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Trešnjevica ca temă 
de cercetare

Încă în anii treizeci ai secolului al XX-lea 
au fost efectuate cercetări antropogeografice 
în satul Trešnjevica, situat la zece kilometri 
sud de Jagodina, pe Valea Moravei (Mijatović 
1948: 19–21, 57, 88, 93), când a existat „loca-
litatea ţigănească” Mala Trešnjevica (Crešnje-
vica), cu 60 de case, astăzi părăsită. Toţi băie-
şii au astăzi case în Trešnjevica (cândva Velika 
Trešnjevica), dar majoritatea sunt la muncă 
în străinătate. Datele istorice de care dispu-
nem menţionează că băieşii au venit în Mala 
Trešnjevica la începutul secolului al XIX-lea 
din „Crna Reka din Timoc”, că au trăit în adă-
posturi săpate în pământ şi în bordeie şi s-au 
ocupat cu confecţionarea obiectelor din lemn 
– albii, linguri, fuse etc. Încă pe atunci, dar 
probabil şi mult mai devreme, au practicat şi 
meserii complementare – vânzarea diferitelor 
obiecte umblând din casă în casă, cântatul şi, 
mai puţin, agricultura şi zootehnia.

Băieşii din satul Trešnjevica sunt cunoscuţi 
în etnologia sârbă şi datorită muncii de pionie-
rat a etnologului Persida Tomić (1950), care 
a studiat căderea rituală în transă, ritual încă 
activ la mijlocul secolului al XX-lea.

În luna august 2002, a fost întreprinsă o 
cercetare etnolingvistică de teren, în comunitatea 
multietnică, dar monoconfesională (ortodoxă) 
din localitatea Trešnjevica. Pe lângă băieşi, 
astăzi în Trešnjevica trăiesc şi sârbi autohtoni, 
precum şi urmaşii bulgarilor din împrejurimea 
oraşului Târna (în Bulgaria). Din echipa de 
cercetare au făcut parte Otilia Hedeşan, care 
a purtat convorbiri cu băieşii în limba română, 
Biljana Sikimić, care a făcut uz atât de română, 
cât şi de sârbă în discuţiile cu aceştia, şi Marija 
Ilić, care a efectuat cercetări în comunitatea 
locală de sârbi. Rezultatele cercetării Otiliei 
Hedeşan din satele băieşeşti Trešnjevica şi 
Strižilo au fost publicate în cadrul mai multor 
studii (Hedeşan 2005, 2007) şi, împreună cu 
rezultatele anchetelor de teren ale lingvistelor 
Marija Ilić (Ilić 2005) şi Sofija Miloradović 
(Miloradović 2005) la Trešnjevica, constituie 
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Această lucrare a fost concepută cu intenția de a prezenta 
publicului românesc o imagine etnolingvistică clasică 
a unei comunități mici, izolate de băieși dintr-un sat 
multinațional – Trešnjevica, din Serbia Centrală. Acest 
grup etnic este astăzi complet bilingv – pe lângă limba 
maternă, română (cu baza dialectală munteană și 
particularități locale specifice), vorbesc activ și graiul 
sârbesc local, care aparține dialectului kosovean-
resavian.
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baza volumului de studii Băieşii din Balcani. 
Identitatea unei comunităţi etnice.

Lucrarea de faţă sintetizează rezultatele co-
lective ale acestor cercetări. Este vorba despre 
materialul obţinut prin transcrierea a trei con-
vorbiri cu Milenko Vasić (1906–2002), purtate 
pe 26 şi 27 august 2002, cu o durată de circa 
4 ore şi jumătate, care au fost realizate de au-
toarea acestui articol. Milenko Vasić era anal-
fabet, iar la data interviurilor auzea foarte slab, 
era aproape orb şi imobilizat la pat. Cercetă-

toarea presupune că interlocutorul nu a fost 
conştient că aceste convorbiri se înregistrează, 
dar membrii familiei lui Milenko au acceptat 
înregistrarea convorbirilor.1 În partea inter-
viului referitoare la nuntă a participat activ şi 

1 Cu ocazia conceperii acestui studiu, s-a renunţat 
la principiul antropologic obişnuit privind protejarea 
identităţii interlocutorului în favoarea cerinţelor 
etnolingvistice obişnuite de prezentare a datelor 
precise şi detaliate de pe teren.

Mala Trešnjevica: case de 
băieși
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fiul lui Milenko. Ca „material de control” se 
foloseşte transcrierea convorbirii realizate la 
Trešnjevica în acelaşi timp şi pe aceeaşi temă 
de Marija Ilić, cu reprezentanţii comunităţii 
sârbe. 

Lucrarea are drept scop ca, prin interme-
diul unor dezbateri etnolingvistice, să ilustre-
ze problemele identitare complexe cu care se 
confruntă acest grup, seminomad în trecut, iar 
astăzi bilingv şi lucrând, în cea mai mare parte, 
în străinătate. Graiul românesc vorbit la Trešn-
jevica este astăzi cunoscut publicului larg ca 
siflant datorită descrierii excelente a Otiliei 
Hedeşan (Hedeşan 2005, 2007), rezultate con-
firmate mai târziu şi de cercetările lingvistei 
Corinna Leschber (2008). Din păcate, încă nu 
există un glosar dialectal adecvat (aşa cum nu 
există nici glosare dialectale mai serioase ale 
altor graiuri româneşti de pe teritoriul Serbiei) 
care ar putea să ajute la elucidarea sistemelor 
terminologice ale diferitelor segmente ale cul-
turii tradiţionale.

Graiul sârbesc vorbit în localitate, pe care 
băieşii din Trešnjevica îl stăpânesc bine, se în-
cadrează în întregime în descrierea dialectolo-
gică contemporană concisă (cu preţioase men-
ţionări sociolingvistice) a lui Prvoslav Radić 
(Radić 2004). Aceasta reflectă un contact în-
delungat între două culturi şi două comunităţi, 
dar trebuie avut în vedere că la Trešnjevica 
putem vorbi de bilingvism unilateral (anume, 
populaţia nebăieşească nu vorbeşte limba ro-
mână), rămânând în acelaşi timp deschisă şi 
problema cunoaşterii reale a tradiţiei culturale 
băieşeşti de către nebăieşi (atitudinea comuni-
tăţii locale sârbe din Trešnjevica faţă de băieşi 
şi modul său de raportare la aceasta din urmă 
au fost analizate în Ilić 2005). După cum se 
va vedea şi din fragmentele transcrise alese 
pentru a exemplifica procesul de stabilire a 
sistemului terminologic al nunţii băieşeşti la 
Trešnjevica, băieşii cunosc foarte bine ambele 
tradiţii culturale din Trešnjevica.

