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ВИШЕЈЕЗИЧНОСТ БАНАТСКИХ РОМА: 
РОМСКИ, СРПСКИ И РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

У СВАКОДНЕВНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ*

БИЉАНА СИКИМИЋ

А п с т р а к т. – За ана ли зу ви ше је зич но сти Ро ма у Ба на ту ода бра на су 
че ти ри од лом ка из раз го во ра во ђе них у ру мун ском ве ћин ском на се љу Ри ти ше во 
(2005–2008) са са го вор ни ци ма Ро ми ма и не ро ми ма (Ру му ни ма), ко ји исто вре ме но 
по ка зу ју и мо гућ но сти ква ли та тив них те рен ских ме то до ло ги ја за ову вр сту ис тра-
жи ва ња. По ка за но је да, за ра зли ку од ве ћин ског, не ром ског ста нов ни штва, ви ше-
је зич ност Ро ма ни је угро же на у ру рал ним ба нат ским за јед ни ца ма са ве ћин ским 
ру мун ским ста нов ни штвом: у њи ма, по ред ром ског, прак тич но сви Ро ми го во ре 
ру мун ски и срп ски је зик. Тран скрип ти су исто вре ме но омо гу ћи ли из два ја ње не-
ко ли ко иде о ло шких је зга ра ве за них за ет нич ке сте ре о ти пе о Ро ми ма (хе те ро сте-
ре о ти пе о ром ској де ци ко ја не иду у шко лу, о Ро ми ма скло ним кра ђи и Ро ми ма 
као му зи ча ри ма, као и ауто сте ре о ти пе о обра зо ва њу Ро ма).

Кључ не ре чи: ви ше је зич ност, би лин гви зам, Ро ми, Ба нат.

Бу ду ћи да да нас не ма мо но лин гвал них ром ских за јед ни ца ко је би ко-
ри сти ле ис кљу чи во ром ски је зик за ко му ни ка ци ју, са вре ме но со ци о лин гви-
стич ко ис тра жи ва ње Ро ма мо ра ло би да укљу чи и ис тра жи ва ње ви ше је зич-
но сти.1  Ро мо лог и бал ка но лог Вик тор Фрид ман (Fri ed man 2001) сма тра да је 
ром ска јед но смер на ви ше је зич ност до бра илу стра ци ја зна ча ја ко ји дру штве ни 
од но си има ју за струк тур не је зич ке про ме не. Ма ке дон ски ар лиј ски ром ски 
го вор (нај ни же по зи ци о ни ран на дру штве ној ле стви ци, али исто вре ме но ве-
ко ви ма ин те гри сан у дру штво) пред ста вља при мер одр жа ва ња и дру штве не 
и ин тер не лин гви стич ке гра ни це у ста бил ној кон такт ној си ту а ци ји ду гог тра-
ја ња. Фрид ман скре ће па жњу на чи ње ни цу да су, због сво је дру штве но-по-
ли тич ке мар ги на ли за ци је, го вор ни ци ром ског је зи ка на Бал ка ну при нуд но 
ви ше је зич ни, али и да дру ги рет ко ка да зна ју њи хов је зик.

* Рад је настао у оквиру про јек та „Је зик, фол клор и ми гра ци је на Бал ка ну“ (бр. 
178010), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је, а који се реализује у Балканолошком институту САНУ.

1 Ди ску си ју око пре ци зи ра ња зна че ња и мо гу ћих пре по ру ка за из бор лин гви стич ких 
тер ми на ви ше је зи чан vs. мул ти је зи чан од но сно још по ли лин гва лан vs. плу ри лин гва лан 
в. у при ло гу Vasić/Vlahović 2009.
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Ре пре зен та тив на сту ди ја о Ро ми ма у Вој во ди ни (Ma luc kov 1979), на-
ста ла као ре зул тат оп се жних те рен ских ис тра жи ва ња 60-их и 70-их го ди на 
20. ве ка, за број не ром ске за јед ни це Вој во ди не кон ста ту је њи хо ву ви ше је зич-
ност. Ова кве на по ме не по себ но су че сте у ба нат ским на се љи ма са ве ћин ским 
ру мун ским ста нов ни штвом, у ко ји ма се за Ро ме на по ми ње да „го во ре срп-
ски, ру мун ски и ци ган ски“ (та кве на по ме не по сто је, на при мер, за Али бу-
нар, Ба нат ско Но во Се ло, Бе геј це, Ду бо вац, Гло гоњ, Из би ште, Ка лу ђе ро во, 
Клек, Ло кве, Ри ти ше во, Се ле уш, Вла ди ми ро вац, Вој во дин це и Вра чев Гај). 
Из по да та ка истог ис тра жи ва ња мо же се за кљу чи ти да је ви ше је зич ност 
Ро ма у не ким на се љи ма већ у том пе ри о ду би ла у ре гре си ји као по сле ди ца 
ве ли ких про ме на де мо граф ске сли ке Вој во ди не по сле Дру гог свет ског ра та, 
пре све га, због исе ља ва ња Не ма ца. Та ко се за Гло гоњ за па жа: „Ста ри ји су 
го во ри ли ци ган ски, срп ски, не мач ки и ру мун ски, мла ђе ге не ра ци ја го во ре 
са мо ци ган ски и срп ски“ (Ma luc kov 1979: 140); за Ка лу ђе ро во: „ме ђу соб но 
су го во ри ли чер гар ски, ру мун ски и срп ски. Мно ги од њих, а на ро чи то тр-
гов ци ко њи ма, зна ли су још и не мач ки и ма ђар ски. По том ци ових Ци га-
на из Ка лу ђе ро ва, ко ји да нас жи ве у Бе лој Цр кви, не зна ју ци ган ски го вор. 
Ме ђу соб но го во ре са мо срп ско хр ват ски“ (Ma luc kov 1979: 169); за Се чањ: „у 
ку ћа ма го во ре ци ган ски; сви зна ју срп ски. Ста ри ји зна ју не мач ки, а не ки 
и ру мун ски“ (Ma luc kov 1979: 257); а „ру ски Ци га ни“ у Сеф ке ри ну „го во ре 
срп ски, ру ски и ци ган ски, а ста ри је ге не ра ци је и ви ше је зи ка – на при мер, 
и ма ђар ски и не мач ки“ (Ma luc kov 1979: 263).2  Ро ми у Зре ња ни ну, до се ље ни 
из ју жне Ср би је и са Ко со ва, пре ма ис тра жи ва њи ма из 1978. го ди не, по ред 
ром ског, го во ри ли су ал бан ски и тур ски, ло гич но је прет по ста ви ти да су у 
то вре ме бар не ки од њих већ го во ри ли и срп ски је зик.

Ви ше је зич ност је ка рак те ри стич на и за Ро ме ве ћин ских на се ља дру гих 
ма њин ских гру па, та ко Ро ми у Бе лом Бла ту, уз ром ски и срп ски, го во ре још 
и сло вач ки, а у Тор ди – ма ђар ски. У ис тој мо но гра фи ји се ука зу је и на при-
ме ре ин ди ви ду ал не ви ше је зич но сти (на при мер, за се ло Ве ли ки Гај: „го во ре 
чер гар ским (ци ган ским) го во ром. Сви зна ју срп ски. Не ки зна ју још и ру мун-
ски, ма ђар ски и не мач ки“, Ma luc kov 1979: 279). Има ју ћи у ви ду да су од по-
ме ну тих те рен ских ис тра жи ва ња про шле ви ше од че ти ри де це ни је, мо же се 
прет по ста ви ти да је про цес опа да ња ко лек тив не ви ше је зич но сти на ста вљен 
(осим у на се љи ма у ко ји ма Ро ми жи ве у ве ћин ском окру же њу на ци о нал них 
ма њи на), али је за то у по ра сту ин ди ви ду ал на ви ше је зич ност због од ла ска на 
рад у ино стран ство, ко ји за по чи ње 60-их го ди на.

