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Х Р О Н И К А

UDC 930.85(=163.41)(049.32)
Изворни научни рад

Пе ти ме ђу на род ни на уч ни скуп Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра  
Ср ба у мул ти ет нич ким сре ди на ма и / или пе ри фер ним обла сти ма  

(Те ми швар, 19–21. X 2018)

На За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру од 19. до 21. ок то бра 2018. го-
ди не одр жан je Пе ти ме ђу на род ни на уч ни скуп Ма те ри јал на и ду хов на 
кул ту ра Ср ба у мул ти ет нич ким сре ди на ма и / или пе ри фер ним обла сти ма. 
Ор га ни за то ри Ску па су Сту диј ски про грам Срп ски и хр ват ски је зик и књи жев-
ност Фи ло ло шког, исто риј ског и те о ло шког фа кул те та са За пад ног Уни вер-
зи те та у Те ми шва ру, Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња и кул ту ру Ср ба у Ру му-
ни ји при Са ве зу Ср ба у Ру му ни ји и Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу. У ра ду 
Ску па су уче ство ва ли и стра жи ва чи из се дам зе ма ља: Ма ђар ске, Не мач ке, 
Ре пу бли ке Срп ске, Ру му ни је, Ру си је, Ср би је и Цр не Го ре. Скуп је тра јао два 
рад на да на (19. и 20. ок то бар), док је тре ћег да на (21. ок то бар) ор га ни зо ван 
из лет за све уче сни ке. 

Пр ви рад ни дан за по чео је све ча ним отва ра њем Ску па на ко јем су се, у 
име ор га ни за то ра, при сут ни ма обра ти ли и по же ле ли им до бро до шли цу: Ма-
ри лен Пир теа, рек тор За пад ног уни вер зи те та у Те ми шва ру, Вла дан Та дић, 
ге не рал ни кон зул Ре пу бли ке Ср би је у Те ми шва ру, Са ша Ја шин, про то на ме-
сник Срп ског са бор ног хра ма у Те ми шва ру, Мир ја на Илић, управ ни ца Де-
парт ма на за срп ски је зик Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу, 
Ог њан Кр стић, пред сед ник Са ве за Ср ба у Ру му ни ји и Да на Пер чек, де кан 
Фи ло ло шког, исто риј ског и те о ло шког фа кул те та За пад ног уни вер зи те та у 
Те ми шва ру. По сле то га је упри ли че на про мо ци ја 4. бро ја ча со пи са Ис хо ди-
шта, на ко јој су го во ри ли Го ран Мак си мо вић са Фи ло зоф ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Ни шу и Ми хај Ра дан са Фи ло ло шког, исто риј ског и те о ло шког 
фа кул те та За пад ног уни вер зи те та у Те ми шва ру. На кон кок те ла усле ди ла је 
Пле нар на сед ни ца, ко јој су пред се да ва ле Сне жа на Гу ду рић и Би ља на Си ки-
мић. Од че ти ри ре фе ра та пред ви ђе на у окви ру Пле нар не сед ни це из ло же на 
су два – Во ка ли сред њег ре да у си ри нић ком го во ру Ра ди во ја Мла де но ви ћа и 
Ли ри чар Љу бо мир Си мић – за бо ра вље ни пје сник с кра ја 19. ви је ка са ју го-
исто ка Ср би је Го ра на Мак си мо ви ћа. На кон па у зе за ру чак усле дио је рад по 
сек ци ја ма. У пр вом бло ку па ра лел но су те кле сек ци је 1, 2 и 3. Сек ци јом 1 
пред се да ва ле су Ди ја на Цр њак и Ма ја Ву кић. Из ло же на су че ти ри ре фе ра та: 
Уну тра шња ми кро ра сло је ност го во ра ту тин ско-но во па зар ско-сје нич ке зо не 
(Бо ја на Ве љо вић, Кра гу је вац), Асин дет ске ре че ни це у го во ру За пла ња (Маја 
Ву кић, Ниш), Из син так се у го во ру Ја во ра на (код Ба ња лу ке) (Ди ја на Цр њак, 
Ба ња Лу ка) и Упо тре ба ге ни ти ва у го во ру Ба нат ске Кли су ре (Зо ран Си мић, 