Experienţa obţinută în cadrul cercetărilor 
întreprinse în comunităţile mici, seminomade 
de băieşi facilitează relevarea straturilor au-
tohtone, iar apoi a diferitelor straturi române şi 
sârbe. Straturile culturii române se încadrează 
doar parţial în sistemele nupţiale care se pot 

reconstrui pe baza datelor oferite de materialul 
etnografic despre românii din partea sârbească 
a Banatului şi despre timocenii din partea de 
nord-est a Serbiei. Din cauza numeroaselor le-
gături matrimoniale cu femeile din satul Orašje 
de lângă Despotovac, o importanţă deosebită 
o au datele din descrierea etnografică a ţinu-
tului Gornja Resava (Bošković-Matić 1962). 
Datorită seminomadismului lor (traseele lor 
au inclus cea mai mare parte a teritoriului fos-
tei Iugoslavii, la început pentru a comercializa 
produsele proprii din lemn, iar mai târziu şi 
cu alte mărfuri), băieşii din Trešnjevica au o 
imagine diferită despre lume faţă de populaţia 
locală sedentară, care se ocupă cu agricultu-
ra. În ultimul timp, aproape fiecare membru 
al comunităţii de băieşi din Trešnjevica a avut 
şi încă are contacte transfrontaliere cu Europa 
Occidentală. Straturile sincronice, adstraturi-
le acestor culturi între care nu au existat con-
tacte în Trešnjevica, sunt reprezentate astăzi 
prin bunuri materiale, case şi cripte luxoase, 
dar şi prin organizarea de nunţi care de care 
mai fastuoase. Există diferenţe evidente între 
nunţile tradiţionale şi cele moderne, astfel că, 
deşi cercetătorul a insistat pe reconstruirea tre-
cutului, interlocutorii i-au furnizat şi mărturii 
despre starea actuală. Aşa cum era de aşteptat, 
interlocutorii înşişi au insistat asupra acestor 
diferenţe.

Rezultatele cercetărilor privind românitatea 
comunităţii de băieşi din Trešnjevica  şi speci-
ficul lor raportat la cultura română, presupusă 
ca originară, au fost concretizate în lucrările 
amintite ale Otiliei Hedeşan: asemănările au 
fost evidente în domeniul obiceiurilor calenda-
ristice, în  descrierea lor formală, iar diferenţe 
au devenit evidente în straturile de profunzi-
me, îndeosebi în sfera magiei şi demonologiei 
(vezi, de exemplu, Hedeşan 2005).

Transcrierea textelor 
Pentru transcrierea textelor folosite în acest 

studiu am apelat, într-o mare măsură, la proce-
deul adoptat în volumul de studii Băieşii din 
Balcani. Identitatea unei comunităţii etnice. 
Convorbirea înregistrată audio a fost transcrisă 
fidel, cu ajutorul alfabetului latin; am inclus, 
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de asemenea, şi observaţiile cercetătorului, 
în paranteză.2 Participarea alternativă a doi 
interlocutori la convorbiri este marcată cu 
ajutorul parantezelor orizontale. În general, 
convorbirile urmează scenariul cronologic al 
nunţii băieşeşti de odinioară pe care o schiţea-
ză Milenko, iar fiul său oferă comentarii supli-
mentare despre situaţia actuală şi intermedia-
ză între Milenko şi cercetătoare. În idiolectele 
lor există diferenţe specifice, cu precădere de 
natură fonologică, care au fost respectate în 
transcrierea originală a textului înregistrat, dar 
nu au fost comentate separat. Interacţiunea cu 
cercetătoarea şi co-construcţia nunţii băieşeşti 
reiese mult mai clar din transcrierea convorbi-
rilor purtate alternativ în două limbi, prin cu-

2 Rolul cercetătorului în interviul etnolingvistic 
trebuie să devină complet transparent în studiul 
publicat (Sikimić 2004). Este acceptată supoziţia 
pragmalingvistică în conformitate cu care nu există 
transcriere „neinteresată” şi că cercetătorii nu sunt 
în mod obligatoriu conştienţi de fiecare alegere 
interpretativă şi de consecinţele lor reprezentative: 
alegerea făcută de cercetător este ghidată de 
„predispoziţia ştiinţifică”, ce acţionează de multe ori 
inconştient (Bucholtz 2000).

noscutele mecanisme de schimbare a codului. 
Limba în care este dat răspunsul este, de obi-
cei, aceeaşi cu limba în care a fost pusă între-
barea, însă interlocutorul nu repetă şi greşelile 
morfologice sau semantice ale cercetătoarei 
făcute în ambele coduri lingvistice locale (gra-
iul local românesc şi sârbesc). Adaptând tran-
scrierea originală pentru cititorul român, am 
înlocuit în acest studiu codul lingvistic sârbesc 
local cu limba română literară, iar codul local 
al băieşilor a fost marcat cu caractere cursive. 
Fragmentele din transcrierea originală care au 
rămas în limba sârbă au fost marcate cu carac-
tere aldine.

Nunta băieşilor 
la Trešnjevica

 Sistemele terminologice complexe ale obi-
ceiurilor de nuntă reprezintă şi astăzi o temă de 
o importanţă majoră în etnolingvistica slavă, 
astfel că în ultimul timp au fost publicate două 
monografii importante, una despre nunta în 
Bulgaria (Uzeneva 2010), iar cealaltă despre 
terminologia nupţială în Serbia de Nord-Vest, 

Mala Trešnjevica: case de 
băieși
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regiunea Rađevina (Petrović-Savić 2009). În 
Sikimić 2006, studiu pe care se bazează aceas-
tă lucrare şi care este conceput în întregime în 
spiritul şcolii slave de etnolingvistică, au fost 
urmăriţi paralel termenii corelaţi din termino-
logia etnografică a culturii tradiţionale a româ-
nilor din Banat şi a timocenilor din Serbia de 
Nord-Est. Descrierea etnografică mai veche a 
nunţii (din 1903) la romii din oraşul apropiat 
Jagodina (Đorđević 1984: 59–60) nu a putut 
fi utilizată drept material de comparaţie, de-
oarece conţine şi elemente musulmane. Pe de 
altă parte, în această descriere etnografică nu 
se aminteşte de plătirea miresei (ceea ce nu 

înseamnă că nu au fost astfel de cazuri), dar 
există date potrivit cărora mirele, în momentul 
peţitului, i-a dat mamei fetei un ducat – baba-
hak.

La începutul convorbirii (epuizante, de al-
tfel) despre nunta băieşilor din Trešnjevica, a 
fost introdusă spontan diferenţa semnificativă 
dintre „noi” (băieşii) şi „ei” (sârbii), care se re-
petă pe parcursul convorbirii („Şi iarăşi a cerut 
plată pentru fata fugită. Fiindcă nu vrea să i-o 
lase. Şi aşa a fost. Şi acum e tot aşa. La noi e 
aşa, dar sârbii nu fac lucrul ăsta.”):

Aşa a fost, numai śe luam noi bańi, şći? Noi 
luăm pă feće bań. Mă razumeşć śe spui? (Da.) 
Când mărităm fată, noi luam bań pă ea. 