2 Пре ма по да ци ма исто ри ча ра Фе лик са Ми ле ке ра, а ко ји се на во де у мо но гра фи ји 
о Ро ми ма у Вој во ди ни (Ma luc kov 1979: 304), у гра ду Вр шцу је 1881. го ди не жи ве ло 210 
Ро ма, од ко јих је тро је зна ло ма ђар ски, 14 не мач ки, 181 срп ски, а 12 „са мо ци ган ски“. Из 
овог по пи са би про из ла зи ло да су ско ро сви би ли (бар) би лин гвал ни, јер њи хо ва ви ше-
је зич ност ве ро ват но ни је ни ис пи ти ва на. 
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У си ту а ци ја ма у ко ји ма је мо гућ ви ше стру ки је зич ки из бор, као што је 
упра во те рен Бал ка на, по треб на је де скрип ци ја ко ја од ра жа ва сву ком плек-
сност ди на ми ке је зич ког по на ша ња.3  Со ци о лин гви сти ка мул ти лин гви зам 
са гле да ва и као дру штве ни и као ин ди ви ду ал ни фе но мен. По да ци до би је ни 
ста ти стич ким по пи си ма ста нов ни штва мо гу, али и не мо ра ју, да по ка жу оп-
ште мо де ле на ни воу дру штва. У слу ча ју ма лих ет нич ких за јед ни ца Ба на та и 
Вој во ди не у це ли ни, али ве ли ког де ла па нон ског про сто ра и Бал ка на, по ред 
ко лек тив ног, нео п хо дан је и опис ин ди ви ду ал ног мул ти лин гви зма.

Со ци о лин гви стич ка ана ли за мо же да ко ри сти низ ин стру ме на та: ма кро-
со ци о лин гви стич ке ме то де за ис тра жи ва ња дру штве ног мул ти лин гви зма, али 
и лин гви стич ке би о гра фи је за ис тра жи ва ња ин ди ви ду ал ног мул ти лин гви зма. 
Је зич ка би о гра фи ја је ем пи риј ски тер мин, ко ји озна ча ва ди на ми ку је зич ког 
из бо ра, лин гви стич ке пре фе рен ци је и ком пе тен ци ју ви ше је зич ног по је дин ца.

При хва та ње кон цеп та ин ди ви ду ал ног је зич ког раз во ја и упо тре бе је-
зи ка као ин ди ви ду ал не лин гви стич ке би о гра фи је омо гу ћи ло је ис тра жи ва-
ња ме то дом је зич ких би о гра фи ја, ко ја у Евро пи по чи њу у дру гој по ло ви ни 
90-их го ди на 20. ве ка. У прин ци пу се ова ис тра жи ва ња са сто је од струк ту-
ри са ног упит ни ка о би о граф ским по да ци ма и је зич ком из бо ру: ко ји је зик се 
го во ри, са ким и где; сле ди лич на про це на је зич ких спо соб но сти на сва ком 
од је зи ка у че ти ри до ме на (чи та ње, пи са ње, раз у ме ва ње и го вор). У дру гом 
де лу је не струк ту ри са ни на ра тив ни ин тер вју, у ко ме се од са го вор ни ка тра-
жи да го во ре о свом де тињ ству и мла до сти. У тре ћем де лу са го вор ни ку се 
обич но по ста вља ју не ка лек сич ка пи та ња. Ре зул та ти по сто је ћих ис тра жи ва-
ња су по ка за ли да се лич не би о гра фи је са го вор ни ка не мо гу одва ја ти од њи-
хо вих је зич ких би о гра фи ја: њи хо ве жи вот не окол но сти че сто су зах те ва ле 
из бор из ме ђу не ко ли ко је зи ка, што опет ни је зна чи ло пот пу ну за ме ну је зи ка 
(уп., на при мер, Ver schik 2002, Pa vlen ko 2007).

ИСТРАЖИВАЊА ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ У БАНАТУ

По ред да нас већ кла сич них ис тра жи ва ња би лин гви зма и ви ше је зич но-
сти у Вој во ди ни Ме ла ни је Ми кеш (в., нa при мер, Mikeš 2001), слич на ис тра-
жи ва ња су на ста вље на и у но ви је вре ме, али ни су укљу чи ва ла ром ски је зик.4  

3 Пре глед но ви јих ра до ва у до ме ну кон такт не лин гви сти ке на ста ле те рен ским ис-
тра жи ва њи ма у Ср би ји в. у: Vučković 2010а. Дво је зич ност и ви ше је зич ност у са вре ме ној 
Ср би ји раз ма тра се и у мо но гра фи ји Је ле не Фи ли по вић (2009).

4 Из у зе так пред ста вља пси хо лин гви стич ка сту ди ја Мир ја не Ман дић (2007), ко ја 
се ба ви је зич ким спо соб но сти ма јед ног ром ског де те та из се ла Омо љи ца, а укљу чу је и 
ана ли зу со ци о лин гви стич ког кон тек ста овог ба нат ског на се ља. Је зич ка ком пе тен ци ја 
Ро ма као де ла рад не ми гра ци је из се ве ро и сточ не Ср би је (уз Вла хе и Ср бе) у Фран цу ској 
би ла је пред мет ана ли зе у сту ди ји Ašić/Stanojević 2008. 
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Ва жна ис тра жи ва ња по сто је са мо у по гле ду сво је вр сне ром ске ди гло си је у 
од но су на по сто је ће елек трон ске ме ди је на ром ском је зи ку, та ко је, на при-
мер, јед но ис тра жи ва ње из 1993. го ди не по ка за ло да са мо по ло ви на Ро ма у 
Вој во ди ни раз у ме ди ја ле кат ко ји ко ри сте ови ме ди ји (Savić 1994).

Те рен ско со ци о лин гви стич ко ис тра жи ва ње Вој во ди не 2002. го ди не оба-
ви ла је Ксе ни ја Ђор ђе вић. Ње ном ан ке том би ле су об у хва ће не че ти ри ма њин ске 
за јед ни це, али са мо оне ко је има ју ор га ни зо ва ну на ста ву на ма тер њем је зи ку 
на сред њо школ ском ни воу (на ма ђар ском, сло вач ком, ру мун ском и ру син-
ском је зи ку). Основ ни циљ ан ке те је би ло са гле да ва ње ми шље ња при пад ни ка 
мла де ге не ра ци је о са да шњем ста њу и бу дућ но сти њи хо вог је зи ка, бу ду ћи да 
о овом пи та њу не по сто је зва нич ни по да ци, а да се у штам пи мо гу на ћи са мо 
ста во ви по ли ти ча ра при пад ни ка ма њи на. Упит ник је са др жао и отво ре на и 
за тво ре на пи та ња: пр ви део се од но сио на упо тре бу и функ ци је је зи ка, а дру-
ги на ста во ве о је зи ку. Од ис пи та ни ка су, из ме ђу оста лог, тра же ни од го во ри 
о ма тер њем је зи ку оца, мај ке, бра ће и се ста ра, за тим о је зи ку ко ји нај че шће 
го во ре у по ро ди ци, као и о ме ди ји ма ко ји пра те. Оче ки ва ло се да уче сни ци 
ан ке те са ми оце не сво ју ком пе тен ци ју за сва ки од је зи ка, као и вред но сти и 
функ ци је ра зли чи тих је зи ка у Вој во ди ни. Ана ли за до би је них ре зул та та је по-
ка за ла да се у це ли ни ма њин ски је зи ци со лид но чу ва ју у по ро дич ном кру гу, 
омла ди на је ве о ма ве за на за свој ма тер њи је зик, по но си се сво јим би лин гви-
змом, од но сно мул ти лин гви змом. Би лин гвал на ком пе тен ци ја се оце њу је као 
од лич на, а упо тре ба ма њи нског је зи ка не мар ги на ли зу је го вор ни ка у од но-
су на го вор ни ке ве ћин ског је зи ка. Би лин гвал ни ре пер то ар је со ци јал но вр ло 
ин те гри сан, а ста во ви ни су ни се па ра тив ни (ис кљу чи ва упо тре ба ма њин ског 
је зи ка), ни се гре га тив ни (до ми нант на упо тре ба ве ћин ског је зи ка). Аутор ка за-
кљу чу је да је је зич ка ви тал ност сва ког од че ти ри ис пи ти ва на ма њин ска је зи ка 
не спор на, а да њи хо во одр жа ва ње за ви си од сте пе на кон так та или ге о граф-
ске или со ци јал не изо ло ва но сти од срп ског је зи ка (Djordjević 2004: 151–202).

