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Мирослава Лукић-Крстановић – Мирјана Павловић
Етнографски институт САНУ, Београд

СРБИ У БАТАЊИ: 
ИСТРАЖИВАЊА ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ1

Сажетак: У излагању представиће се научно-методолошки процес истра-
живања и досадашњи резултати рада на теми Срби у Батањи етничка 
идентификација и стратификација. Истраживачка стратегија подразу-
мева: историјску димензију – реконструкцију прошлости, синхронијску 
раван – проучавање свакодневног живота у мултиетничкој средини и 
симболички систем у обликовању етничког идентитета. Етнолошки рад 
подразумева комплексна теренска истраживања која се заснивају на сакуп-
љању обимне писане и усмене грађе, фото и видео записима, анкетама и 
интервијума и др. У излагању се назначавају даље смернице и перспективе 
истраживања етничких процеса у оквиру савремених процеса интеграци-
ја и културних и друштвених специфичности. У том смислу етнолошка 
монографска истраживања мултиетничких средина и регионалних цели-
на јесу релевантни научни пројекти у међуинституционалној и међудржав-
ној сарадњи.

Кључне речи: Срби, Батања, етнички идентитет, пројекат ЕИ САНУ.

У оквиру дугорочног пројекта Етнографског института Српске 
академије наука и уметности2 покренута су истраживања под називом Срби 
у Батањи – етничка идентификација и стратификација. На основу уго-
вора о међуакадемијској сарадњи између Српске академије наука и умет-
ности и Мађарске академије наука, а уз подршку др Марије Киш и др 
Игора Грина, током 1990. и 1991. године започета су теренска истраживања. 
Међутим, у време политичке изолације и економских санкција према 
Србији, батањски пројекат био је прекинут са неизвесношћу да ли ће се 
наставити. У међувремену Етнографски институт САНУ, Српска месна 
самоуправа у Батањи и Српска земаљска самоуправа у Будимпешти ипак 
су одржавали контакте уз свесрдно залагање госпође Вере Пејић Сутор и 
господе Петра Ластића, Борислава Руса, Боривоја Руса и Мирослава Роц-
кова, а уз финансијску и логистичку помоћ Српске земаљске самоуправе у 

1 Овај текст је резултат рада на пројекту Мултиетницитет, мултикултуралност, мигра-
ције – савремени процеси (177027), који финансира Министрарство просвете, науке и техноло-
шког развоја Републике Србије.

2 Истраживања су се одвијала у оквиру пројекта: Срби у расејању и националне мањине на 
тлу Србије – руководилац др Душан Дрљача. Назив пројекта је касније промењен у: Етницитет: 
савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори, а руководилац је био академик Воји-
слав Становчић. Садашњи назив пројекта је Мултиетницитет, мултикултуралност, миграци-
је – савремени процеси, а руководилац је др Младена Прелић.
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Будимпешти и Српске месне самоуправе у Батањи, па је овај пројекат об-
новљен. Јуна месеца 2001. године истраживања Срба у Батањи су наставље-
на. Иако су теренска истраживања прекидана (1990–1991. и 2001. године), 
ипак се истраживачки рад континуирано одвијао, тако што је теренски 
материјал перманентно допуњаван, продубљиван и актуелизован, посебно 
подацима из штампе и литературе. Резултати његове континуиране обра-
де – класификација, систематизација и анализа – презентовани су на број-
ним (домаћим и иностраним) научним скуповима или објављени у научним 
часописима.

Пројекат Срби у Батањи представља истраживање локалне средине 
регионалнног значаја фокусирано на област етницитета.3 То значи да овак-
во истраживање подразумева посебно разрађен методолошки механизам, 
имајући у виду просторне, историјске, друштвено – политичке и културне 
специфичности. Проучавања су усмерена на српску заједницу у Мађарској, 
али истовремено и на вишевековне међунационалне, међудржавне контак-
те и сучељавања, на живот и суживот многих генерација српског порекла 
у Мађарској. Зато је проблем етницитета захтевао једно прецизно зумира-
ње појединачних сегмената живота и сећања. Акценат је стављен на расве-
тљавање и тумачење свих чинилаца и аспеката етничког идентитета; на 
границе између интеретничких и интеркултурних система; на конструк-
цију и производњу симболике етничности и етничке стварности у јавној 
сфери деловања, али и у приватном окружењу појединца и групе, како 
српске заједнице, тако и других житеља Батање.