Бе о град). Сек ци јом 2 пред се да ва ли су Го ран Мак си мо вић и Ма ца Ан дре јић. 
Са оп ште но је пет ре фе ра та: То ко ви са вре ме не ко сов ско-ме то хиј ске књи жев-
но сти (Да ни ца Ан дре је вић, Ко сов ска Ми тро ви ца), Сла во мир Гво зде но вић – 
књи жев но де ло у ду ху срп ства (Ма ца Ан дре јић, Те ми швар), Ал бан ски пи сац 
срп ског по ре кла Ми лош Ни ко лић Ми ђе ни и ње го ва крат ка про за (Го луб Ја шо-
вић, Ко сов ска Ми тро ви ца), Жан ров ска ин тер фе рен ци ја у про зним де ли ма Иве 
Мун ћа на (Мир ја на Д. Бо ја нић Ћир ко вић, Ниш) и Фол клор Ср ба у Ру му ни ји: 
сло је ви тра ди ци је (Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић, Бе о град). Сек ци јом 3 пред се-
да ва ли су Пе ра Ла стић и Ми ља на-Рад ми ла Ус ка ту. Из ло же на су че ти ри ре-
фе ра та: Иден ти тет ски еле мен ти Ср ба у Ру му ни ји: Бо жић, Кр сна сла ва и 
свад ба у гор ње ба нат ским се ли ма (Бо ја на Бог да но вић, Бе о град), Свад бар ски 
оби чај у Љуп ко ви (Ја ња Ди ми три је вић, Те ми швар), По смрт ни ри ту а ли за 
по кој ду ша усну лих код Ср ба у Кет фе љу – Ру му ни ја (Бла го је Чо бо тин, Те ми-
швар) и Con si de ra ti ons on the par ti cu la ri ti es of the Ba ro que style in mu ral and 
ico no sta sis pa in ting from the Ser bian chur ches of Ro ma nian Ba nat (18th Cen tury) 
(Ми ха е ла Влас че а ну, Те ми швар). Усле ди ле су још три па ра лел не сек ци је. У 
пр вој, ко јом су пред се да ва ле Мир ја на Бо ја нић Ћир ко вић и Ја ња Ди ми три-
је вић, са оп ште на су че ти ри ре фе ра та: Эле менты мульти культу ра ли зма и 
мно гоязычия в Ди а лек тах А. Бе ли ча (Јор да на Мар ко вић, Ниш), О ди ја ле кат-
ским осо бе но сти ма Наћ фа ле у ру мун ском Ба на ту – из ве штај са те ре на 
(Дра га на Ра до ва но вић, Бе о град / Ко сов ска Ми тро ви ца), Тер ми но ло ги ја оде-
ва ња и обу ва ња у Руд ни (Ру му ни ја) (Та тја на Г. Трај ко вић, Ниш) и Хи ља ду го-
ди шња исто ри ја Ср ба у Ру му ни ји (Иван Бир та, Ру му ни ја). У дру гој сек ци ји, 
ко јом су пред се да ва ли Мил ка Ни ко лић и Ми о драг Јо ва но вић, чу ла су се три 
из ла га ња: Те ми швар од То до ра Ма ној ло ви ћа до Ми ло ша Цр њан ског (Ок та-
ви ја И. Не дел ку и Ли ди ја В. Чо ле вић, Бу ку решт), „Ве ли ки рат“ Алек сан дра 
Га та ли це као пост мо дер ни ро ман (Сне жа на Ј. Ми ло је вић, Ниш) и Ин тер-
фе рен ци ја умен тич ког и не у мет нич ког сти ла у де лу Ужи це са вра на ма 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа (Мил ка Ни ко лић, Кра гу је вац). Тре ћом сек ци јом пред-
се да ва ли су Гор да на Дра гин и Са ша Ја шин. У окви ру ње из ло же на су три 
са оп ште ња: Ста ти сти ка пра во слав них основ них шко ла у те ми швар ском 
школ ском ди стрик ту 1813. го ди не (Де јан По пов, Те ми швар), Ста ти стич ка 
ана ли за срп ске штам пе у Угар ској у до ба ду а ли зма (1867–1914) (Зол тан Ба да, 
Бу дим пе шта) и Кон так ти сен тан дреј ског дру штва „Ја вор“ са срп ским ор га-
ни за ци ја ма у Ау стро у гар ској (Пе ра Ла стић, Бу дим пе шта). Пр ви рад ни дан 
је за вр шен за јед нич ком ве че ром у ре сто ра ну Лојд.