Ви ше је зич ност Хр ва та кај ка ва ца у срп ском Ба на ту ис тра жи ва ла је Ма-
ри ја Вуч ко вић. Аутор ка, пре ма ис ка зи ма сво јих са го вор ни ка, при ку пље них у 
пе ри о ду 1999–2000, ре ги стру је сле де ћи ко лек тив ни је зич ки ре пер то ар Хр ва та 
кај ка ва ца: кај кав ски ди ја ле кат и хр ват ски књи жев ни је зик, срп ски, ма ђар ски, 
не мач ки, ру мун ски, бу гар ски (пал ћан ски), сло вач ки, ром ски, ру ски, ла тин-
ски и еспе ран то, али ука зу је и на тен ден ци ју гу бље ња ви ше је зич не ком пе-
тен ци је, про цес ко ји је уоч љив и на ин ди ви ду ал ном ни воу (Vučković 2001). 

Ви ше је зич но шћу Ма ђа ра у ју жно ба нат ском се лу Ива но ву ба ви се со ци-
о лин гви стич ка сту ди ја Фи ли па Ва сер шај да (Was ser sche idt 2010), као ре зул тат 
те рен ског ис тра жи ва ња оба вље ног 2007. го ди не. Ис пи та ни ци су пу тем упит-
ни ка са ми оце њи ва ли сте пен сво је је зич ке ком пе тен ци је у три је зи ка ко ји се 
го во ре у Ива но ву (ма ђар ски, пал ћан ски бу гар ски и срп ски), а ре зул та ти су 
по ка за ли да су му шкар ци но си о ци ви ше је зич но сти – Ма ђа ри це су углав ном 
из ја ви ле да не го во ре ло кал ни бу гар ски. Аутор уоча ва тен ден ци ју сво ђе ња 
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мул ти лин гви зма на би лин гви зам ти па: ма тер њи је зик плус срп ски. У сту ди ји 
се ука зу је и на зна чај ка то лич ке цр кве на одр жа ва ње ло кал не ви ше је зич но-
сти: у цр кви се да нас чу ју хр ват ски, ма ђар ски и бу гар ски, а до 1963. го ди не 
слу жбе ни је зик је био ла тин ски (Was ser sche idt 2010: 217–223).5 

У на став ку ће мо по ка за ти мо гућ но сти укљу чи ва ња је зич ких би о гра-
фи ја (уз уви де у је зич ке иде о ло ги је) у ква ли та тив но ори јен ти са ну те рен ску 
ме то до ло ги ју ан тро по ло шке лин гви сти ке. У но ви је вре ме се у со ци о лин гви-
сти ци ука зу је на зна чај при бли жа ва ња ове две лин гви стич ке ди сци пли не.6 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА РОМА И БАЊАША У БАНАТУ

У про це су на уч но и стра жи вач ког про фи ли са ња ти ма Бал ка но ло шког 
ин сти ту та САНУ ин те ре со ва ње за Ро ме у Ба на ту по чи ње у скло пу упот пу-
ња ва ња сли ке о ру му но фо ним за јед ни ца ма Ба на та, ка да се ак це нат ста вио 
не са мо на го вор ни ке ру мун ског је зи ка као пр вог већ и на све дру ге ко ји га 
у ба нат ским ло кал ним за јед ни ца ма ак тив но ко ри сте. До дат ни им пулс за ис-
тра жи ва ња Ро ма у Ба на ту би ла је чи ње ни ца да су они (бар у на се љи ма ко ја је 
ис тра жи вао тим Бал ка но ло шког ин сти ту та САНУ) но си о ци ру мун ске кул-
ту ре, бу ду ћи да су у Ба нат до се ље ни из ру мун ског је зич ког и кул тур ног окру-
же ња. У пи та њу су сле де ћа ба нат ска на се ља: Омо љи ца, у ко јој су у пе ри о ду 
од 2004. до 2006. го ди не во ђе ни раз го во ри и са Ба ња ши ма (ко ло ни зо ва ним 
по сле Дру гог свет ског ра та из за пад не Ср би је) и са Ро ми ма ста ро се де о ци ма. 
У истом пе ри о ду (2004–2005) ис тра жи ва ни су Ро ми у Ве ли ком Тор ку и Ба-
ња ши у Ма лом Тор ку. У Тор ку (ра ни је Бе геј ци) по сто ји те ри то ри јал на по де-
ла Ро ма и Ба ња ша, ко ја сле ди по де лу ве ћин ских Ру му на: Ру му ни ба нат ског 
по ре кла су на ста ње ни у Ве ли ком Тор ку, док су Ру му ни ер дељ ског по ре кла у 
Ма лом. У су сед ном на се љу Клек уз Ру му не ер дељ ског по ре кла жи ве Ро ми.7  

5 Ис тра жи ва ња мул ти лин гви зма у ру мун ском Ба на ту Пе те ра Ла и хо не на (La i ho nen 
2001, 2005, 2008), оба вља на кра јем 90-их го ди на ме ђу Нем ци ма и Ма ђа ри ма, по ка за ла су 
слич не ре зул та те. О ве зи ре ли ги је и је зи ка код Хр ва та кај ка ва ца и Бу га ра па вли кја на у 
Ба на ту в. сту ди ју Ма ри је Вуч ко вић (Vučković 2010).

6 У овом сми слу в. те мат ски број ча со пи са Jo ur nal of lin gu i stics 12/4 за 2008. го ди-
ну и у ње му ра до ве та ко ути цај них те о ре ти ча ра као што су, на при мер, Ке трин Ву лард 
(Cat hryn А. Wо оlard) и Џон Гам перц (John Ј. Gum pertz).

