
Coordonator lect. dr. Gabriel-Andrei STAN

P E R S O N A L I T Ă Ț I  A L E  U N I V E R S I T Ă Ț I I  D I N  B U C U R E Ș T I

ȘTIINȚE UMANISTE

IN HONOREM 
SORIN PALIGA 

VOLUM OMAGIAL



 

 

 

 

 

 

 

 

In Honorem Sorin Paliga 

Volum omagial  

 

 

 

Coordonator lect. dr. GABRIEL-ANDREI STAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Coordonatorul (editorul) volumului: 

Lect. dr. Gabriel-AndreI STAN 

 

Referenți: 
Lect. dr. Ruxandra Lambru – Universitatea din 

București 

Lect. dr. Daniela Gheltofan – Universitatea de Vest 

din Timișoara  

Conf. dr. Marilena Luță-Țiprigan – Universitatea 

din București 

Dr. Martin Dorko – Universitatea Comenius din 

Bratislava  

Lect. dr. Boryana Emiliyanova Mihaylova –  

Universitatea ,,Sf. Chiril și Metodiu” din 

Veliko-Tărnovo  

Lect. dr. Marina Ilie – Universitatea din București  

CS Marco Cassioli – Universitatea Aix-Marseille  

Prof. dr. Axinia Crasovschi – Universitatea din 

București  

Conf. dr. Marina Vraciu – Universitatea „Al. I. 

Cuza” din Iași  

CS Mihail-George Hâncu – Institutul de Studii  

Sud-Est Europene  

Lect. dr. Anca-Maria Bercaru – Universitatea din 

București  

Conf. dr. Diana Tetean-Vințeler – Universitatea 

„Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca  

Conf. dr. Cristina Godun – Universitatea din 

București 

CS Eva Kenderessy – Academia de Științe din 

Slovacia 

Conf. dr. Ludmila Bejenaru – Universitatea „Al. I. 

Cuza” din Iași 

Conf. dr. habil. Andrzej Zawadzki – Universitatea 

Jagiellonă din Cracovia 

Conf. dr. Cătălina Puiu – Universitatea din 

București

 

 

Articolele științifice au fost recenzate în sistem double-blind peer-review. 

 

Tehnoredactare: lect. dr. Gabriel-Andrei Stan 

 

IMPORTANT: Responsabilitatea pentru originalitatea studiilor le aparține în totalitate 

autorilor. 



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE 
DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ȘI SLAVĂ 
ASOCIAȚIA SLAVIȘTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 
 
 
 
 

In Honorem Sorin Paliga 
 

Volum omagial  

 

 
 

Coordonator lect. dr. Gabriel-Andrei STAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022



 
 

 
 

Editura Universității din București – Bucharest University Press 

folosește sistemul de peer review dublu anonim. 

 

 

 

Coperta domeniului/colecției: FLORINA FLORIȚĂ  

Redactor: REMUS TITE 

Tehnoredactor: MERI POGONARIU 

 

 

Imagine copertă: RORA PALIGA 

 

 

ISBN 978-606-16-1370-0 

 

 

 

© EUB-BUP pentru prezenta versiune 
 

 

 

https://editura-unibuc.ro/ 

 

B-dul Mihail Kogălniceanu 36-46, Cămin A, Corp A, Intrarea A, etaj 2, Sector 5,  

București, România (curtea Facultății de Drept) 

e-mail, tel.: editura.unibuc@g.unibuc.ro; + (4) 0726 390 815 

Librărie online:  https://editura-unibuc.ro/magazin/ 

Centru de vânzare: Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, Bucureşti, tel.  + (4) 021 305 37 03 

 

 



 

 

 

CUPRINS 
 

 

 

 

PERSONALIA  

 

Gabriel-Andrei STAN, In honorem Sorin Paliga .......................................................  8 

Anca Irina IONESCU, Un tânăr cu ochi visători .......................................................  11 

Octavia NEDELCU, Călător printre cuvinte ..............................................................  13 

Roxana-Alexandra ALIONTE, Lecții de cehă și nu numai. Scurte amintiri din 

timpul studenției .....................................................................................................  14 

Darina-Andrada CEPREAGA, Prilej de recunoștință ................................................  16 