Дру ги рад ни дан за по чео је та ко ђе три ма па ра лел ним сек ци ја ма. Сек ци-
јом 1 пред се да ва ли су Јор да на Мар ко вић и Зо ран Си мић. Из ло же на су че ти ри 
ре фе ра та: Струк тур не и твор бе не ка рак те ри сти ке ка ра шев ских ан тро по-
ни ма (пре зи ме на) из пр ве по ло ви не XVII ве ка (Ми хај Н. Ра дан, Те ми швар), 
Не ко ли ка раз ми шља ња о ба ну из Ба на та (Сне жа на Гу ду рић, Но ви Сад), Цр те 
на род них го во ра у ла за рич ким пје сма ма из збир ке „Оби чаи и пе сни ту рец кихъ 
сер бовъ“ Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва (Ми о драг В. Јо ва но вић, Ник шић) 
и О ак це нат ским ка рак те ри сти ка ма срп ских го во ра у По мо риш ју (Алек сан-
дра Лон чар Ра и че вић, Ниш). У сек ци ји 2, ко јом су пред се да ва ле Да ни ца Ан-
дре је вић и Ра до сла ва Гли шо вић, са оп ште на су два при ло га: Јед на пе снич ка 
свад ба де ве та на е стог ве ка у све тлу дру штве них и књи жев них Ср ба у ди-
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ја спо ри (Ви дан Ни ко лић, Ужи це) и Ан ђел ко Кр стић као срп ски и ма ке дон ски 
пи сац (Ми ло рад Је врић, Ко сов ска Ми тро ви ца). Сек ци јом 3 пред се да ва ле су 
Би ља на Си ки мић и Ан то а не та Ол те а ну. Из ло же на су че ти ри ре фе ра та: Стан-
че во: на ра ти ви о ра ду и си ро ма штву (Би ља на Си ки мић, Бе о град), Слав ски 
оби ча ји код срп ског ста нов ни штва Гор њег По мо риш ја: ре зул та ти те рен-
ског ра да оба вље ног у ју ну 2018. го ди не (Ђор ђи на Тру ба рац Ма тић, Бе о град), 
Ри ту альные пред ло же ния бал кан ским на ро дом (Ан то а не та Ол те а ну, Бу ку-
решт) и Кон цепт суд би не на ко сов ско-ме то хиј ској је зич кој сли ци све та (Та ња 
Ми ло са вље вић, Бе о град). На кон па у зе усле ди ле су још три па ра лел не сек-
ци је. Пр вом су пред се да ва ле Мир ја на Илић и Алек сан дра Лон чар Ра и че вић, 
а чу ло се пет из ла га ња: Из фо не ти ке кли сур ских се ла (кон со нант ски си стем) 
(Гор да на Дра гин, Но ви Сад), Срп ска ан тро по ни ми ја у Че не ју и Ма лом Беч ке-
ре ку – Та ми шка жу па ни ја. Се ман тич ка, ети мо ло шка и ти по ло шка ана ли за. 
Де ри ва ци ја (Ра до сла ва Гли шо вић, Те ми швар), Пунк то ви у Ру му ни ји и Ма-
ђар ској у окви ру Срп ског ди ја лек то ло шког атла са – ре зул та ти до са да шњих 
те рен ских ис тра жи ва ња (Бран ки ца Ђ. Мар ко вић, Бе о град), Бо ја и па стир-
ски име но слов (Мир ја на Илић, Ниш) и Нај че шће гре шке при ли ком усва ја ња 
срп ског је зи ка као стра ног код сту де на та ру мун ске на ци о нал но сти (Ни на 
Су ди мац, Ниш). У дру гој сек ци ји, ко јом су пред се да ва ле Дра га на Ра до ва-
но вић и Ђор ђи на Тру ба рац Ма тић, мо гло се чу ти пет ре фе ра та: Тур ци зми у 
сто чар ској тер ми но ло ги ји ју го и сточ не Ср би је (На де жда Јо вић, Ниш), Rod a 
iden ti ta v slo ven skej a srb skej frazeológii (Ма ри ле на Фе ли чи ја Лу ца (Ци при ган), 
Бу ку решт), Не ка тра ди ци о нал на је ла у Ка ра ше ву (Ми ља на-Рад ми ла Ус ка ту, 
Те ми швар), Ис тра жи вач и са го вор ник у ка дру. Так тил ни ге сто ви и њи хо ва 
праг ма тич ка функ ци ја у те рен ском ан тро по ло шко-лин гви стич ком ин тер-
вјуу (Све тла на Ћир ко вић, Бе о град) и Ри је чи стра ног по ри је кла у на род ној 
ме ди цин ској лек си ци у око ли ни Ба ња лу ке (Би ља на Са вић, Бе о град). По след-
њом сек ци јом на Ску пу пред се да ва ле су Ан то а не та Ол те а ну и Vla di sla va 
War ditz. Из ло же на су три ре фе ра та: Zur Fra ge der ser bisch-rus sischen kon fes-
si o nel len kon tak te in der Di a spo ra (1917– he u te) (Vla di sla va War ditz, Di a na Key-
pen-War ditz, Пост дам, Мо сква), Пле мић ка по ро ди ца Да ма скин од Не ме та 
(Са ша Ја шин, Те ми швар) и Ко ло срп ске омла ди не (Ми о драг Ћу ру шкин, 
Те ми швар). На кон за тва ра ња Ску па уче сни ци Ску па су по се ти ли На ци о нал-
ни му зеј Ба на та и при су ство ва ли све ча ном отва ра њу из ло жбе Ду хов на кул-
ту ра Ср ба из ру мун ског Ба на та. Та ко ђе су има ли при ли ку да по се те зна чај не 
срп ске кул тур но-исто риј ске спо ме ни ке у Те ми шва ру: Ма крин дом, Са бор ну 
срп ску пра во слав ну цр кву и Гро бље хе ро ја, на ко јем су гро бо ви зна ме ни тих 
Ср ба – оца и бра та Бран ка Ра ди че ви ћа и других. Други радни дан завршен је 
свечаном вечером у ресторану Лојд.