7 Клек је на се ље ко ло ни ста из Хер це го ви не у сред њем Ба на ту, са ве о ма ма лим бро-
јем Ру му на ста ро се де ла ца. Мир ја на Ма луц ков је ис тра жи ва ла Ро ме у Кле ку 1966. го ди не 
и о њи ма оста ви ла са свим крат ку бе ле шку: да се ба ве тр го ви ном ко њи ма и да сви го во ре 
ци ган ски, ру мун ски и срп ски (Ma luc kov 1979: 182). На ша ис тра жи ва ња су по ка за ла да 
Ро ми (ви ше) не го во ре ру мун ски, али и да су пре Дру гог свет ског ра та би ли кр шта ва ни у 
ка то лич кој цр кви, има ли од го ва ра ју ћа не мач ка име на и ве ро ват но го во ри ли и не мач ки 
је зик. По ло жај Ро ма у Кле ку то ком Дру гог свет ског ра та ана ли зи ра ла је Ана ма ри ја Со ре-
ску Ма рин ко вић, на осно ву се ћа ња јед не Ру мун ке, ро дом из овог се ла: Ţâga ni or fost do uă 
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Из овог пе ри о да те рен ског ра да по сто ји и гра ђа из Ку шти ља (са Ро ми ма), из 
Гре бен ца (са Ба ња ши ма и Ро ми ма), из Уљ ме и Но вог Бе че ја (са Ба ња ши ма), 
из Ба ва ни шта (са Ро ми ма), из Еч ке и Ма лог Сре ди шта (са Ба ња ши ма). То ком 
ка сни јих те рен ских ис тра жи ва ња Ру му на у Ба на ту, уз гред на ис тра жи ва ња са 
Ро ми ма оба вље на су у Ло ква ма 2007. го ди не и у Ри ти ше ву и Стра жи 2008. го-
ди не.8  То ком 2010. го ди не по но во су оба вља на тим ска те рен ска ис тра жи ва ња 
ру мун ског је зи ка, па су, уз Ру му не, са да већ пла ни ра ни циљ би ли Ба ња ши у 
Ба нат ском Но вом Се лу, Ро ми и Ба ња ши у До ло ву, као и Ро ми у Вла ди ми ров-
цу. Исти став је ис тра жи вач ки тим имао то ком ком плек сног ис тра жи ва ња 
ру мун ског ве ћин ског на се ља Уз дин, ле та 2012. го ди не, ка да су раз го во ри во-
ђе ни и са Ро ми ма. То ком 2011. го ди не у Сеф ке ри ну (ју жни Ба нат) оба вље ни 
су раз го во ри са Ро ми ма до се ље ним из Ру си је по чет ком 20. ве ка. Ве ћа гру па 
ових Ро ма жи ви у ју жно ба нат ском се лу Де бе ља ча (са до ми нант но ма ђар ским 
ста нов ни штвом), са ко ји ма су ис тра жи ва ња за по че та то ком ле та 2012. го ди не.

У до ми нант но срп ским на се љи ма Ба на та раз го во ри са Ро ми ма во ђе ни 
су на срп ском је зи ку: та кав је слу чај био у Омо љи ци (2004–2006), Ба ва ни-
шту (2005), До ло ву (2010), Сеф ке ри ну (2011) и Кле ку (2005). У Ве ли ком Тор ку 
(2004. и 2005), Ри ти ше ву и Стра жи (2008) раз го во ри са Ро ми ма су во ђе ни на 
ру мун ском и срп ском је зи ку, а у Ку шти љу (2005), Ло ква ма (2007) и Вла ди-
ми ров цу (2010) ис кљу чи во на ру мун ском је зи ку.

Са Ба ња ши ма су сви раз го во ри во ђе ни на ру мун ском је зи ку; осим у 
Ма лом Сре ди шту, где је раз го вор оба вио ис тра жи вач ко ји не го во ри ру мун-
ски је зик. Сва ова аудио-гра ђа, у тра ја њу од око 50 са ти, а ко ју пра ти и не ко-
ли ко ви део-сни ма ка и ко лек ци је фо то гра фи ја, са став ни је део Ди ги тал ног 
ар хи ва Бал ка но ло шког ин сти ту та САНУ и до ступ на је у ди ги тал ном фор-
ма ту ко ри сни ци ма пре ко ин тер не мре же САНУ. 

РИТИШЕВО: ЈЕЗИЧКИ ИДЕНТИТЕТ РОМА И БАЊАША

За овај при лог ода бра ни су при ме ри раз го во ра из ве ћин ски ру мун ског 
се ла Ри ти ше во у бли зи ни Вр шца у ју жном Ба на ту. Пре ма по да ци ма по пи са 
из 2002. го ди не, Ри ти ше во има 509 ста нов ни ка, од то га 367 Ру му на и 67 Ро ма 

fa mi lii. Şî s-or înmu lţât ei pă ur mă. Şî când or vi nit ńemţî, ńemţî i-or scos afa ră şî or fu ź it să ra śi la 
oraş. (…) Cu tr’este, cu śe-or şćut, ş-aşa c-or ră mas aśia vun an-doi şî p-ur mă i-or scos cu tot, că i-o 
fă cut, să ra śi, şî pă stă fântână să sa ră, şî urât i-or ba tju cu rit ńemţî dă la Cl’ec pă ţâga ni [Би ле су 
две ци ган ске по ро ди це. Они су се по сле на мно жи ли. И ка да су до шли Нем ци, Нем ци су их 
из ба ци ли, и они, јад ни су по бе гли у град (…) Са тор ба ма, са чим су зна ли, та ко су оста ли 
та мо го ди ну-две и на кра ју су их са свим из ба ци ли, и те ра ли су их, јад не, и пре ко бу на ра 
да ска чу, и ру жно су се ру га ли Ци га ни ма Нем ци из Кле ка] (So re scu Marinković 2007: 458).

8 Као ре зул тат ис тра жи ва ња Ро ма у Стра жи, ура ђе на је сту ди ја Ћир ко вић 2012, 
ба зи ра на на јед ном раз го во ру во ђе ном на срп ском је зи ку.
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(као и ма њи број Ср ба, Ма ђа ра и дру гих). Ет но лог Мир ја на Ма луц ков је 1968. 
го ди не у Ри ти ше ву оба вља ла сво ја те рен ска ис тра жи ва ња Ру му на – а исто вре-
ме но и Ро ма (Ma luc kov 1979: 251–253), и та мо за бе ле жи ла два де се так ром ских 
ку ћа, на се ље них у не ко ли ко гру па. Ма луц ков сма тра да су Ро ми у Ри ти ше во 
ма хом до се ље ни из дру гих ме ста, да му шкар ци до ла зе углав ном као зе то ви 
(из окол них на се ља Стра же, Вла ди ми ров ца, Па вли ша, Ве ли ког Сре ди шта), а 
да се же не до во де из (при лич но уда ље ног) Ја ше То ми ћа, јед на же на је би ла из 
Ку си ћа. Ова аутор ка у Ри ти ше ву бе ле жи сле де ћа ром ска пре зи ме на: Ду ми-
тра шку, Јон, Кал да раш, Кон стан тин, Ни ка, Ни ко лић, Но ва ко вић, Ри ке и Ша-
јин. Већ у вре ме тих те рен ских ис тра жи ва ња, кра јем 60-их го ди на, не ко ли ко 
Ро ма из Ри ти ше ва је би ло на ра ду у ино стран ству (у Швед ској), а оста ли су у 
се лу ра ди ли углав ном као над ни ча ри. Мир ја на Ма луц ков не по ми ње ви ше-
је зич ност ри ти шев ских Ро ма, као што чи ни за не ка дру га ба нат ска на се ља.