За истраживачки локалитет је одабран град Батања (Bаttоnya) у жу-
панији Бекеш, на пет километара од румунске границе. То је град који има 
вишевекону традицију суживота Мађара, Срба, Румуна, Рома и припад-
ника других националности, као и вишевековну повест српског етникона. 
У Батањи се кроз историјске епохе сучељавају успони и падови, досељава-
ња и расељавања, победе и страдања становништва, личне и породичне 
судбине, које су умногоме дали печат економском, друштвеном и политич-
ком портрету тог града. Концепција истраживања обухвата:

 Предмет: Етнички идентитет, процеси етничности и међуетнички 
односи. Српска заједница се не посматра као изолат, већ као део локалних 
и мултиетничких политика у оквиру плуралних државних, европских и 
регионалних стратегија.

 Метод: Дијахронијски и синхронијски пресек српске заједнице у 
комуникацијској и симболичкој равни. Анализирају се, с једне стране, 
историјски маркери (индивидуална и колективна сећања; историјски 
догађаји), а с друге стране, ситуациона мрежа свакодневнице и јавни 
догађаји.

 Циљ: Употреба и значај етничности у склопу културних, социјалних, 
политичких и економских категорија (фактори утицаја, образовање, медији, 
бирократија и др).

3 Истраживања српске заједнице у Батањи заснивају се на дугогодишњим монографским 
истраживањима етницета и исељеништва: Мирјане Павловић у САД (Чикаго) и Мирославе Лу-
кић-Крстановић у Канади (Онтарио).
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Истраживања

Теренски рад у Батањи одвијао се у више фаза. Прва фаза је обухвата-
ла период 1990–91. године и друга фаза од 2001. године до данас. Етнолошки 
терен је обухватао комплексан и вишеслојан рад:

1. Прикупљање, класификовање, систематизација и анализа писане 
објављене и необјављене грађе:

а. Необјављени архивски фондови батањских институција: црквени 
протоколи као што су: Парохијски летопис (1917–1976), циркуларни про-
токоли у шест књига (1831–1947), саопштења и примедбе Конзисторија, 
кодекси црквеног владања, Књиге рођених, венчаних и умрлих цркве хра-
ма Рождества пресвете Богородице (од XVIII века до данас); школске архи-
варије као што су: Дневници православне српске вероисповедне школе (од 
средине XIX века), Записници окружнице србско-батањског учитељског 
звања од 1869–1892; Дневници српске и румунске мањинске основне шко-
ле (после Другог светског рата), Дневници српске основне школе (данас); 
Списи српске земљорадничке задруге у Батањи (1902–1924) и српског пе-
вачког друштва (XIX век); програми, статути и записници Српске месне 
самоупрве (период транзиције). За црквене протоколе и књиге рођених и 
венчани израђене су посебне табеле на основу којих се може пратити по-
родично порекло, социјални статус, проценат мешовитих бракова итд.

б. Објављена грађа обухвата штaмпу: као што су Српске новине на 
матерњем језику и батањске новине на мађарском језику4; малобројне пуб-
ликације – хронике и монографије, књиге прозе и поезије Срба пореклом 
из Батање; ранија издања Демократског савеза Јужних Словена: Народни 
календар и сл.; радови објављени у едицији Етнографија Јужних Словена5 
и серија монографија под називом Battonyai Füzetak која излази од 1961. 
године;

в. Статистички извори: Градски, жупанијски и државни пописи ста-
новништва из 1971. и 1981. године, као и подаци објављени у мађарским 
статистичким публикацијама на пример: Magyarország Geographiai Szótára, 
Pesten; A népszámlálás 1980-ban, 1990-ben.