Iuliana Ștefania ENE, Cuvinte de mulțumire ..............................................................  17 

Interviu cu Sorin Paliga ...............................................................................................  18 

Biografia în imagini ....................................................................................................  31 

 

ARTICOLE ȘI STUDII 

 

Ina ARAPI, Viitorul în limbile albaneză şi română....................................................  39 

Božena BEDNAŘÍKOVÁ, Kristina DOKULILOVÁ, Rеcерtion of Linguistic 

Phenomena in the Poetry Collections Bolest and Toskána by Vladimír Holan .....  52 

Alexandru BERZOVAN, Observații privind originea termenului „dornă” ..............  60 

Raluca BOBOC, Cities of the South in Scandinavian Travelogues: Knut Hamsun’s 

Way Home Through Tbilisi and Baku ....................................................................  65 

Anton BREINER, Literatura sovietică în anii ’60: un început și un sfârșit ...............  72 

Lidija ČOLEVIĆ, Miodrag Bulatović. Portret literar comemorativ ..........................  83 

Alina COSMA, Avataruri ale identității caucaziene în scrierile lui Pușkin și 

Lermontov ..............................................................................................................  92 

Carmen DĂRĂBUȘ, Archaique en postmodernisme .................................................  102 

Camelia DINU, Traduceri literare recente din cehă în română .................................  112 

Andreea DUNAEVA, M. V. Lomonosov și cosmosul .................................................  122 

Ala GĂINĂ, Integrarea emigrației ruse în România interbelică ...............................  132 

Constantin GEAMBAȘU, Istoricul slavisticii la Universitatea din București  

(1949-2020)............................................................................................................  146 

Raluca IFTIME KESKIN, Influența limbii polone în scrierile lui Miron Costin .......  153 

Anca Irina IONESCU, Studenţii cehi împotriva totalitarismului ...............................  168 



6  CUPRINS 

Agnieszka JANIEC-NYITRAI, Homo scribens jako homo legens, homo legens jako 

homo scribens. Na marginesie Dziennika hipopotama (2020) Krzysztofa Vargi ..  175 

Mariana MANGIULEA JATOP, Despre prepoziții. Bg. за și echivalențele sale în 

limba română .........................................................................................................  186 

Florentina MARIN, Particularitățile liricii târzii a lui Osip Mandelștam .................  195 

Octavia NEDELCU, Peregrinările literare ale lui Miloš Crnjanski ..........................  204 

Mihai N. RADAN, Етнолошки, фолклористички и језички елементи – индиције 

о етничком пореклу Карашевака .......................................................................  215 

Dușița RISTIN, Perspectiva literară și cea documentară din traducerile de poezie .  226 

Gabriel-Andrei STAN, Лирический герой в поэзии Валерия Брюсова: между 

романтическим наследием и символистской эстетикой ................................  231 

Tamás TÖLGYESI, K původu slova magor ...............................................................  241 

Sándor János TÓTH, Chrématonymá v multimodálnej semiosfére Komárna ............  248 

 

RECENZII 

 

Václav Bělohradský, Societatea îngrețoșată. Eseuri dintr-o eră ulterioară, recenzie 

de Camelia DINU ..................................................................................................  264 

Sorin Paliga, „Thracian”, în Daniel L. Selden, Phiroze Vasunia (ed.), The Oxford 

Handbook of the Literatures of the Roman Empire, recenzie de Gabriel-Andrei Stan  266 

 

DESPRE AUTORI ....................................................................................................  268 



 

 

 

ЕТНОЛОШКИ, ФОЛКЛОРИСТИЧКИ И ЈЕЗИЧКИ 
ЕЛЕМЕНТИ – ИНДИЦИЈЕ О ЕТНИЧКОМ ПОРЕКЛУ 
КАРАШЕВАКА* 

 

 

Михај Н. РАДАН 
Западни универзитет у Темишвару 
 

 

 
Folklore, Ethnological and Linguistic Elements – Clues about the Ethnic Origin of the 

Karashoveans 

Abstract: In this paper we present and analyse some features pertaining to the fields of folklore, 

ethnology and linguistics which represent relevant clues both about the ethnic origin of 

Karashoveans and about the dialectal area subsuming the Karashovean dialects. The comparative 

analysis of some customs and short folk texts as well as of striking similarities between children’s 

games of the Karashoveans and of Serbians from other regions was carried out with a view to 

singling out the convergence and common structural features identified in the Karashovean 

community and in the adjacent ethnolinguistic areas where the Serbians reside. Although such 

elements seem irrelevant at first sight, they are actually instrumental to unravelling the puzzle 

related to the ethnic (and linguistic) origin of the enigmatic Karashovean enclave, but also to 

confirming or rejecting the findings of important research works concerning the customs and 

dialects of Karashova.  