Раз го вор из ко га је узет сле де ћи од ло мак во ђен је 2005. го ди не у Ри-
ти ше ву са са го вор ни ком Ру му ном у ње го вој ку ћи. Ис тра жи вач ки тим су 
чи ни ле Би ља на Си ки мић и Оти ли ја Хе де шан; тран скрипт је ура ди ла Б. Си-
ки мић, а ре ви зи ју тран скрип та Ана ма ри ја Со ре ску Ма рин ко вић. Раз го вор 
је во ђен де лом на ру мун ском, а де лом на срп ском је зи ку. Про ме ну је зич ког 
ко да са ру мун ског (ко ји је био основ ни је зик то ком це лог раз го во ра) на срп-
ски ини ци ра ју на из ме нич но и са го вор ник и ис тра жи вач (БС) углав ном ра-
ди пре ци зи ра ња са др жа ја. Срп ски де ло ви раз го во ра до слов но су тран скри-
бо ва ни, а ис тра жи ва че ва пи та ња су озна че на кур зи вом. Пре вод ру мун ских 
фраг ме на та дат је у угла стим за гра да ма.

[1]
Şî îş spun lă i eţ sau cer ga ri. Dar noi nu şcim ca re cum îs. Ăia-i 

mai ńegri îs lă i e ţi. Чак, из вин те ако, има ју по се бан не ки ми рис, ја 
то. [И ка жу за се бе да су Ла је ци или Чер га ри. Али ми не зна мо 
ко ји су ко ји. Они ма ло цр њи су Ла је ци.]

Da, ştiu, că nu se. Lă i e ţi sau cer ga ri? [Да, знам, да се не. Ла-
је ци или Чер га ри?]

Lă i eţ şi cer ga ri. Ma ei îş spun lă i eţ. [Ла је ци и Чер га ри. Али 
они ка жу да су Ла је ци.]

La Ri ti ş or sânt nu mai lă i e ţi, sau sânt gru pu ri di fe ri te? [У Ри ти-
ше ву су са мо Ла је ци, или има ра зли чи тих гру па?]

Îs mi ste ca ţi. Nu şcim să vă spu nem pre cis. Pu cem să vor bim 
da că vre ţi cu ei, să-i între băm. [Ме ша ни су. Не зна мо да Вам ка-
же мо тач но. Мо же мо да го во ри мо, ако же ли те, са њи ма, да их 
пи та мо.] […] To tu şi tre bu ie să afla ţi [Ма да тре ба да на ђе те] ма ло 
еду ко ва ни ји, ко ји су ма ло ра зум ни ји у тим ства ри ма.

Dar to ţi vor besc şi române ş te şi sârbe ş te? [А ли сви го во ре и 
ру мун ски и срп ски?]
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Da, vor besc. Ei în sat cu noi vor băsc româńeşce, vor băsc sârbe-
ş ce, nor mal, lim ba de stat, şi între ei vor băsc ţigă ne ş te, între ei vor-
băsc pă ro ma ne. [Да, го во ре. Они у се лу са на ма го во ре ру мун ски, 
го во ре срп ски, нор мал но, др жав ни је зик, и из ме ђу се бе го во ре 
ци ган ски, из ме ђу се бе го во ре ро ма не.]

Dar e un sin gur grup? Sânt di fe re nţe între ei? [А ли је то јед на 
гру па? Има ли ра зли ке из ме ђу њих?]

Asta nu ştiu, nu, n-aş pu cea să vă spun. [То не знам, не, не 
бих мо гао да Вам ка жем.]

Ка жи те ми от при ли ке ко ли ко има Ци га на ов де?
Има от при ли ке не где око, нај ма ње, осам де сет до сто. Не ка да 

има ви ше од Ру му на ром ске де це. Али вр ло ма ли број за вр ша ва ју, 
ре ци мо то је рет кост ко је за вр шио че три раз ре да основ не шко ле, 
то је рет кост, вр ло су. Од пр вог до тре ћег раз ре да, ту, рет ко ко ји 
пре ђе че твр ти раз ред.

Şi cu ce se ocu pă? [И чи ме се ба ве?]
На жа лост, по ма ло кра ду, со ци јал но да ва ње. И ових има у 

зад њих пет на ест го ди на има је дан фе но мен, по ста ли су трак то-
ри сти, да, ра де код љу ди. Ови му шкар ци, мла ђи, они во зе трак-
то ре и ма ло су, ипак су про ме ни ли на чин жи во та. До ста, чак и 
еду ко ва ни су, ар ха ич но, усме ним пу тем, раз у ме те ме, ми слим. 
[…] У од но су на ра ни јих де це ни ја ма, до ста су, ре ци мо, не ки фе-
но мен, мо же те да то за бе ле жи те, из гу би се на чин му зи ци ра ња 
код Ро ма, ско ро да не ма мо у ће ма не, на ви о ли ни ни јед ног Ро ма 
ко ји сви ра. А не ка да су то би ли сва ки дру ги, ско ро сви. То је је-
дан со ци о ло шки фе но мен.

То је и на дру гим ме сти ма. Сви су пре шли на хар мо ни ке 
или не сви ра ју уоп ште?

Ма ло, ма ло. Или на кла ви ја ту ре, али у од но су на ра ни јих 
го ди на, ма ње се ба ве му зи ком. Мо жда из еко ном ских ра зло га. 
[…] Не, ови [Ро ми у Ри ти ше ву] ни су Ба ња ши, они су Ба ња ши у 
Ул ми. То је јед на вр ста Ци га на као код Апа ти на и, го ре пре ма 
Сом бо ру. То је јед на дру га вр ста Ци га на.

Раз го вор је да ље на ста вљен на те му Ба ња ша из Вај ске у ре ги о ну Бач-
ка, ко ји су бли ски по ме ну тим Ба ња ши ма из Уљ ме, су сед ног ба нат ског се ла. 
У пи та њу је ре пре зен та ти ван при мер пре го ва ра ња о ру мун ском иден ти те ту 
Ба ња ша ко ји је у то ку по след њих де се так го ди на у Ба на ту (и у по кра ји ни Вој-
во ди ни као це ли ни), али не и ју жно од Ду на ва, где прак тич но ни је ни за по-
чет (тран скрипт овог де ла раз го во ра и ко мен тар в. у сту ди ји Си ки мић 2012).

Прет по став ка је да са др жај овог тран скрип та мо же да по ка же став ру-
мун ског ста нов ни штва о ло кал ним Ро ми ма. По сто ја ње уну тар груп не по де ле 
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ром ске по пу ла ци је у Ри ти ше ву на гру пу Ла је ца и Чер га ра по зна то је ве ћин ском 
ру мун ском ста нов ни штву. Ни је у пи та њу ин сај дер ско, про фи ли са но зна ње о 
то ме, већ уну тра шња по де ла оста је по зна та са мо чла но ви ма ло кал не ром ске 
за јед ни це („ме ша ни су. Не зна мо да Вам ка же мо тач но“). Ка да у окви ру ром ске 
за јед ни це на ло кал ном ни воу по сто ји по де ла по је зич ком или вер ском прин-
ци пу (на при мер, из ме ђу но си ла ца ром ског или ру мун ског је зи ка, од но сно 
Ро ма и Ба ња ша), она је по зна та и ло кал ним аут сај де ри ма, о дно сно не ром-
ском ста нов ни штву. Оста је прет по став ка да је на ло кал ном ни воу, у окви ру 
две ром ске гру пе у Ри ти ше ву, гру пе Ла је ца и Чер га ра, пре сти жни је би ти Ла-
јец, ако се су ди по ко мен та ру са го вор ни ка: „али они сви ка жу да су Ла је ци“.

С дру ге стра не, ви ше је зич ност ри ти шев ских Ро ма је сви ма по зна та јер 
је ве за на за ко му ни ка ци ју у окви ру на се ља као це ли не („Они у се лу са на ма 
го во ре ру мун ски, го во ре, нор мал но, срп ски, др жав ни је зик, а ме ђу со бом го-
во ре ци ган ски, ме ђу со бом го во ре ро ма не“). Са го вор ник, Ру мун из Ри ти ше ва, 
сва ка ко је ве о ма ком пе тен тан да про це ни ни во зна ња ру мун ског је зи ка сво-
јих су гра ђа на Ро ма. Исти са го вор ник, та ко ђе, ука зу је на то да је „нор мал но“ 
зна ти срп ски је зик, ово се зна ње „др жав ног је зи ка“ под ра зу ме ва и за Ру му не. 

