује да у овом поморавском, подјухор- 
ском селу има:

— реалија без терминолошке ознаке (нпр. када je реч о ритуал- 
ном јелу познатом као варица, као и о данима између Божића и Бого- 
јављења — тзв. некрштеним данима);

— општих, неспецификованих назива (нпр. леба, пита, колач, 
колаче);

— дублетних назива (нпр. полазник/полажњак, Нова годи
на/Мали Божић, Покладе/Бела недеља);

— случајева да je одређени обичај познат, али ce везује за неки 
други датум у народном календару (нпр. говеђа богомоља се не обе- 
лежава на Св. Власија 24. фебруара, како стоји у помињаном упитни- 
ку А. Плотњикове, већ пада у половину ускршњег поста — на Средо- 
посницу).

Имајући у виду ограничени обим овог истраживања, сматрам да 
наведени подаци ипак могу сведочити најпре о „несигурности“ ин
форматора на релацији реалија — номинација (увод у заборав), а по
том и о нестајању номинације.

Свакако, неопходна су опсежнија истраживања лексике духовне 
културе како би се могли извући прецизнији и шири закључци од зна- 
чаја, пре свега, за локални етнокултурни план. Осим тога, таква истра- 
живања отворила би и могућност формулисања закључака од значаја за 
ширу етнодијалектолошку перспективу, тј. за разјашњавање питања 
међуетничких и међујезичких контаката, те за дубље спознавање кон- 
вергентних и дивергентних процеса на балканским просторима.
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Sofija Miloradović

Schifä pentru cercetarea etnodialectalä a satelor de la poalele muntelui Juhor 
$i de pe malul râului Morava (Trešnjevica)

Satul Trešnjevica (aflat în partea centralä a Serbiei) aparfine unei zone dialectale de 
confluentä, datoritä numeroaselor valuri de populate care s-au stabilit aici de-а lungul timpului. 
Satul se imparte in Velika Trešnjevica, ai cärei locuitori au venit din Bulgaria, Kosovo, Pirot 
(Serbia) sau Skopije (Macedonia), $i Mala Trešnjevica, la poalele muntelui Juhor, locuitä de о 
comunitate de (igani vorbitori de limba româna. Satul Trešnjevica reprezintä un bun exemplu al 
convietuirii îndelungate a sârbilor eu tiganii. In regiune circula chiar о legendä despre un sârb 
care i-a salvat pe (igani de la exterminare, spunându-le nem(ilor cä aceçtia sunt sârbi, ortodoc^i 
§i cä serbeazâ slava. Atât sârboaicele, cât §i (igäncile din Trešnjevica descântâ, iar copiii sârbilor 
§i ai tiganilor se joacâ adesea împreunâ.

Lucrarea de fatä oferä о analizä sumarä a principalelor caracteristici ale dialectului 
sârbesc vorbit la Trešnjevica, precum ji terminologia obiceiurilor calendaristice ale ciclului de 
iamä, in vederea elaborärii unui dicfionar tematic etnodialectal.

Cercetarea de teren care stä la baza acestui studiu a fost întreprinsa de autoare in anul 
2003, cu ajutorul chestionarului cercetätoarei ruse A. Plotnjikova. Modul in care este prezentatä 
terminologia obiceiurilor calendaristice ale ciclului de iamä este, de asemenea, rezultatul ideilor 
cercetätoarei ruse cu privire la posibilitâjile de concepere a unui ,,dic(ionar tematic çi ideografîc 
pe baza materialului oferit de cultura popularâ spirituals”. Materialul cules este organizat sub 
forma unui dictionar tematic etnodialectal. Pentm fiecare imitate lexicograficä (enumeräm, 
dintre acestea, Sf. Varvara, Sf. Nicolae, Ignatul, Ajunul, Crâciunul etc.) este oferitä semnificatia 
(définira), contextul etnocultural în care respectiva imitate funcfioneazä, precum $i textul 
etnodialectal sursâ, drept Australie, care este obligatoriu pentm încadrarea semanticä exactä a 
termenilor care apartin culturii spirituale. Dubletele lexicale ji variantele compuse sunt, de 
asemenea, marcate, în fiecare situajie. In cazul lexemelor verbale, prezentul este dat ca formâ de 
dicfionar, deoarece acest dialect nu cunoajte categoria gramaticalâ a infinitivului.

Cercetâtoarea este de pärere cä se impune о cercetare mult mai amänunfitä çi de mai 
mare amploare a lexicului culturii spirituale, pentm a putea trage о concluzie pertinentä. In plus, 
о astfei de cercetare ar oferi posibilitatea clarificärii problemei contactelor interetnice çi 
interlingvistice, precum $i a cunoaçterii profunde a proceselor convergente çi divergente din 
Balcani.
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Sofija Miloradović

Draft for the Ethnodialectal Research of the Villages at the Foot of Juhor Mountain 
and on the Bank of Morava River (Trešnjevica)

The village Trešnjevica (central Serbia) belongs to a confluence dialectal zone, due to 
the numerous population waves that have settled here. The village is divided into two parts: 
Velika Trešnjevica, whose inhabitants came from Bulgaria, Kosovo, Pirot (Serbia) and Skopije 
(Macedonia), and Mala Trešnjevica, at the foot of Juhor Mountain, which is inhabited by a com
munity of Romanian speaking Gypsies. Trešnjevica is a perfect example of cohabitance of Ser
bians and Gypsies. In the region there even circulates a legend about a Serb who saved the 
Gypsies from extermination, during the Second World War, by telling the Germans that the 
Gypsies are Serbs, Orthodox and that they celebrate Slava. Both Serbian and Gypsy women 
from Trešnjevica are practicing sorcery and their children are often playing together.

This paper offers a brief analysis of the Serbian dialect spoken in Trešnjevica, as well as 
the terminology of calendar customs of the winter cycle, with the aim of compiling a thematic 
ethnodialectal dictionary.

The field research this study is based on was conducted by the author in 2003, using the 
ethnolinguistic questionnaire of the Russian researcher A. Plotnjikova, in order to conceive a 
“thematic and ideographic dictionary, on the basis of the material offered by the folk spiritual 
culture”. The collected material is organized as follows: for each lexicographic unit (e.g. Saint 
Varvara, Saint Nicholas, Christmas Eve, Christmas etc.) the author gives the definition, the 
ethnocultural context in which the respective unit functions, as well as the illustrative 
ethnodialectal source-text, which is compulsory for the semantic framing of the terms which be
long to the spiritual culture. The lexical doublets and composed lexemes are also marked; as for 
the verbs, the present tense is given as dictionary form, because this dialect does not have the 
grammatical category of Infinitive.

The author considers that a more detailed and complex research of the lexicon of the 
spiritual culture is necessary, in order to reach a pertinent conclusion. Furthermore, such a re
search can bring us closer to clarifying the problem of interethnic and interlinguistic contacts, as 
well as of convergent and divergent processes in the Balkans.
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