 

Keywords: the ethnic origin of Karashoveans; Karashovean dialects; customs; short folk texts; 

ethnic and linguistic areas. 

 

 

Интересовање према загонетној карашевској етничкој енклави почело се 

испољавати још у првој половини XIX века и оно је константно расло све до данас1. 

Резултат тог огромног интересовања састоји се у великом броју научних радова и 

чак неколико монографија, претежно лингвистичких (Petrovici 1935; Radan 2000; 

Радан 2015; Томић 2007; Lațchici 2014) и, у нешто мањем броју, етнографских, 

етнолингвистичких и историјских студија (Simu 1939; Birta 1993; Radan Uscatu 

2014), али и у доста бројним дилетантским или научно неутемељеним, чак 

                                                 
* Рад је настао у оквиру пројекта Центра за научна истраживања културе Срба у Румунији 

Истраживање културе и историје Срба у Румунији. 
1 Детаљан преглед досадашњих истраживања говора, обичаја, фолкора и историје Карашевака 

види код: Радан 2015: 57-82. 
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тенденциозним написима. Напомињемо да од свих словенских заједница са 

територије данашње Румуније до сада највише је истраживана карашевска етничка 

енклава. 

2.1. У најрелевантнијим дијалектолошким радовима закључено  је да су 

Карашевци саставни део српског етничког корпуса, те да њихови говори припадају 

српском штокавском, екавском ареалу. Закључци у тим радовима разликују се 

једино у погледу прецизнијег одређивања српског дијалекта којем карашевски 

говори (даље у раду: КГ) припадају – косовско-ресавском /Љ. Милетич, Ј. 

Живојновић, Е. Петрович, А. Белић и др./ или призренско-тимочком /П. Ивић, П. 

Скок, М. Томић и др./ (в. Радан 2015: 81). Веома су блиске овим закључцима тезе: 

а) да су Карашевци потомци оних Јужних Словена који су настанили Банат у раном 

средњем веку (VI-VII век после Христа) /И. Поповић/ и б) да су се ти први Јужни 

Словени у Банату касније помешали са досељеницима из српских крајева јужно од 

Дунава /Ј. Ердељановић, М. Н. Радан, М. Руснак/ (в. Радан 2015: 81). По нашем 

мишљењу, та смеса првих  банатских Јужних Словена са досељеницима из 

јужнијих српских крајева пристиглим негде у другој половини XIV или током XV 

века, као и чињеница да су се КГ вековима развијали у романском окружењу, скоро 

без контакта са српским говорима, основни је разлог због којег је практично 

немогуће данас прецизно одредити припадност ових говора једном или другом 

дијалекту. КГ, услед појединих специфичности своје унутрашње језичке структуре 

која се током векова уобличила у специфичним условима развоја, не припадају, у 

ствари, ни једном од савремених српских (још мање хрватских) дијалеката, већ 

представљају посебан српски говорни тип, премда близак и косовско-ресавском и 

призренско-тимочком дијалекту (Радан, Ускату 2020: 239). 

У мањем броју радова, нарочито оним који су објављени после 1990. 

године, заступљена су и другачија мишљења о пореклу КГ (в. Радан 2017; Радан, 

Ускату 2015). Међутим, ти радови су у малој или уопште икаквој мери научно 

утемељени, писани по налогу или у складу са  политиком појединих држава у време 

када су писани ради „доказивања“ по сваку цену порекла ове етничке скупине оном 

народу којем аутори дотичних радова припадају. Међу таквим радовима издвајају 

се неки бугарски, а највише хрватски. Један такав еклатантан пример јесте 

монографија хрватског дијалектолога Јосипа Лисца (Lisac [2003]: 143-147)1, али и 

други хрватски чланци и студије писани после 1990. године. 