По ред кон ста то ва ња ви ше је зич но сти Ро ма у Ри ти ше ву, у ода бра ном 
де лу раз го во ра по сто ји и не ко ли ко иде о ло шких је зга ра (ко ји се мо гу озна-
чи ти и као уоби ча је ни хе те ро сте ре о ти пи): пр во је ве за но за обра зо ва ње 
ром ске де це, за тим за скло ност кра ђи и на кра ју за ба вље ње му зи ком као 
ти пич ним и оче ки ва ним за ни ма њем.9  Упра во ово по след ње иде о ло шко је-
згро пред ста вља је дан од рет ких сте ре о ти па (уз „ве се лост“ и „тем пе ра мент-
ност“), код ко јих по сто ји кон сен зус из ме ђу Ро ма и не ро ма у Ср би ји (в. упо-
ред ну ана ли зу у: Savić 1994).

Сте ре о тип о шко ло ва њу мла дих Ро ма у Ри ти ше ву упо ре див је са усме-
ним све до че њем из обли жњег ру мун ског ве ћин ског се ла Стра же, ко је је об ја-
вље но у скло пу ис тра жи ва ња сту ди ја ро да код Ру мун ки у Ба на ту (Spa ri o su/
Savić 2011: 72). О Ро ми ма у Стра жи го во ри учи те љи ца Ру мун ка, а ње на се ћа-
ња се од но се на период 60-их и 70-их го ди на 20. ве ка:

У Стра жи сам има ла ком би но ва но оде ље ње. У јед ној ге не ра ци ји 
је би ло два де сет че тво ро уче ни ка. Би ло је и до ста Ро ма ко ји ни-
су до ла зи ли у шко лу. Ни све ске ни су има ли. Се ћам се да сам им 
чу ва ла све ске у шко ли, за то што су њи хо ве ба ке це па ле ли сто ве 
и од то га пра ви ле ци га ре. Од лу чи ла сам да за њих на пра ви мо 
по себ но оде ље ње, а за по сли ли смо и учи те љи цу ко ја је ра ди ла 
са осмо ро де це ром ске на ци о нал но сти. На рав но да ни ре зул та ти 
ни су из о ста ли. Од два де сет и че тво ро де це мно ги су за вр ши ли 

9 За да ље ис тра жи ва ње ет нич ких сте ре о ти па о Ро ми ма у Ба на ту в. при лог Све тла не 
Ћир ко вић на те рен ској гра ђи из Тор ка (Ћир ко вић 2007).
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фа кул те те, а ма ли Ро ми су за вр ши ли пе ти, ше сти и сед ми раз ред. 
По сле то га, сви Ро ми су хте ли да се шко лу ју. Мно ги су оти шли 
у ино стран ство, из гра ди ли ку ће, по ста ли це ње ни љу ди. Да нас у 
Стра жи ви ше не ма про бле ма са Ро ми ма и са по ха ђа њем на ста ве 
(Spa ri o su/Savić 2011: 72).

Ван на ве де них иде о ло шких је зга ра (обра зо ва ње, скло ност кра ђи и ба-
вље ње му зи ком), оста ју за па жа ња са го вор ни ка о мо бил но сти и при ла го дљи-
во сти Ро ма: уоча ва се про ме на рад них стра те ги ја и са да шња об у че ност за 
за ни ма ње трак то ри сте, а код му зи ча ра пре о ри јен та ци ја ка елек трич ним кла-
ви ја ту ра ма од тра ди ци о нал них ин стру ме на та као што је ви о ли на.

РОМИ У РИТИШЕВУ: ЈЕДНА ЈЕЗИЧКА БИОГРАФИЈА

У на став ку сле де три од лом ка раз го во ра во ђе на у Ри ти ше ву 2008. го ди-
не са Ро м ки њом ко јој је ру мун ски је зик тре ћи је зик. Са го вор ни ца је у вре ме 
ис тра жи ва ња има ла 50 го ди на, ина че, ро ђе на је у на се љу Ја ша То мић. Пр ви 
је зик јој је ром ски, а дру ги срп ски, ко ји го во ри ве ћин ско ста нов ни штво у Ја-
ши То ми ћу. Уда та је у Ри ти ше ву за Ро ма чи ји је пр ви је зик сти ца јем по ро дич-
них окол но сти био ру мун ски и ко ји је, опет, од сво је су пру ге на у чио ром ски, 
али ром ски го вор се ла Ја ше То мић. Те рен ски раз го вор је во ђен у Ри ти ше ву 
на ру мун ском је зи ку, ко јим је же на вла да ла на ни воу ло кал ног го во ра, та ко 
да је ис тра жи вач тек на кнад но са знао да јој је то тре ћи је зик, ко ји је на у чи ла 
по уда ји и до се ље њу. Ва жно је на по ме ну ти да се, по ре чи ма ове са го вор ни це, 
ром ски го во ри у Ја ши То ми ћу и Ри ти ше ву при лич но ра зли ку ју.

Раз го вор је во ди ла Би љан Си ки мић на ру мун ском (у пи та њу је ло кал-
ни ба нат ски ру мун ски ди ја ле кат) и на срп ском је зи ку. Обе ма са го вор ни ца ма 
ру мун ски ни је пр ви је зик. Од лом ци су ода бра ни та ко да, по ред ди на мич не 
ви ше је зич но сти, по ка жу хи брид ност са го вор ни чи ног иден ти те та, као и ви-
ше је зич ност обе ло кал не за јед ни це у ко ји ма је жи ве ла. У ба нат ском на се љу 
Ја ша То мић, у ко ме је ро ђе на, го во ри се срп ски, ма ђар ски, а „има и Бу га ра“.10  
Свој пр ви је зик, ром ски, са го вор ни ца не по ми ње: 

[2]
Cum se vor be ş te lim ba româna. [Ка ко се го во ри ру мун ски 

је зик.]

10 Прет по став ка је да ма ло број ни Бу га ри пал ћа ни у Ја ши То ми ћу, ко је са го вор ни ца 
по ми ње, ко ри сте свој пр ви је зик – бу гар ски са мо у ин тер ној, по ро дич ној ко му ни ка ци ји 
и евен ту ал но са су на род ни ци ма из су сед ног на се ља Ко нак, а да у сва ко днев ној јав ној ко-
му ни ка ци ји у Ја ши То ми ћу ко ри сте срп ски је зик. Пре ма по пи су из 2002. го ди не, у Ја ши 
То ми ћу жи ве ло је све га 29 Бу га ра.
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La noi e bă nă ţăn. Ni-s, ru mu nă, nu ma nu ca la Ru mu nia, pră a 
no a stră. Io nu mi-s dă la Ri ti ş or, io mi-s dân sat sârbăsc. [Код нас је 
ба нат ски. Ми ру мун ски, са мо не као у Ру му ни ји, на шки. Ја ни-
сам из Ри ти ше ва, ја сам из јед ног срп ског се ла.]

Ca re sat? [Ког се ла?]
Iaşa To mi ci. Lângă Zre nja nin. Bečkerek, pră. [Ја ша То мић. 