În această secvenţă iniţială a discuţiei 
despre nuntă, care, în acelaşi timp, ilustrează 
excelent gradul de alternare a codurilor în 
graiul românesc al băieşilor din Trešnjevica, 
există doi termeni-cheie în limba română: a 
mărita şi a lua bańi. Slavismele prezente în 
fondul de bază al limbii române îngreunează 
stabilirea etimologiei termenului antonim a 
plăti:

Atunśa era bań scumpi, atunśa să plăća, 
când a fost, pre rata, śinzăs de banche, o sută, 
doa, trei. D-acuma câće tries iljade marke. 
Pedeset iljade marke. O fată. 

Procesul de stabilire a preţului care trebu-
ie plătit pentru mireasă este marcat cu un calc 
după verbul pogoditi se „a se tocmi” din limba 
sârbă (> a să pogođi): 

Să pogođeşće cu. – Mulţ. – Care cum are, 
cum să pogođeşće. 

Pă dacă să vrea fată cu băiatu, atunśa pă-
rinţi să pogođeşće (Da.) să-m da atâtă bań 
să-ţ dau fată.

De altfel, caracteristic pentru toate graiurile 
băieşilor din Serbia este sincretismul semantic 
al termenilor băiat „flăcău, fiu” şi fată „fată, 
fiică”, ceea ce îngreunează considerabil tradu-
cerea exactă în limbile în care această distinc-

Veliki Crljeni: nuntă de 
băieși
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ţie este obişnuită. Tocmeala nereuşită se poate 
exprima şi printr-un calc după verbul sârbesc 
napustiti „a părăsi, a lăsa baltă” (> a napusti):

Dacă nu, nu. Napuşćeşće i gotovo, nu să 
pogođeşće (Aha.) nu-i dă fată. 

Spontan sunt folosiţi termenii româneşti 
cuscru pentru tatăl mirelui sau al miresei, şi 
părinţi:

(Şi cine se pogogeşće? Bătrâni sau fata cu 
băiat?) Ne, cu cuscru (Aha.), părinţi.

Imaginea pe care Milenko şi fiul său o pre-
zintă în continuare în limba sârbă se referă la o 
serie de termeni nupţiali paraleli şi sprijină tra-
ducerea termenilor româneşti polisemantici, în 
primul rând fată, băiat cu devojka sau momak. 
De asemenea, evidentă este competenţa abso-
lută a interlocutorului în graiul sârbesc local, 
deoarece în acelaşi fragment foloseşte corect 
termenii de rudenie ćerka „fiică” şi sin „fiu”, 
apoi la fel de corect termenii roditelji „părin-
ţii” şi prijatelji „cuscrii”. Despre competenţa 
absolută în graiul sârbesc local mărturiseşte 
şi determinarea deictică corectă şi foarte frec-
vent folosită din următorul fragment (vezi, de 
exemplu, ăsta, ăstălalt):

De mult s-au întâlnit părinţii, au dorit să se 
încuscrească. (Bine.) Şi cei în vârstă, dar şi co-
piii, doar că uneori copiii nici nu s-au văzut. 
Cuscrii se întâlnesc şi spun că se vor încuscri, 
o dai pe fata ta după fiul meu, el acceptă, apoi 
una, alta, din nou prin peţitoare, ăsta negocia-
ză pentru ăsta, la ăstălalt e fată bună, să mer-
gem să rezolvăm lucrurile, acestuia îi spunem 
şi lui îi spunem că are fiu bun, bun. – Dar se 
întreabă, se întreabă fata şi junele.

Fără echivalent românesc (în raport cu în-
treaga transcriere) apar spontan în discuţie 
substantivul navodadžija „peţitoare”3 şi ver-

3  Acelaşi termen  navodadžija „peţitoare” este 
confirmat şi în materialul de control al discursului 
sârbilor din Trešnjevica.

bul naprijateljiti se „a se încuscri” (acest verb 
se foloseşte şi fără prefix: prijateljiti se, ca în 
continuare):

Şi tatăl şi mama, şi acesta întreabă, o 
vrei pe această fată? Păi vreau, cum spuneţi 
voi. Şi după aceasta copiii se aceea şi ei se 
împrietenesc, iar noi acum facem înţelegerea.

 
Oferirea de daruri (darovi „daruri”) celor 

din casa fetei şi persoanelor cu rol ceremoni-
al la nuntă (kum „naşul”, starosvatica „soţia 
starostelui”) din partea tatăului mirelui este 
obişnuită:

E, atunci s-au dat daruri. Trebuie să cum-
peri pentru naş atâta, pentru starosvatica, pen-
tru asta şi asta. Bătrânul, e şi un bătrân, să-mi 
cumperi un cojoc, ştii cum au purtat cojoace, 
ăla vrea opinci, asta a fost în trecut. – Ştie ea 
asta, măi. (Ei cer aceste lucruri din casa fetei?) 
Păi din casa fetei, pe urmă ăsta vrea să pregă-
tească.

În ziua nunţii, oaspeţii aduc „daruri” – čas 
pl. častovi4 (śes în graiul românesc local); 
dar, pl. darovi „daruri”. Omonimul autohton 
reflectat în verbul românesc a dărui  este, de 
asemenea, confirmat în contextul nunţii:

ali goşća aduśe śes, duśe găiń fripće, uńi 
duśe purśei, uńi duśe miei, ghibańiţ, torće, şći, 
şći śe e ghibańiţă? (Gibanica, da.) Torće, nu 
vińe cu mână goală, fripće, dă bań (Aha.), dă 
bań. – Pa, kao darovi dođu, dođe u gosti.

Fata şi tatăl, haide, mă, aduceţi purcelul. 
Mielul fript, totul pe frigare, cum, iată aşa îl 
poartă, pe frigare, aşa. Duce darurile. Duce 
fiertura, varza, duce totul.

Surută mână, să soacră o dăreşće. 

4 Milenko a întrebuinţat acest termen şi ceva mai 
înainte în discuţie, în contextul descrierii sărbătorii 
satului: „On nosi kolač tamo na zapis kod stare 
opštine i on nosi kolač i nešto sprema. Posle donose 
ljudi častovi. Tamo se skupi celo selo, čašćava šta ko 
donese”. Transcrierea materialului de control confirmă 
acelaşi termen.

biljana sikimić  •  Băieșii din Pomoravlje
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Băieşii vorbesc şi de un dar special al nunţii 
– bačaluk, acest termen rămânând neschimbat 
în ambele coduri lingvistice:5

(Ce primeşte starostele în dar?) Starostele? 
Păi primeşte obligatoriu o cămaşă, cămaşă, 
ciorapi, bacealuc şi gata. (Bacealuc? Dar cum 
spuneţi în limba română?) Păi la fel, bacealuc.