2.2. Етнографски, историјски и фолклористички записи бројнији су и 

јављају се почев од прве половине XIX века, дакле много раније од лингвистичких 

студија (прва је штампана 1899. године)(в. Радан, 2015: 58). Већина радова из XIX 

века, уз мале изузетке /нпр. Г. Цирбус/ (в. Радан 2015: 73) више су ерудицијског 

                                                 
1 У раду аутор даје врло кратак приказ најбитнијих црта КГ уз констатацију да су врло 

сродни свињичком говору, али су „Свиничани православни и Срби, Карашевци католици и 

Хрвати“ (Lisac [2003]: 147). Дакле, једини аргумент за „хрватско“ порекло Карашевака јесте 

вероисповест, а језичке (и бројне етнографске) црте које су, ван сваке сумње, српске, не 

представљају икакав аргумент за хрватског језикословца!  
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типа и не темеље се на грађи добијеној након истраживачких теренских анкета 

међу Карашевцима. Због тога су и закључци, у главном, о бугарском пореклу 

Карашевака, у њима неутемељени и често са контрадикторним аргументима. 

Поједини написи из XX и XXI века јесу темељнији и пружају осим драгоцених 

етнографских и лингвистичке податке, а и закључци су често добро аргументовани, 

поткрепљени веродостојним фактима (в. радове Ј. Живојновића, Ј. Ердељановића, 

И. Бирте, М-Р. Радан Ускату и др.). Постоји, међутим, прилично велики број 

написа, чланака па и студија који су или дилетантски, без научне потпорe, или у 

служби чисто политичких циљева из времена када су настали /П. Влашић, Т. Г. 

Балкански, С. Крпан и др./ (Радан 2015: 73-80), што их, са научног становишта, 

чини безвредним.  

 3. Приказаћемо, у наставку, поједине елементе из етнолошког, лингвистичког 

и фолклористичког домена који представљају додатне индиције, шта више – 

аргументи који доприносе прецизнијем одређивању етничког порекла Карашевака, 

укључујући и дијалекатски ареал којем КГ припадају. 

3.1.  У домену народних обичаја Карашевака које налазимо и у другим српским 

областима, а који представљају индиције о пореклу карашевске етничке енклаве, 

приказујемо у наставку неколико најзначајнијих за проблематику овог рада. 

3.1.1. Пошто је сточарство, пре свега овчарство, било све до недавно главно 

занимање Карашевака, међу најважнијим из циклуса годишњих обичаја јесу два 

обичаја везана за сточарство, а оба се одвијају на Ђурђевдан: откýкање и  

см рљање. Ако имамо у виду чињеницу да је култ Св. Георгија или Св. Ђурђа 

веома распрострањен и веома значајан пролећни празник код Срба, баш као и у 

Карашевака (Свéти Ђ′ýређ′), те да је свети Ђорђе сматран заштитником претежно 

ситне (али и крупне) стоке1, што је случај и са другим словенским, те балканским 

(укључујући Румуне) и европским народима (Босић, 1996: 282-303), онда не 

зачуђује то што се наведена два карашевска пастирска обичаја одржавају баш на 

Ђ′ýрђ′евдàн – К, Ј (Ђ′ýрђ′евдèн – Р, Ђ′ýрђ′евд н – оКГ). Веома је занимљиво и 

индикативно код Карашевака, који су данас католичке вероисповести, то што су 

оба обичаја везали за Ђурђевдан, наиме, први обичај – откýкање, одржава се увек 

23. априла по старом, а други – см рљање, 6. маја по новом календару или 

непосредно пре или после овога дана.  

Oдржавање обичаја премеравања млека оваца, који Карашевци називају 

см рљање, на Ђурђевдан по новом календару представља значајну индицију да су 

Карашевци у прошлости били православне вере (Радан 2015: 49-57; Радан, Ускату 

2018: 284).  