2. Материјалне изворе смо регистровале помоћу фото и видео записа: 
архитектура – здања као што су Црква Рождества Пресвете Богородице 
(1778), Српска школа, приватне породичне куће; старо српско гробље и 
надгробни споменици; Назаренско гробље на којем су и Срби сахрањива-
ни; ентеријери кућа: покућство, одевни и украсни предмети; стари занатски 
и пољопривредни предмети; црквени реквизити: иконе и кандила, умет-
ничка дела и др. Посебан вид теренског зумирања и бележења представља-
ју места где се ти предмети налазе и чувају, као и време њихове ревитали-
зације и репрезентације (на пример легати, збирке на изложбама поводом 
јубилеја и свечаности српске заједнице). Већи број материјалних извора је 
систематизован у посебну фото документацију. Примењен је метод прикуп-

4 Коришћени захваљујући преводу и тумачењу др Игора Грина.
5 Од посебног значаја су нам били радови и корисни савети др Марије Киш и др Игора 

Грина.
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љања и систематизације материјалних извора посебаног значаја, јер сваки 
артефакт садржи и причу – сећање о: пореклу, изради, употреби, украша-
вању – често преточену у приповедачку целину. Визуелно евидентирарање 
и наративна перцепција били су најбоља теренска грађа.

3. Усмени извори јесу стожер етнолошког теренског рада. Прва истра-
живачка запажања обликована су на кратким вестима и информацијима 
о батањском хабитусу. Следећа фаза теренских истраживања улази у при-
поведачку зону животних прича као схватања, размишљања, сећања, која 
представљају издвојене призоре/епизоде из личних и заједничких мемора-
тивних досијеа. На основу тих усмених извора – казивања, било је могуће 
реконструисати прошлост српске заједнице у Батањи и издвојити основне 
параметре колективног сећања као један од начина конструисања етници-
тет/етнички идентитет. Посебан сет наративног опуса обухватао је инди-
виудалне и породичне животне приче, које су етнолошкој опсервацији 
пружали дубински, понекад и когнитивни пресек животних искустава и 
ставова у формирању система вредности. Смењују се слике турбулентних 
историјских догађаја као што су: ратови, оптирање, интернација; соција-
листички период – национализација, колективизација, подржављење и 
атеизација; период транзиције и демократких промена у државној поли-
тици према етничким мањинама и националном статусу. Међу драгоценим 
казивачима посебно се издвајају: поч. батањски парох, прота Иван Јакшић, 
дугогодишњи председник српске месне самоуправе Мирослав Роцков, 
директорка школе Вера Пејић Сутор, стари Батањци као важни очевици и 
савременици батањске прошлости: госпођа Пејић, г. Милош Роцков, г. 
Жива Луганов, чланови породица Видицки, ћурошки, Грунчић.

4. Интервјуи и слободни разговори су комбиновани са анкетом. Ура-
ђене су две анкете са по педесет питања, од којих је једна анкета на мађар-
ском језику била намењена мултиетничкој популацији у Батањи, а друга 
на српском језику – Србима у Батањи. Детаљан упитник проширеног типа 
са 169 питања коришћен је у интервјуима. Упитник садржи следеће области: 
лична карта испитаника, порекло породице, приче о досељавању, матерњи 
језик (нивои знања, употреба и однос са мађарским језиком), веровања, 
обичаји и празници, исхрана, ношња и украсни предмети, фолклорно ства-
ралаштво, медији на матерњем језику, друштвена комуникација и стерео-
типи понашања, однос међу етничким заједницама, контакт са матицом 
итд. До сада је обрађено 60 упитника.