Pentru a obţine termenul cerut în limba ro-
mână, cercetătorul recurge la schimbarea co-
dului, dacă se poate spune aşa, luând în con-
siderare că limba română literară de multe ori 
nu este cunoscută băieşilor care trăiesc la sud 
de Dunăre, îndeosebi în regiunile în care nu 
au contacte cu alţi vorbitori de limba româ-
nă. Astfel, termenul românesc sugerat pentru 
„peţit, logodnă” rămâne necunoscut, iar ade-
văratul termen se obţine doar prin traducerea 
directă a termenului sârbesc:

(A kako kažete prosidba? Prosci? Na ru-
munskom, peţitori?) Să ierţi, oprosti mi, să 
ierţi. – Ne, oprosti. Ma, veridba, bre. (Cum 
ziceti, peţitori?) Logođit. – A, logođit, da. Am 
logođit. – A logođit, verio se. (A prosidba?) 
Pa to je to. – To je to. (Pa nije, veridba i pro-
sidba nije isto.) Jedno, jedno. Logođit.

(A, kažite mi, ovaj, jel se pravi nešto dan 
ranije, pre svadbe, kod kuće?) Pa dan rani-
je, od kad bude ono, proševina. – Da, proše-
vina, prave. – To je proševina. – Da, prave 
proševinu. Logođit. Logođală.  (To je logođa-
la?) Dabome. – Logođala. Zovu se,  familija, 
komšije, jedno drugo, ovo ono. – A to kod 
devojkine kuće se pravi. (Logođala je kod 
devojčine kuće?) Kod devojkine kuće se 
pravi. Ne kod momkove kuće. To se kod de-
vojkine kuće. – Ali snose troškovi. – Čekaj, 
što snosi ovi troškovi, ali kod devojke se 
to pravi. – Da, da, kod devojkine kuće. (A 
kako to izgleda? Cum arata? Cum e logođa-
la?  Logođala? (Da.) Pa pogađaš se, to je, to 

5 În transcrierea de control: „Păi asta este, vojvoda 
primeşte ciorapi, în dar. Nu este ca acum bacealuc, ce 
se primeşte”.

je logodna. (To je logodna?) To je logodna.
Termenul sârbesc prosidba „peţitul”, su-

gerat de cercetătoare, este înlocuit ceva mai 
târziu, în răspunsul nedirijat al interlocutoru-
lui, cu sinonimul proševina. Rămâne neclară 
utilizarea concurentă a doi termeni autohtoni 
româneşti, logođala, logodna.

Termenul românesc nuntă şi derivatele lui 
nu apar în transcripţie, nici ca răspuns la în-
trebarea sugestivă a cercetătorului. Termenul 
svadba „nunta” este în întregime încadrat în 
sistemul local al băieşilor, astfel că apare chiar 
şi în cadrul sintagmelor locale sârbeşti terati 
svadbu, ženska i muška svadba, svadbarske 
(pesme): 

(Šta se nekad spremalo za svadbu kad 
ste vi bili mladi? Cum era nunta când tu ai 
fost tânăr?) Śe se spremea dă mâncar’e? – Aa, 
śe spremea, mâncare la rând, vardză, supă. 

(Ce se mai face luni? Păi ce? Şi luni se ţine 
nuntă, dacă nu au fost în prima zi, căci nunta 
durează două zile).

Ea cheamă acolo, nunta femeiască la ai ei, 
iar cea bărbătească aici.

(Dar cine face asta, cine face adunarea?) 
Ascultătorii. – Păi, bărbaţii taie, aduc, iar fete-
le cântă, ştiţi, cântece de nuntă.

Verbul românesc a se însura este confirmat 
doar într-o explicaţie, prilejuită de o întreba-
re neclară a cercetătorului. De altfel, în codul 
românesc se folosesc sinonime de construcţie 
descriptivă ca şi în limba sârbă („Dacă e vreun 
flăcău din ăsta, care nu se poate însura, el ia. 
Astăzi sunt multe cazuri de acest fel.”):

(Śe se spremea dă mâncar’e?) Aa, śe spre-
mea, mâncare la rând, vardză, supă. (Nu 
acum, atunci.) Atunśa când ć-ai însurat! – 
Atunśa, atunśa. – Pa isto. 

Ritualul desfăşurării nunţii: a dvori este un 
calc după verbul dvoriti „a servi” din limba 
sârbă.
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Sâtă, da, şi-i primeşće în casă, untre în 
casă mireasă, sađe, la astal’e o l’acă, cu flă-
cău, sađe cumu la astal’ odma, sviraśi la cum, 
şi iasa mireasă cu flăcău dă dvoreşće pă cum 
şi pă staroică cu deveru. Deveru o ţâńe dă 
mâna mireasă şi dvoreşće, dă să puńe veśera. 

(Spuneţi-mi, aţi spus că mireasa şi mirele 
dvore. Ce înseamnă aceasta?) Păi dvore în-
seamnă că ei stau în spatele naşului şi staroste-
lui. Asta e ca şi când – Ce, ce ai spus acum? – 
Asta e o cinste. (Şi până când fac ei asta?) Păi 
merg, se plimbă puţin, dansează, iar pe urmă 
din nou, în spatele naşului şi starostelui stau 
aici, ei, mirele stă în spate şi aşa stau puţin, iar 
naşul le aduce purcelul şi starostele, naşul taie 
puţin din asta şi serveşte, îi dă miresei, mirelui 
şi aşa.

(Înseamnă că mireasa şi mirele nu au locul 
lor la masă? Ei stau în picioare?) Păi, pot să 
stea lângă naş, li se lasă loc lângă naş. – Cine, 
cine măi? Mireasa şi mirele. – Păi îl serveşte 
pe naş. – Dar trebuie să stea puţin. – Nu, nu 
şade deloc? – Când îl serveşte pe naş? – Când 
îl serveşte stă în picioare, dar... – Cum să şadă, 
măi, cum să şadă? – El nu serveşte 24 de ore, 
să stea aşa? – Nu există, îl servesc pe naş până 
cinează, mireasa şi mirele.

Inventarul nuntaşilor, aşa cum era şi de aş-
teptat, coincide cu cel de la nunţile sârbeşti din 
localitate. Diferenţele apar doar la nivel termi-
nologic, în ambele coduri lingvistice.