Што се тиче првог обичаја, који се такође одржава на Ђурђевдан али по 

старом календару, знаковито је за одређивање етничког порекла Карашевака то што 

је веома сличан обред, који се такође одржава на Ђурђевдан, забележен код Срба на 

                                                 
1 Тако, нпр, у Бољевачком срезу Ђурђевдан је сматран сточном славом, „то је сточни  

Велик-дан“ (Ђорђевић 1909: 64). 



218      ЕТНОЛОШКИ, ФОЛКЛОРИСТИЧКИ И ЈЕЗИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Косову и Метохији (Лешане, Сува Река – Призренски Подгор) (Вукановић 2001: 203, 

403). Код Карашевака обред откýкања одвија се на Ђурђевдан (23. 04) у јутарњим 

сатима1. Свака домаћица испече шупаљ колач који се окити врбовим гранчицама и 

пролећним пољским цвећем. Помузу се овце, а потом се цела породица окупи око 

кабла са овчијим млеком2. Припремљени окићени колач за ову прилику, изнад 

кабла са млеком држе, с једне стране, мушкарци и дечаци, а с друге стране, жене и 

девојчице. И једни и други, симулирајући кидање колача, три пута повикују  

кýку-откýку и тек при трећем повику раскидају колач с венцем. Верује се да ће 

наредне године овце ојагњити више мушке јагњади ако већи део колача откину 

мушки чланови породице, односно ако је већи део колача остао у рукама женске 

чељади да ће бити више женских јаганаца. Врбове гранчице, коприве, млечика и 

друго пољско цвеће којим је окићен обредни колач требали би осигурати већу 

плодност оваца и већу количину млека, као и брзо растење јагањаца. Као што смо 

већ рекли, сличан обред постоји и на Косову и Метохији. Он се такође врши на 

Ђурђевдан са циљем да се кравама отељеним у пролеће када кукавица закука пре 

Ђурђевдана обезбеди да имају довољно млека. У том обреду косовских Срба 

учествују исто мушкарац и жена, користе се веома сличне магичне формуле као у 

Карашевака, чије се изговарање понавља такође три пута: „куку“ и „раскуку“. По 

завршетку обреда верује се да је крава „раскукана“ и да ће те године имати 

довољно млека, у супротном не би га имала довољно (в. Вукановић 2001: 203). За 

исти обред се у другим косовско-метохијским пределима каже да „раскукују“ 

отељену краву („Шта радиш? – „Раскукујем краву“ – в. Вукановић 2001: 403). 

Сличности у овом обичају и вршеном обреду код Карашевака и косовских Срба су 

очевидне. Мале разлике јављају се код броја актаната и типа стоке која је предмет 

обреда3, али је суштина обреда иста. 

3.1.2. Осим што је култ Св. Ђурђа веома развијен код Карашевака, као и код 

косовско-метохијских и осталих Срба, Св Ђорђе је веома распрострањен као кућни 

патрон, заштитник и многе породице имају га као крсну славу (в. Радан 2004: 48-49; 

Радан, Ускату 2012: 113-114, 134; Вукановић 2001: 117; Босић 1996: 283). Многи 

Карашевци носе име овог хришћанског свеца. У контексту тематике ове скромне 

студије, напоменућемо само да је крсна слава типично обележје Срба православаца 

и, понегде, појединих Јужних Словена данас католичке и исламске вероисповести 

који су некада највероватније били православне вере и припадали такође српском 

етничком корпусу (Радан 2001:38).  

3.1.3.  Када је у питању  крсна слава код Карашевака и код Срба са 

косовско-метехијских и југоисточних српских крајева уочљиве су бројне 

подударности и велике сличности како у славском обреду, тако и у славској 

                                                 
1 Дајемо овде веома сажет опис овог обреда (детаљније види код: Krpan 1983: 92-93, 98-99). 
2 Постоје мале, небитне разлике у вршењу овог обреда од села до села, али је симболика 

иста код свих Карашевака Иначе, упрошћавање овог обреда започело јеј ош у последњим 

деценијама прошлога века, а данас је скоро сасвим нестао (в. Krpan 1983: 98). 
3 Треба нагласити да Карашевци истог дана „откукају“ и отељене краве до Ђурђевадна. 
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терминологији (в. Радан 2004: 34-53; в. и уп. Вукановић 2001: 416, 430-435). 