5. Визуелни извори појављују се у двострукој улози – у улози научног 
верификатора и документа значајног за српску заједницу. До сада је сни-
мљено преко пет сати видео материјала и сакупљено око сто фото једини-
ца. Видео материјал обухвата: а. Батањска панорама, делови града и при-
зори из батањске свакодневице; б. Активности: Црквена слава у Батањи, 
манифестација Српски дан, свечаност „Праштање” – завршетак школске 
године, црквена богослужења, посета Батањи потомака оптаната из 1923. 
године; в. Видео записи интервјуа појединих казивача и истакнутих пред-
ставника града Батања; г. Евидентирање предмета и објеката: српско и 
румунско гробље, стара црквена документа, легати и др.
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Наведени истраживачки метод представља сложен механизам рада 
чији је циљ да се успостави континуитет читања и тумачења, како српске 
прошлости тако и батањске свакодневице у којој живе Срби заједно са 
другим националним/етничким заједницама у граду. Већи степен научне 
објеткивности постигнут је детаљним зумирањем свакодневног живота 
информатора, начина на који се представљају, перцепције од стране при-
падника других етнички заједница, али и поглед на нас – истраживаче 
који долазимо из матице. Тај вид интеракције отворио је многе нивое иш-
читавња етничког идентитета и међуетничких односа, што је значајно у 
избегавању црно – белих слика, као и различитих видова опасне стереоти-
пизације не тако ретке у проучавању етницитета. Дакле, циљ је да на при-
меру једне мале мултиетничке средине дубински сагледамо, објективније 
и свеобухватније етнолошки протумачимо феномен етницитета у савре-
меном свету. У том смислу, свака фаза наших истраживања резултирала је 
аналитичким уобличавањем теренског материјала, презентацијом резул-
тата на научним скуповима (европским конференцијама као што је SIEF, 
регионалним конференцијама у Бекешчаби и Араду, међународним кон-
ференцијама у организацији САНУ итд.) и објављивањем радова у домаћим 
и страним научним часописима. До сада је објављено 20 радова као 
појединачних аналитичких целина, а у току је израда заједничке монографије.

Резултати истраживања

Досадашње анализе и радови могу се груписати у неколико целина.
1. Теоријско-методолошки оквир проучавања етничког/националног 

идентитета, као и идентитета локалне – регионалне средине код Срба у 
Батањи дефинисан је у више наших радова. Савремене дефиниције кључ-
них појмова: етницитет, етничка група, национална заједница, мултикул-
турализам, као и расправе о семантичким недоумицама у појмовном апа-
рату међународних и државно-правних регулатива разматране су у раду 
(М. Павловић, бр. 3)6.

У раду М. Лукић-Крстановић посебно су анализирани различити 
типови извора као важни тумачи и конструктори српске прошлости у 
Батањи, али и као средство комуникације у преношењу кључних и назна-
чених сегмената прошлости стварајући, тако, језгро колективног сећања и 
заједништва (М. Лукић-Крстановић бр. 1).

Аналитичко методолошки оквир подразумева ситуационо дефини-
сање етничког идентитета, али укључујући и објективне карактеристике 
(језик, вера, традиционални обичаји, фолклор итд). Етнички идентитет 
разматра се кроз историјски, функционални, симболички и комуникаци-
они дискурс. Анализа се заснива на представљању својеврсног методоло-
шког поступка проучавања специфичне локалне средине са неопходним 
пресеком прошлости и садашњости који даје најверодостојнију слику од-
носа Батањаца различите националне припадности: Мађари, Румуни, Ср-
би, Роми и др. (М. Лукић-Крстановић бр. 15, 17; М. Павловић 14).

6 У тексту су радови наведени редним бројевима из приложене литературе.
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Функције и фактори који утичу на очување и испољавање етничког 
идентитета, било да је то у оквиру система образовања, медија, удружења, 
породице, бирократије и политике део је анализе у радовима (М. Павловић 
бр. 4 и бр. 6).