Drept corespondent al termenului româ-
nesc pentru mireasă apare termenul sârbesc 
mladoženja sau cel românesc flăcău (care, în 
acelaşi timp, înseamnă şi „băiat cu rol ceremo-
nial cu alte sarcini”). Mireasa este desemnată 
consecvent cu termenul autohton românesc:

Poate ora, mladoženja cu mireasa i tako 
je. 

(Onda se vraćaju kući? Cu mireasă?) Mi-
reasă dođe, vińe acasă la. – Acasă la flacău, 
la momak. 

Sâtă, da, şi-i primeşće în casă, untre în 
casă mireasă, sađe, la astal’e o l’acă, cu flă-
cău, sađe cumu la astal’ odma, sviraśi la cum, 

şi iasa mireasă cu flăcău dă dvoreşće pă cum 
şi pă staroică cu deveru. 

În textul integral al transcrierii de control 
pe tema nunţii în limba sârbă, pe lângă 
termenul mlada („mireasă”) este frecventă şi 
sintagma mlada nevesta (termenul are aceeaşi 
semnificaţie), pe care transcrierea discuţiei cu 
Milenko nu o conţine. Milenko şi fiul său au 
folosit în codul sârbesc doar termenul mlada:

Şi acesta la fel îi cheamă pe oaspeţi. Şi ei 
merg după mireasă, mireasa aruncă bedovina6 
şi aşa, şi numai creanga (Aha) şi se duce la.

Băieşii din Trešnjevica au astăzi cunoş-
tinţe pasive despre termenii autohtoni româ-
neşti naş şi fin, prin care este marcat raportul 
reciproc dintre aceştia doi (în sistemul termi-
nologic nupţial al sârbilor există doar terme-
nul kum, spre deosebire de sistemul termino-
logic românesc, în care distincţia dintre naş 
şi fin este capitală). Totuşi, acest termen nici 
în codul românesc nu a apărut spontan, ci ca 
răspuns la întrebarea directă a cercetătoarei. 
Împrumutul local cum („naş”, articulat cumu) 
este complet adaptat la sistemul morfologic al 
limbii române:

Aceasta a dat-o tatăl mirelui. (Bine.) Fiind-
că el cere, trebuie să dai atâta pentru naş, atâta 
pentru ăsta, atâta pentru ăla, plus pentru cel 
care cumpără. (Cum spuneţi în limba română 
„kum”?) Păi cum, tot aşa. – Cum la fel. (Nu e 
naş?) Naş, da, da. În limba română se spune 
naş şi fin. (Şi fin.) De exemplu, el m-a cununat 
pe mine şi eu îi spun naşu, iar el pentru că m-a 
cununat, îmi spune fińe.

 
Merđe cumu, la duće cumu pân la cas, jed-

no vreme când a fost, spăla piśoril’e mireasă 
cumului. 

La băieşii din Trešnjevica, cea mai impor-
tantă persoană cu rol ceremonial la nuntă este 

6 Conform materialului de control, la sârbii din 
Trešnjevica bedovina înseamnă „cununa de nuntă a 
miresei”.
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starojko „starostele” (în limba română doar 
morfologic adaptat în staroică), la fel ca la sâr-
bii din localitate (spre deosebire de timocenii 
din nord-estul Serbiei), la care soţiei acestuia 
este numită doar starosvatica /soţia staroste-
lui7:

(Dar ce face starostele?) Ce vrea el. – Sta-
rostele este conducătorul nunţii. – Păi staros-
tele este şeful nunţii. (Aha.) Pe el îl consultă şi 
cu privire la lăutari şi la tot. Starostele poartă 
grijă de toate. – Starostele dă ordin când se va 
servi cina. –  Totul, totul este sub ordinul lui.

Atunci imediat stă. Staroica stă la fel cu so-
ţia lui, starosvatiţa, dar are şi un fecior.

Persoana cu rolul ceremonial dever „vorni-
cel” se pare că este un împrumut mai recent, 
deoarece este adaptat morfologic, dar nu şi fo-
netic, (am aşteptat să fie palatalizat în đever, 
formă pe care cercetătorul o potenţează în în-
trebarea suplimentară):

Pa, cu muzică, merđe cu, staroică, cumu. – 
Cu muzică, cumu, staroică, deveru.

(Dever se zice?) Dever, cum? Dever, mirea-
să, dă păzeşće mireasă să nu fugă. 

Cercetătorul sugerează termenul şi pentru 
o altă persoană cu rol ceremonial, vojvoda 
„stegarul”, pentru care alegerea codului cores-
pondent în transcriere reprezintă o problemă 
aparte, din cauza formei fonetice identice în 
ambele limbi: 

(Nu e vojvoda?) Pa, vojvoda, ima tu koji 
se odredi. – Vojvoda, da, duśe zastava, cum 
duśe. 

Voivoda făśa căśula d-al’ea. Căśula d-aia. 
Šarena. – Călţ, puńa călţ  pă la căśula. Căśu-
la cu călţ, voivoda, kako dă nu duśe. Duśe. 

Se păstrează termenul autohton românesc 
pentru soacră (svekrva în limba sârbă, în-
seamnă doar „mama mirelui”; tašta înseamnă 

7 În materialul de control sunt confirmaţi toţi 
termenii împrumutaţi cu care sunt desemnate 
persoanele cu rol ceremonial.

„mama miresei”), însă semnificaţia de „mama 
miresei” nu este confirmată şi în cadrul discu-
ţiei:

(A cine îi pune să culcă?) Pa, soacră. (Soa-
cră?) Pa, are casă, e sobă lor. – Al’i soacră 
ogođeşće patu i spremeşće. – Pa, soacră. Patu-
i gată, tot. – Soacră spremeşće patu, svekrva. 

Şi nunta băieşilor presupune participarea 
diferitelor ajutoare „ospătari” la nuntă, care 
în codul sârbesc se numesc momci, služitelji, 
služatelji, kuvari. Materialul de control indică 
o diferenţiere şi subspecializare în rândul „os-
pătarilor” la nuntă:

(Cine cheamă oaspeţii la nuntă?) Cheamă, 
trimiţi flăcăi care cheamă. (Şi cum se numesc 
ei? Cum, cu ce se duc ei, să spunem că acuma 
vin?) Vin, după aceea se duc, iau plosca, îm-
podobită cu prosoape. – Acela este ospătarul. 
El serveşte. (Ospătar, dar cum spuneţi în limba 
română?). Ascultători, ascultători. – Servesc 
(Ascultătorii se trimit şi din partea miresei sau 
numai a mirelui?). Păi nu, ei dacă fac nuntă, 
ăla are ascultătorii lui, iar celălalt pe ai lui.