Наводимо у наставку само три од бројних елемената који иду у прилог чињеници 

делимично (в. Радан 2015: 268) заједничког порекла карашевских и косовско-

метохијских Срба: 

3.1.3.1. Најчешћа крсна склава у Карашевака, исто као и код Срба уопште, 

јести Свéти Микóла (Свети Никола), коју већина прославља 6 децембра по старом 

(католичком), док поједине породице у Равнику и Воднику ову славу празнују 19. 

децембра по новом, православном српском календару (Радан, Ускату 2012: 93, 120, 

122-125). 

3.1.3.2. Истоветни или веома слични називи из славске терминологије 

упадљиви су и веома индикативни: слáвẹње (и слáвиње) [K1 / Црна Река], свéтац 

[K], светúљ [Карашевци] – светац [ј-и С], свети [јужна Србија],  нанавéч′ер [К] – 

навечер [Црна Река, КиМ], слýжимо свéцу, благосúљам [К] – служба, слуга, 

благосиљати [КиМ], у слáву бóж(ј)у [К] –  у славу божју [КиМ] (Радан 2004: 49-50; 

Вукановић 2001: 430-435). 

3.1.3.3. Подизање славског колача у слáву бóж(ј)у (Карашевци), односно 

подизање пресвете (Косово и Метохија, Стара Србија) (Радан 2004: 47, 49; 

Вукановић 2001: 430-432). 

3.1.4. Чињенице наведене у 3.1.1,  3.1.2 и 3.1.3. нису само значајне индиције 

већ и солидни аргументи који указују на српско порекло Карашевака, као и на то до 

су Карашевци првобитно били православне вероисповести (Радан, 2015: 57). 

3.2. У сфери народних умотворина веома је интересантно устаљено 

(скамењено) стереотипно питање у карашевским загонеткама: штó‿ми, штó‿ми: 

... . Већина загонетки почиње овим питањем; илустрације ради дајемо неколико 

карашевских загонетки2:  

 Штó‿ми, штó‿ми: Штóмак и Штомкóња ? (= рéцоњ и рéцка /патак и 

патка/); 

Штó‿ми, штó‿ми: кипú г нац за ч′óком /брдом/ ? (с нце /сунце/); 

Штó‿ми, штó‿ми: óна у сóби сидú, кад говóри јен м óкам ти глидú (глẹдú) 

? (рáдија /радио/); 

Штó‿ми, штó‿ми: двá стáрца се ч′ýпају за брáду ? (грéбенци /гребена/). 

За ово истраживање занимљиво је то што у загонеткама косовско-

метохијских Срба користи се веома слично почетно стереотипно питање – штȍ ми 

ти је штȏ …  (пр: Штȍ ми ти је штȏ:     /= 

грȅбени/) (в. Елезовић 1935: 486, 561). 

У вези са загонеткама, напомињемо још следеће: 

а) да се оне у говорима Карашевака зову гонéтке (К), гоунéтке, гунéтке  

(Кл, Л), а за њихово одгонетање користи се термин гáњам (Лáш да гáњаш ? / 

Хоћеш ли одгонетати?), а у косовско-ресавским говорима зову се исто – гунȇтка  

                                                 
1 К = Карашевци; КиМ = Кодсово и Метзохија; ј-иС = југо-источна Србија. 
2 Више о карашевским загонеткама види код. Радан 1992: 8. 
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(в. Елезовић 1932: 115), гонетке, а погађање загонетака зове се одгонетање 

(Костић 2014: 295); 

б) карашевско стереотипно питање штó‿ми, штó‿ми јесте, у ствари, 

редукована синтагма „што ми /ти/ је, што ми /ти/ је“ (као у косовско-ресавским 

говорима) која, будући да се елидирани делови лако подразумевају, чини изрицање 

загонетке течнијим и ефектнијим.  

в) истина је да сличних стереотипних питања у загонеткама налазимо и у 

другим областима српског и хрватског штокавског ареала, али је њих теже довести 

у везу са карашевским питањем у загонеткама (види, на пример, у хрватском 

речнику Ивековића и Броза: štȍ mi ti je zȁ što – Елезовић, 1935: 486), јер треба узети 

у обзир и друге језичке карактеристике (нпр. екавштину, али и друго) карашевских 

загонетки и загонетки из других подручја када се врши упоређивање. 