Код Зре ња ни на. Беч ке рек, код.]
Şi sânte ţi mă ri ta ta aici? Şi cum aţi învă ţ at lim ba? [И ов де сте 

уда ти? И ка ко сте на у чи ли ру мун ски?]
Pi, iac-aşa. Am-bă trâńit aśia. [Па. ето та ко. Ов де сам оста ри ла.]
Dar aco lo la Jaša Tomić se vor be ş te nu mai sârbe ş te. [А ли та мо 

у Ја ши То ми ћу се го во ри са мо срп ски.]
Sârb’eşt’e, un gur’eşt’e şî bul ga ri-s. [Срп ски, ма ђар ски, има и 

Бу га ра.]

О ри ти шев ском ру мун ском је зи ку са го вор ни ца зна да се ра зли ку је од 
стан дард ног ру мун ског је зи ка: „не као у Ру му ни ји, на шки“ (или – „на наш 
на чин“). Ов де се упо тре ба лич не за ме ни це „ми“, „код нас“, као и при свој на 
за ме ни ца „наш“ ве ро ват но од но си на Ср би ју (у од но су на Ру му ни ју), а мо же 
се ту ма чи ти и ин клу зив но, од но сно да са го вор ни ца се бе укљу чу је у ло кал-
ну гру пу го вор ни ка ру мун ског ди ја лек та. Ка сни је го во ри о сво јој пот пу ној 
укљу че но сти у ри ти шев ску за јед ни цу ко мен та ром „ов де сам оста ри ла“.

[3]
Ei, este me sti ca ţi ei aca, este al’ea mai bă trâń ca re vor băsc tot 

ru mu ń a ş ce, şî nu şciu sârbă scă şî iacă. Io am źińeru sârb, no ra sârbă. 
Şî iaca cu ei, mai mult sârbi a ş ce. Co pii, ńepo ţi mei sârbi a scă vor băsc. 
[О ни, има их ов де ме ша них, има оних ста ри јих ко ји го во ре ру мун-
ски и не зна ју срп ски и та ко. Ја имам зе та Ср би на, сна ја Срп ки ња. 
И та ко са њи ма, ви ше срп ски. Де ца, мо ји уну ци, го во ре срп ски.]

Nu la şco a lă române ş te? [Не у шко ли ру мун ски?]
Ba, mi ar gă la şco a la ru mu ń a scă. Aiśa. Ńepo a ta mea mar’e m’er-

ge cla sa şapt’ea în Vârş ăţ. Ma, lim ba română înva ţă. Dar, e cam sla-
bă, la lim ba, mai mult sârb’eşte. Că ma mă-sa tot sârbesc. [Па, иду у 
ру мун ску шко лу. Ов де. Мо ја ста ри ја уну ка иде у сед ми раз ред 
у Вр шац. Али учи ру мун ски је зик. Али ни је баш до бра у је зи ку, 
ви ше срп ски. Јер ње на мај ка са мо срп ски.]

А код ку ће са мо срп ски го во ри те?
Са мо срп ски. 

Ка да го во ри о ру мун ској мо но је зич но сти не ких ме шта на Ри ти ше ва, са-
го вор ни ца не го во ри ин клу зив но („има ста ри јих ко ји го во ре са мо ру мун ски 
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и не зна ју срп ски“). У ову гру пу, ко јој она не при па да, убра ја ју се ве ро ват но 
са мо не ки ста ри ји ет нич ки Ру му ни. По треб но је на по ме ну ти да је са го вор ни-
чи на ком пе тен ци ја у ру мун ском (на ло кал ном ди ја лек ту) ви со ка, при мет на 
је са мо ра зли ка у ин то на ци ји. С дру ге стра не, са го вор ни чи на ком пе тен ци ја 
у срп ском је зи ку је ина че ве ћа не го код Ру му на из Ри ти ше ва ко ји при па да ју 
слич ној со ци јал ној и ге не ра циј ској ка те го ри ји.

[4]
До бро, ми смо Ро ми, да ти ка жем пра во. Ја сам Ром ки ња. 

Ме ша на. Мо ја ма ма ма ђар ска Ци ган ка из Ср бо бра на. Мој отац је, 
као, мо ја ба ба, до ђе из Ру му ни је, мо ја ба ба, мо га оца мај ка. До ђе 
из Ру му ни је, и она је ру мун ска Ци ган ка. А та ко као ја сад пад нем 
ме ша на, по ла по ла. Мо ја ма ма, ка ко да ка жем, она као ка то ли ка, 
јел Ма ђа ри су ка то ли ци и, а мој отац ру мун ски Ци га нин. Мој муж 
је исто ру мун ски Ци га нин. Ње го ва ма ма је Ру мун ка пра ва би ла.

Из Ру му ни је?
Не, из Ја бу ке. Она ни је из Ри ти ше ва, мо ја све кр ва, по кој-

на, она је из Ја бу ке.
Код Пан че ва?
Ту, да. Ту бли зу, Ја бу ка, не знам да вам ка жем. Ја ни сам ишла 

ни кад, не го она је из Ја бу ке ро ђе на би ла. Она је исто ру мун ска, Ру-
мун ка. А она исто се ту уда ла и на у чи ла, као, ци ган ски да при ча.

А ци ган ски го во ри те?
Па, ја упо тре бља вам нај ви ше ци ган ски, јел сам по бр ка ла 

је зик, и ру мун ски и ци ган ски, срп ски и, ето, са де цом срп ски. 
Са му жем при чам и ци ган ски и ру мун ски и срп ски. Ка ко ме ни 
пад не на па мет, та ко, на је зи ку, та ко ја при чам.

Али вам је срп ски са вр шен, и ру мун ски вам је од ли чан.
Па до бро, ја ни сам ишла у ру мун ску шко лу, по ред де це 

мо је сам на у чи ла и ру мун ски да чи там и да пи шем. Као, сам и 
по ма га ла, и сад ова ста ри ја ту, шта је ов де, она је ишла у шко лу 
ру мун ску, и он дак за вр ши ла осми раз ред ру мун ски у Вр шцу и 
ни је те ла да иде ви ше у шко лу. И ето. Сад се по ка ја ла.

Еле мен ти би о граф ске при че са го вор ни це из Ри ти ше ва, ко ја о са мој се-
би ка же да је ме ша на Ром ки ња („та ко као ја сад пад нем ме ша на, по ла по ла“), 
а та ква је би ла и по ро ди ца ње ног су пру га, а та кве су и по ро ди це ње не де це 
– ни су из у зе так. Хи брид ни иден ти тет прак тич но свих чла но ва са го вор ни-
чи не би о граф ске при че по ка зу је (оно што се и то ком те рен ског ра да ве о ма 
ја сно по ка за ло) да је у Ба на ту на де лу про цес ла ба вље ња не ка да шње ен до га-
ми је, а ко ји све до чи о ве ли кој ди на ми ци уну тар ром ских за јед ни ца у Ба на ту 
узро ко ва ној, пре све га, ин ди ви ду ал ном мо бил но шћу.
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Ва жна те рен ска ет но ло шка за па жа ња у по гле ду ин сај дер ске пер цеп-
ци је мо гућ но сти да се са вла да ром ски је зик до но се бу гар ски ро мо ло зи Еле-
на Ма ру ши а ко ва и Ве се лин По пов (Ma rus hi a ko va/Po pov 2001). Они ука зу ју 
на чи ње ни цу да Ро ми у Бу гар ској, као и мно гим дру гим де ло ви ма све та, по 
пра ви лу – а са вр ло ма ло из у зе та ка – сма тра ју да са мо чо век ко ји је по ро ђе-
њу Ром мо же да на у чи ром ски је зик.11  И да ље, до бро вла да ње ром ским је зи-
ком пред ста вља од лу чу ју ћи фак тор за ин те гра ци ју у за јед ни цу оних не ро ма 
ко ји су у бра ку са Ро мом. 