(Şi cine face asta? Ascultătorii?) Ascultăto-
rii. (Dar cine găteşte? Tot ei?) Desigur. Sunt şi 
bucătari, este tot. (Cum îi numiţi pe bucătari?) 
Ascultătorii. (Toţi sunt ascultători, şi bucătarii 
şi cei ce servesc?) Sunt ăia care gătesc, care 
ascultă. Şi tot aşa. – Sunt şi cei care taie anima-
lele, care frig. – Care taie animalele, care frig. 
(Nu fac femeile acest lucru, cine face asta?) 
Păi fac şi femeile şi bărbaţii. – Femeile gătesc, 
da. – Gătesc, pregătesc sarmalele. – Dar şi fe-
meile şi bărbaţii lucrează. Se ajută unii pe alţii.

(Dar cine face asta, cine face ramura împo-
dobită?) Ospătarii. – Păi bărbaţii taie şi aduc, 
iar fetele cântă, ştiţi, cântecele de nuntă.

În discursul analizat, termenul în limba ro-
mână ascultători ar putea fi interpretat ca o 
traducere directă a termenului slušatelji sau 
ca un calc al termenului sârbesc local služitelji 
(repetat de mai multe ori în cadrul discuţiei), 
care a fost creat după modelul semantic slav 
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„a asculta” > „a servi”, deoarece o astfel de 
evoluţie semantică nu este cunoscută în lim-
ba română literară. Obţinerea acestui exem-
plu ar putea fi interpretată ca o consecinţă a 
insistenţei cercetătorului ca interlocutorul să 
traducă în limba română, însă este confirmat 
şi de un exemplu în care apare, de asemenea, 
o deplasare semantică, în cadrul unei convor-
biri purtate în 2005 în satul bănăţean Clec cu 
o româncă, a cărei competenţă în limba sârbă 
era relativ redusă: Mă duc da aj vrea să mor, 
śe şćiu io când mor, în casa mea, nu l-Ancă-
it. Ş-acuma nu şćiu. Dacă pot să m-ascult, nu 
mă duc. (Sikimić 2006a: 194).8 Analiza suc-
cesului comunicării interculturale ca „discurs 
intercultural” şi „intercultură discursivă” dez-
văluie procesul de construcţie a semnificaţiei 

8 O problemă similară o reprezintă folosirea 
construcţiei a trăi (mâncare), care se poate interpreta 
ca un calc după verbul sârbesc trajati „a dura în timp”, 
având în vedere că verbul a trăi în limba română are 
aceeaşi semnificaţie cu verbul živeti din limba sârbă: 
"Până trăieşće mâncarea, vińe goşće dă malâncă (aha) 
doo zâl’e, trei zâl’e, cât îţ trăiaşće mâncare dă nu să 
strică, e, vińe să malâncă, nu lapădă."

cuvântului şi de stabilire a „interculturii” in-
termediare (Koole/ten Thije 2001), în care se 
poate încadra şi fragmentul de mai sus. Autorii 
menţionaţi consideră că, în discurs, unele prac-
tici comunicative, diferite din punct de vedere 
cultural, sunt implicate ca aşteptări pragmatice 
ale participanţilor. Aceasta poate provoca ne-
înţelegeri, dar în final poate conduce la unele 
forme de adaptare a unuia sau a mai multor 
participanţi. Aceste adaptări nu sunt întotdeau-
na bazate pe un compromis reciproc: de exem-
plu, alegerea limbii, care, de cele mai multe 
ori, nu se realizează prin compromis. Deşi 
practicile discursive interculturale sunt bazate 
pe consens, ele presupun mai degrabă o relaţie 
asimetrică între membrii diferitelor comunităţi 
decât o formă finală de cooperare intercultura-
lă. Procesul de construire a interculturii reflec-
tă procesul de schimb cultural. Interculturile 
nu rămân obligatoriu „inter”-culturi, ele pu-
tând fi încorporate în cultura dominantă. Inter-
culturile reflectă dinamica culturii. 

Ca termeni autentic băieşeşeşti în sens etno-
lingvistic clasic pot fi consideraţi doar terme-
nii de fragmentele de discurs în care Milenko 

Trešnjevica: monument 
funerar
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şi fiul său, ca membrii ai aceleaşi culturi, îşi 
interpretează reciproc întrebarea cercetătoru-
lui.

Nu există niciun termen autohton românesc 
care să desemneze „prima vizită a rudelor mi-
resei după nuntă”. Totuşi, termenul local sâr-
besc împrumutat poođani a fost adaptat şi fo-
netic şi morfologic, dar se pot întâlni şi pođeńi 
şi poođeńi: 

Pe urmă când vine, fata, vine fata la flăcău, 
nunta şi vin în vizită cuscrii. – Poođeni. Ca 
pođeni. – Vin la fiică în vizită, iar apoi el se 
duce în vizită la cuscrii. (Când se duce?) Păi, 
când poate, şi după aceea, poate şi mai târziu, 
poate şi cum se nimereşte, dacă nu imediat, 

poate şi după o săptămână. – Nu, nu, nu. Poa-
te, dar nu se face aşa, imediat, a doua, a treia 
zi, imediat se întoarce la ei, pregăteşte la fel, 
ca la nuntă. Şi la sârbi şi la noi e la fel, aşa se 
face. (Şi cum îi numiţi, pođani sau?) Pođeńi, 
da. Poođeńi. Se întoarce vizita, se întoarce 
acolo. (În româneşte poođeńi?) Poođeńi, noi 
rumâńi, da, poođeńi. Şi la sârbi la fel, la sârbi.

Nu există termen românesc pentru nakonj-
če, copil (obligatoriu de sex masculin) cu rol 
ceremonial:

Îi puńe bań în mână, puńe śeva, îi puńe 
copil în braţă. (Aha) A to je isto ono. – Co-
pil, ia copil voińiśesc. (Copilu voinicesc?) 

Uljma: monument funerar
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Voińiśesc copil şi odma îi puńe în braţă. – A 
kao cum dzâśe la sârbi – nakonjče. 

Atributele nupţiale coincid pe deplin cu 
obiceiurile locale sârbeşti, cu diferenţe mino-
re, care pot fi atribuite subiectivităţii interlo-
cutorului. Astfel, a fost confirmat faptul că la 
băieşi mirele are pe căciulă (caśula) cusută o 
para. După cum se va observa mai târziu, că-
ciula amintită este šajkača – parte din costu-
mul popular sârbesc tradiţional:

(Flăcău cum se pregăteşte?) Isto cu ţoal’e 
lui să puńe la caśula o para. Şći, jedna para se 
metne na kapu, sašije. – Sašije se sa crveni 
konac. – To je mladoženja. (Numai asta are? 
Nema ništa, ničim nije obeležen drugačije 
mladoženja?) Nije, pa zakiti se posle, ima 
cvet, kao. (A ima samo tu paru?) Tu paru na 
kapu, znaš one šajkače. – Jedan cvet metne, 
cvet mete, zakiti se i to je.