2. Проучавање етничких одлика Срба у Батањи дубоко залази у сим-
боличке системе, разгранату мрежу емоција, стереотипа, идеологија што 
подразумева сложен механизам деловања у очувању и испољавању етнич-
ности заједнице. Етничка симболизација има означавајуће и диференци-
рајуће функције одлика етничког идентитета у издвојеним категоријама 
као што су српски језик (елементи језика), православна вера, празници – 
световни и верски, фолклор – музика и игра, храна, ношња, усмена преда-
ња и сл. Ово су од стране информатора назначени симболички ресурси 
српског идентитета. У радовима се издвајају, уочавају и типологизују ет-
нички симболи који се испољавају у разним активностима, ритуалној и 
обредној пракси.

Однос јавног и приватног у свакодневном животу у периодичним и 
пригодним, свечаностима, сезонским обичајима јесу анализирани. Етно-
графија ритуала, светковина и обичаја, с једне стране, успоставља социјал-
но-симболичко поље представљања етничких посебности као што су ко-
лективне манифестације и светковине српске заједнице у Батањи: Српски 
дан и црквена слава (М. Лукић-Крстановић бр. 17). Истовремено функцио-
нишу мађарски и српски годишњи празници, обичаји животног циклуса 
као што су православни и католички Божић, слава и имендан и др. Најре-
презентативнији празници и ритуали Божић и Ускрс обрађени су у радо-
вима (М. Лукић-Крстановић и М. Павловић бр. 16 и М. Павловић бр. 18).

3. Комуникацијска анализа открива сложене механизме у интергруп-
ним и интрагрупним односима, односно међуетничким и унутаретничким 
интеракцијама што успоставља читав низ норми, вредности али и стерео-
типа на релацији ми–они. Осим тога, српска заједница у Батањи се не по-
сматра само као хомогена заједница, већ и као хетерогена средина коју 
често прате противуречности и бројни проблеми (М. Лукић-Крстановић 
бр. 5 и бр. 7, М. Павловић бр. 8. и бр. 10). Међунационални односи се посмат-
рају на релацији већинског и мањинског становништва Мађари–Срби и на 
релацији мањинских заједница, на пример српска и румунска. Анализа је 
показала да су међунационални односи прошли дуг историјски пут са 
честим сменама потпуне подвојености анализираних заједница, али и њи-
хове институционалне сарадње и складнијих персоналних веза (М. Павло-
вић бр. 13 и бр. 20).

4. Ситуациони оквир истраживања Срба у Батањи обухватио је и 
текуће и актуелне транзиционе процесе карактеристичне за постсоцијали-
стички период како у Мађарској тако и у Србији. Социјална, политичка и 
културна прегруписавања имала су свој тег и у свакодневном животу Ба-
тањаца. Институционални живот српске заједнице у Батањи у историјском 
дискурсу обрађен је у раду М. Павловић (бр. 12). Анализе обухватају и 
сложене институциналне односе мањинских самоуправа и мађарских и 
српских државних инстиуција (М. Лукић-Крстановић бр. 17). Тако смо 
пратиле нове законе везане за мањинске самоуправе, системе образовања 
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и мањинског школства на примеру Батањске српске школе и обданишта; 
пратиле смо каква је проходност између земље матице и српских иститу-
ција, како се одвија образовна и културна размена.

Досадашња истраживања показују и имају за циљ да покажу не само 
како функционишу културне и националне разлике и специфичности у 
батањксој свакодневици, већ и како те различитости функционишу зајед-
но или се стапају у хетерогене урбане и социјалне конгломерате. Тако се 
свака констатација неке националне специфичности доводи у везу и са 
савременим животним стиловима као што је популарна култура, урбане 
зоне окупљања и дружења, интернет комуникација и медији (на пример 
серијски програми српске или мађарске производње). Тежиле смо да ство-
римо не идеалтипски модел српског идентитета, не само слику каква би 
била пожељна у очувању идентитета, већ да понудимо реално стање и 
процесе који прате ову заједницу.

На крају, ова истраживања посвећујемо Србима Батањцима који нису 
више међу нама, а који су били прави мисионари у чувању и неговању за-
вичајне културе порекла, ажурирању свести и мисли о пореклу, али и свим 
оним казивањима и причањима о искуствима суживота у мултиетничкој 
средини.
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