У са го вор ни чи ној по ро ди ци зет и сна ја су Ср би и са уну ци ма се го во-
ри срп ски. Ме ђу тим, уну ка иде у ру мун ску шко лу, а њен слаб успех у шко ли 
се ту ма чи упра во ло шим зна њем ру мун ског је зи ка, јер де те код ку ће са мај-
ком го во ри срп ски. 

Ру рал ни мул ти ет нич ки Ба нат је да ље у са го вор ни чи ну би о граф ску при-
чу укљу чио још јед ног хи брид ног чла на: у пи та њу је са го вор ни чи на све кр ва, 
Ру мун ка из се ла Ја бу ка код Пан че ва. Обе уда јом до се ље не же не (све кр ва и 
сна ја) то ком жи во та у Ри ти ше ву на у чи ле су још по је дан је зик: са го вор ни ца 
ру мун ски (да чи та и пи ше уз де цу), а ње на све кр ва ром ски (ве ро ват но са мо 
као го вор ни је зик). Са го вор ни ца свој го вор ни је зик у кру гу по ро ди це оце-
њу је као хи брид ни („јел сам по бр ка ла је зик, и ру мун ски и ци ган ски, срп ски 
и, ето, са де цом срп ски. Са му жем при чам и ци ган ски и ру мун ски и срп ски. 
Ка ко ме ни пад не на па мет, та ко, на је зи ку, та ко ја при чам“).

У по след њем од лом ку уз гред но се оцр та ва иде о ло шко је згро обра зо-
ва ња Ро ма и ром ске де це, ко је је са свим дру га чи је фор му ли са но у од но су на 
исту те му у фор ми хе те ро сте ре о ти па [1], и ви со ко вред ну је обра зо ва ње и 
сти ца ње зна ња.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 
О ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ РОМА У БАНАТУ

На тра гу раз ми шља ња бал ка но ло га Вик то ра Фрид ма на (Fri ed man 2001) 
о ви ше је зич ним Ро ми ма у Ма ке до ни ји као по след њим оста ци ма не ка да шње 
ко лек тив не ви ше је зич но сти Ото ман ског цар ства, слич на па ра ле ла се мо же 
на пра ви ти са оста ци ма не ка да шње ко лек тив не ви ше је зич но сти у Аустро у-
гар ској: Ро ми у ру рал ним и евен ту ал но па ра ур ба ним на се љи ма по след њи 
су оста ци овог со ци о лин гви стич ког фе но ме на. Ко лек тив на ви ше је зич ност 
сва ка ко је би ла од ли ка не ка да шњих но мад ских Ро ма у од но су на стал но на-
ста ње не (Ma rus hi a ko va/Po pov 2005).

11 Слич ни ста во ви по сто је код ру му но фо них Ка ра вла ха у Бо сни и Хер це го ви ни: та ко 
су то ком те рен ског ра да у Де ве ти ни код Ба ња лу ке и Ло па ри ма код Би је љи не, Ка ра вла си 
ве ро ва ли да је ис тра жи вач и сам Ка ра влах, бу ду ћи да го во ри њи хов је зик. 
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Та ко ђе, у Ве ли ком Тор ку у сред њем Ба на ту сви Ро ми су ви ше је зич ни: 
по ред ром ског го во ра (ко ји при па да се вер но вла шким ром ским ди ја лек ти ма), 
го во ре и ло кал ни ба нат ски ди ја ле кат ру мун ског је зи ка и срп ски је зик. Ка ко 
је ве ћи на са го вор ни ка бо ра ви ла при вре ме но и не где у ино стран ству, слу же 
се бар још јед ним је зи ком. Пот пу но иста со ци о лин гви стич ка сли ка до би је на 
је при ли ком ис тра жи ва ња ру мун ских ве ћин ских на се ља у ју жном Ба на ту: 
Ку штиљ, Ло кве, Стра жа и већ по ме ну то Ри ти ше во. У сва ова че ти ри на се ља 
Ро ми по ха ђа ју шко лу на ру мун ском је зи ку и сви од лич но вла да ју срп ским 
је зи ком. Ба ња ши ру мун ског је зи ка до ми ни ра ју у Гре бен цу, али се ме ђу њи ма 
на ла зи и не ко ли ко Ро ма ром ског пр вог је зи ка, ко ји ма би ло кал ни ру мун ски 
био дру ги је зик. На те ре ну се сре ћу и обр ну ти при ме ри. За хва љу ју ћи ве ли кој 
мо бил но сти ром ске и ба ња шке по пу ла ци је, та ко је у Ло ква ма раз го вор во-
ђен са јед ним Ба ња шем до се ље ним из Гре бен ца у ром ско-ру мун ску је зич ку 
за јед ни цу, ко ме је ром ски био дру ги, од но сно – по сле срп ског – тре ћи је зик.

Од ис тра жи ва них ју жно ба нат ских на се ља, Ср би, Ру му ни, Ба ња ши и 
Ро ми жи ве у До ло ву и Омо љи ци. Ис тра жи ва ња на се ља Омо љи ца у це ли ни 
су за вр ше на, али су са Ро ми ма во ђе ни раз го во ри са мо на срп ском је зи ку. 
Има ју ћи у ви ду из ра зи то ма ли број но си ла ца ру мун ског је зи ка у Омо љи ци 
(три де се так Ру му на и не ко ли ко по ро ди ца Ба ња ша ко ло ни зо ва них из се ве-
ро за пад не Ср би је по сле Дру гог свет ског ра та), ис тра жи ва чи ни су ни прет-
по ста ви ли мо гућ ност зна ња ру мун ског је зи ка ме ђу Ро ми ма у Омо љи ци, па 
у том сми слу ни су ни по ста вља ли од го ва ра ју ћа пи та ња.

Оста је отво ре но пи та ње за што ком плек сна со ци о лин гви стич ка ис тра-
жи ва ња ром ске ви ше је зич но сти у Ср би ји ни су до да нас оба вља на? Раз ло зи 
ле же сва ка ко у не до стат ку струч ња ка ко ји би би ли у ста њу да их оба ве, има-
ју ћи у ви ду да су за ис тра жи ва ње ви ше је зич но сти нео п ход ни лин гви стич-
ки ком пе тент ни ис тра жи ва чи и да та ис тра жи ва ња под ра зу ме ва ју тим ски 
рад на те ре ну.
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Biljana Sikimić

MULTILINGUALISM OF BANAT ROMA: 
ROMA, SERBIAN AND ROMANIAN LANGUAGE 

IN EVERYDAY COMMUNICATION

S u m m a r y
For the analysis of multilingualism of Roma in Banat the four fragments of the in-

terviews conducted in the mainly Romanian settlement Ritiševo (2005–2008) with both 
Roma and non–Roma (Romanian) population were used. Those fragments at the same 
time had shown the analytic possibilities of the applied qualitative field methodology. It 
is shown that the multilingualism of Roma people is not threatened in the rural Banat 
societies with the majority of Romanian population (this not being the case with non–
Roma population, being today monolingual or bilingual): even today practically the entire 
Roma community speaks both Romanian and Serbian language beside the Romani as the 
first language. The transcripts at the same time allowed the analysis of the few ideologi-
cal nodes covering the ethnic stereotypes about Roma (heterostereotypes about the Roma 
children e not enrolled in school system, about Roma affinity towards stealing and them 
being musicians; as well as autostereotypes on Roma education).