Тermenul pentru voalul miresei estе bedo-
vina care este descris ca o „ramură”, fiind însă 
trecut la genul masculin din sistemul limbii ro-
mâne (bedovinu):

 
(Şi cum era spremită?) Pa, isto bedovina. 

– Cu bedovinu, ţoal’e albe. Cr’acă aia pă cap. 
(Da.) Isto c-acuma, isto. 

Colacul de nuntă, saborńic, este, atât ca no-
ţiune, cât şi ca termen, preluat din graiul local 
sârbesc – sabornik:

(S-a făcut vreun colac special?) S-a făcut, 
ştii ce este lipia, acum ştii de ce se împodo-
beşte saborńicul? (Saborńicul?) Saborńicul, 
vezi bine. (Şi cum spuneţi în limba română?) 
Saborńic, la fel, saborńic. –Naşul rupe sa-
borńicul. – Şi când se rupe saborńicul, nunta 
s-a terminat. (Acel saborńic.) Acel saborńic. 
(A cum arată sabornic? Cum e sabornic?) De 
exemplu, pâńa făcută, da, şi chićită cu flori. 
- Păi, saborńicul are o creangă, ştii ce e crean-
gă, e tăiată, apoi împodobită. – Are o creangă, 
creanga e împodobită, e pe trei ramuri. – Trei, 
cinci, câte sunt. – Nu, are trei şi pe fiecare ra-

mură e pus un măr şi apoi e împodobit, iar apoi 
creanga se pune pe un pom roditor şi stă acolo. 
– Iar naşul ia merele şi starostele le pune mi-
resei în poală. – Iar creanga se pune în pomul 
roditor.  – Da, aşa este, cu fructe, aşa. – Şi stă 
acolo foarte mult timp. – Păi cât stă. (Pe pomul 
roditor, dar din ce lemn se face saborńicul?) 
Din cireş, de obicei. – Din cireş, din pom rodi-
tor, din cireş, din păr. – Dar de obicei din cireş. 
– Da, numai din pom roditor. (Dar cine face 
saborńicul?) Ajutoarele. – Păi bărbaţii o taie, 
o aduc, iar fetele cântă, ştiţi, cântece de nuntă. 
– Şi o împodobesc. (Şi când se face asta?) Păi 
în preajma nunţii, când se pregăteşte. – Vezi 
bine, în preajma nunţii, toate acestea. – Se face 
sâmbăta. – Este pus pe masă. – Şi se pregăteşte 
şi stă împodobit în faţa starostelui. – În faţa 
naşului şi în faţa starostelui. – Iar starostele 
este stăpânul saborńicului.

Termenul albie, care desemnează obiectul 
pus la intrarea în curte, este mecanic tradus 
sub formă de replică sinonimică. În mod nor-
mal, acesta aparţine terminologiei tradiţionale 
băieşeşti a obiectelor din lemn:

Când vińe la mireasă puńe albia, korito. – 
La poartă sađe. – Albia la poartă. 

Şi pentru noţiunea de măr se aşteaptă exis-
tenţa unui termen românesc autohton, care, în 
afara sistemului de terminologie nupţială, face 
parte din vocabularul de bază al tuturor comu-
nităţilor:

A când pleś la fată, dabome, are măr pus 
în l’em, să găđeşć măru, mora să-l dobori, nu 
untri. 

În transcriere nu este confirmat termenul ro-
mânesc steag. Termenul zastava „steag”, utili-
zat de interlocutori şi în codul românesc şi în 
cel sârbesc, a fost probabil sugerat de întreba-
rea cercetătorului. În materialul de control nu 
există nicio informaţie despre această noţiune 
nupţială, dar putem presupune că termenul co-
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respunzător în graiul local sârbesc este barjak 
„steag”, ca şi în ţinutul Gornja Resava:9

(A da li oni imaju neku zastavu sa so-
bom?) Cum? – Zastava, duśa zastava neka? – 

A da. Da, duśe, duśe zastava, cum! (Cine 
duce, care duce zastava?) Care să određeşće 
flăcau. (Nu e vojvoda?) Pa, vojvoda, ima tu 
koji se odredi. – Voivoda, da, duśe zastava, 
cum duśe. 

(Şi cum arata asta zastava?) – Zastava o 
pui o cârpă, na primer, sarită. (Cârpa şari-
ta?) Il’i cârpă albă. – Cârpă albă, pă o mot-
că, ş-i duśe, să aia sus. Aia e. (Numai asta?) 
Pă puń-o, chićeşće cu flori, cu un-alt, puńe 
peşchir’e dă cum, puńe dă staroică, dă dever 
peşchire la ea, şi cu aia duśe. 

Buklija „ploscă” există doar ca împrumut 
din limba sârbă, în transcriere nefiind marcată 
cu ortografie română (*buclia) sau cu un co-

9 Descrierea etnografică a steagului – barjak – la 
sârbii din Gornja Resava elucidează, printre altele, 
şi problema termenului românesc cârpa pe care îl 
foloseşte Milenko pentru a descrie mai bine „steagul 
de nuntă”: „Steagul se face în casa mirelui, starostelui 
şi naşului. Este făcut dintr-o „cârpă” (năframă), care se 
fixează pe o prăjină” (Bošković-Маtić 1962: 145).

mentariu metatextual (a se vedea şi reiterarea 
a doi termeni sinonimi – pljoska, buklija). Ter-
menul oferit pljoska sub această formă foneti-
că este identic cu termenul sârbesc, indiferent 
că există şi în limba română (ploscă). Pentru 
„şiragul de galbeni” pe care fata îl primeşte 
la logodnă există termeni autohtoni în ambele 
coduri lingvistice (nakit : salbă; dukati : gal-
beń): 

(Ce se aduce la logođit?) S-aduśe buklija. 
– Băutură. – Da, pljoska, buklija, chićită, cu 
flori, cu vin. – Buklija, chićita, duśi, dac-ai, na 
primer, nakit, asta, cum să ziće, bre. – Lapidz 
dukati. – Salbă, salbă. – Galbeń, eli śe. 

În ambele   coduri lingvistice există sino-
nime etimologice identice pentru „lăutari”: 
svirači şi muzika – sviraśi şi muzică. Cu toate 
acestea, având în vedere că băieşii din Trešn-
jevica se ocupă şi cu cântatul, este puţin pro-
babil să nu aibă alţi termeni autohtoni pentru 
această noţiune:

Păi starostele este şeful nunţii. (Aha.) Pe el 
îl consultă şi cu privire la lăutari (svirači) şi 
la tot.

Ascultătorii, când se ospătează ei? (Da.) 
Când se termină totul. – Când se termină totul.  
– Se termină şi apoi muzica (muzika) rămâne 
la urmă, acum e muzica, cântă. 