Тре ћег да на био је ор га ни зо ван из лет у Арад и По мо ри шку ре ги ју, где 
су уче сни ци Ску па раз гле да ли зна ме ни то сти ве за не за исто ри ју арад ских 
(по мо ри шких) Ср ба. По том је по се ћен и жен ски ма на стир из 1763. го ди не у 
Арад-Га ју, а дру же ње на ста вље но и за вр ше но руч ком у Игри шу.

До ма ћи ни су би ли го сто при мљи ви и љу ба зни, ор га ни за ци ја до бра, а 
пра ће ње Ску па знат но су по мо гли Про грам и књи га ре зи меа, ко ји су, уз при-
год не по кло не, до би ли сви уче сни ци. Уче шће еми нент них струч ња ка из се дам 
зе ма ља са вр ло ква ли тет ним ре фе ра ти ма, као и кон струк тив не ди ску си је, 
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ко је су се во ди ле по сле сва ке сек ци је, го во ре о ква ли те ту и зна ча ју овог пе тог 
по ре ду ме ђу на род ног на уч ног ску па Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ср ба у 
мул ти ет нич ким сре ди на ма и / или пе ри фер ним обла сти ма. Не ка се тра ди-
ци ја ње го вог одр жа ва ња на ста ви и да ље!

Бран ки ца Мар ко вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кнез Ми ха и ло ва 36, 11000 Бе о град, Ср би ја

bran ki ca ma@g mail.com 
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