Eć-acuma e mireasa, spuńe, a voastră e. 
– Odmah sviraśi, odmah mora, cânte sviraśi 
odmah. – Muzică. – Poate ora, mladoženja cu 
mireasa i tako je. 

În fragmentul anterior, termenului româ-
nesc ora „hora” îi corespunde kolo din codul 
sârbesc: 

Nu se şade deloc, se duc să joace, zice na-
şul – haide, pentru naş, pentru flăcău, o horă 
(kolo) şi pentru mireasă, haide, lăutari! Sta-
rostele porunceşte. – Pentru mireasă şi mire. 
– Da. Porunceşte şi ei joacă hora, iar naşul se 
uită cum joacă.

Strižilo: baier
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O parte din convorbirea cu privire la rela-
ţiile de drept privat în cazul în care mireasa 
singură se întoarce acasă sau este alungată (re-
laţiile de proprietate personală în căsnicie în 
unele comunităţi de băieşi sunt reglementate 
prin dreptul cutumiar) este realizată în limba 
sârbă, astfel că nu este confirmată terminolo-
gia cutumiar-juridică corespunzătoare în limba 
română. Următoarele fragmente de convorbire 
s-au desfăşurat în limba sârbă, dar, din cauza 
importanţei sporite pentru dreptul cutumiar al 
băieşilor, sunt oferite în traducerea în româna 
literară:

Dar dacă ceva nu este în regulă, atunci 
fata este alungată şi ea se întoarce la mama 
ei. (Dar spuneţi-mi, în acest caz se restituie 
banii?) Obligatoriu. (Banii care au fost daţi?) 
Acei bani care au fost luaţi pentru fată, dacă 
aşa sunt împrejurările, atunci se dau înapoi. 
(Întreaga sumă de bani?). Toţi banii. (Nu se 
păstrează niciun ban?). Păi nimic din ce a fost 
dat. Ce a cheltuit fiecare pentru nuntă, ăla a 
cheltuit banii lui şi ăsta banii lui, iar ce a fost 
dat [pentru fată se dă înapoi]. 

Se merge la tribunal. Şi aşa se găseşte o so-
luţie. Dacă o alungi, eu mi-am însurat fiul, am 
dat bani pentru noră. (De exemplu.) Şi acum, 
dacă am alungat-o (Bine.) din casă, adică fiul 
meu, atunci acela [tatăl fetei] nu dă banii îna-
poi. – Dacă ai alungat-o, el nu îi mai dă înapoi. 
– Nu dă banii înapoi. Eu ţi-am dat noră, ţine-o 
la tine. Eu nu o primesc înapoi. – Dacă ai alun-
gat-o, el nu îţi dă banii înapoi. (Şi atunci?) Păi 
nu sunt bani, rămâne. – Nu-s banii. – Pierzi. – 
Nu ai dreptul să ceri. (Aha, aşa este legea?) Păi 
aşa este legea. – Aşa este înţelegerea. – Dar 
dacă fuge singură. – Dacă fuge singură, nu 
vrei. Tu o vrei şi te duci acolo [la tatăl fetei]: 
ascultă, măi, cuscre, eu îmi vreau nora, să-mi 
vină nora înapoi.  

Acest strat de cultură tradiţională băieşeas-
că este foarte vechi, spre deosebire de stra-
turile româneşti, timocene şi sârbeşti de mai 
târziu, care pot fi identificate pe baza datelor 

lingvistice şi care reflectă posibilul traseu geo-
grafic al comunităţii băieşeşti din satul Trešn-
jevica. Obiceiul de a plăti pentru fată cu pri-
lejul căsătoriei nu mai este practicat astăzi în 
toate comunităţile de băieşi (este necunoscut, 
de exemplu, în numeroasele aşezări băieşeşti 
de la periferia Belgradului), dar este întâl-
nit în unele comunităţi din regiunea Morava, 
din partea centrală a Serbiei (Strižilo, Suvaja, 
Trešnjevica) şi din Banat (Uljma).

▲

Velika Trešnjevica: privire 
de ansamblu
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Prilog sintetiše rezultate dobije-
ne timskim terenskim istraživan-
jem obavljenim leta 2002. u selu 
Trešnjevica u centralnoj Srbiji. U 
pitanju je građa iz transkripata tri 

razgovora sa Banjašem, Milenkom Vasićem 
(1906-2002), a kao kontrolna građa koristi 
se transkript razgovora koji je u Trešnjevici u 
isto vreme i na istu temu vođen sa pripadni-
cima srpske zajednice. Trešnjevički rumunski 
govor je danas naučnoj javnosti poznat kao 
sibilantski zahvaljujući odličnom opisu etno-
loga Otilije Hedešan, koji će kasnije potvrditi 
i nalazi lingviste Corinne Leschber. Rad ima 
cilj da kroz etnolingvističku analizu termino-
loškog sistema tradicijske svadbe u okviru ove 
male, nekada polunomadske, a danas u velikoj 
meri gastarbajterske bilingvalne zajednice po-
kaže složena pitanja njenog identiteta.

Sa etnolingvističkog stanovišta "izvučeni" 
su iz transkripta svi ključni svadbeni termini. 
Tako, na primer, na rumunskom jeziku postoje 
dva ključna termina: a mărita "udati, oženi-

ti", a lua bańi "uzeti novac"; uočen je seman-
tički sinkretizam za termine băiat "momak; 
sin" i fată "devojka; ćerka"; bez rumunskog 
ekvivalenta javlja se spontano navodadžija i 
glagol naprijateljiti se (ovaj glagol koristi se 
i bez prefiksa: prijateljiti se); zatim ključni 
distinktivni termin u banjaškoj svadbi (a să 
pogođi) ima odgovarajući srpski model u gla-
golu pogoditi se; na dan svadbe gosti donose 
"darove": čas, mn. častovi (rum. śes), dar, mn. 
darovi; dok je homonimni autohtoni rumunski 
glagol a dărui "darovati" takođe potvrđen u 
istom kontekstu; postoji poseban dar važnim 
svadbenim časnicima označen srpskim termi-
nom bačaluk, koji ostaje nepromenjen u oba 
jezička koda; itd.

Posebna pažnja je posvećena običaju plaća-
nja neveste. Običaj plaćanja za devojku prili-
kom ženidbe danas nije u praksi kod svih ba-
nja ških zajednica (nepoznat je, na primer, u 
broj nim banjaškim naseljima i prigradskim op-
štinama Beograda), ali se sreće u pojedinim po-
moravskim zajednicama centralne Srbije (Stri-
žilo, Suvaja, Trešnjevica) i u Banatu (Uljma).

Rezime
BANjAšI U POMORAVLjU
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