3.3. Премда су поједине дечје игре сличне на ширем Балканском простору, 

првенствено са језичког (лексичког) аспекта али и појединих детаља у њиховом 

одвијању, неке од њих могу бити од интереса за нашу проблематику. Једна од 

таквих јесте можда дечја игра жмуре коју Карашевци називају Крúјаљка или  

Пуј-спас (и Пуј-пас), игра која је иначе распрострањена на целом српско-хрватском 

етничком и лингвистичком ареалу (в. „жмúра, жмýрка“ – РСХКНЈ V: 431, 437) али 

и шире на Балкану (види, нпр., скоро идентичну румунску дечју игру звану de-a v-ați 

ascunselea /дијалекатски pitíta/), а највероватније и у другим деловима Европе. Није 

ограничен ни број ни пол учесника, ни временско трајање игре. Један од учесника у 

игри бива изабран да први жмú (жмури). Игра почиње тао што онај који жмури 

почиње бројати до одређеног (унапред договореног) броја, на пример до педесет 

(седамдесет, сто ...), а за време док дотични броји остали треба да нађу неко место 

где да се сакрију. Чим заврши бројање, онај који је жмурео полази у откривање 

сакривених играча са задатком да их све открије. Како кога открије враћа се трчећи 

на оно месте где је жмурао и бројао на које пљуцне и гласно повика: Пýј-спас1 ... 

(име онога кога је открио, нпр: Пýј-спас Пéтар!). Ако откривени стигне први на 

место где се жмурало те пљуцне и повика исто „Пуј-спас“, то га спашава да не буде 

следећи који жмури, а ако откривени то не успе, он ће бити следећи који ће 

жмурати. Уколико ниједан од учесника у игри не успе да се „спасе“, жмураће први 

који је био откривен. 

Скоро идентичну дечију игру налазимо и у косовској котлини познату под 

именом Игра спаса или Скривалица (в. Костић 2014: 288). Осим у начину одвијања 

ове игре, који је, иначе, мање-више сличан и код других балканских народа, у 

језичком, лексичком сегменту привлачи пажњу семасиолошка сличност у називу 

игре, упореди: Крúјаљка, односно Пýј-спáс (Карашевци) – Скривалица или Играње 

спаса (косовски Срби). Наведене сличности у вези са игром жмуре могу бити још 

једна индиција да је део предака Карашевака пореклом са косовско-метохијског 

                                                 
1 Често се, у трку и журби изговара „Пýј-пáс“ (упрошћавањем почетне сугласничке групе  

сп → п). 



IN HONOREM SORIN PALIGA. VOLUM OMAGIAL       221 

 

простора, као што бројне језичке изоглосе иду у прилог тој тези (в. Радан 2015: 255-257, 

264-268), али не треба искључити могућност случајне подударности. 

4. Велике и бројне сличности налазимо у свадбеним обичајима и ритуалима 

Карашевака и косовско-ресавских Срба, од којих овде наводимо само неколико. 

4.1. У Карашевака постоји постлиминарни обичај прве посете младенаца 

невестиним родитељима. Тај обичај се врши(о) прве недеље после свадбе, у подне, 

када су младини родитељи припремали за младенце богат ручак. Осим младенаца, 

за које је ручак припреман, девери су имали (последњи свадбени) задатак да позову 

на ову малу гозбу кýма,  кýму, стáрог свáта и стáру свáју. У Карашеву, Јабалч′у и 

Нермиђ′у овај обичај назива се куцлúћ′и (кучићи, штенци), а у осталим 

карашевским насељима познат је данас под именом уп вич′е, а до почетка XX века 

оп вач′ење (Radan Uscatu 2014: 89-90; Birta 1993: 384). 

Исти обичај, у суштини, постоји и код косовско-метохијских Срба и назива 

се првиче. Најбитнија разлика између овог и карашевског свадбеног обичаја сатоји 

се у томе што се ручак одвија у младежењиној кући, а позивана је најближа 

младина родбина (Вукановић 2001: 373). Међутим, ови детаљи нису много важни, 

значајну индицију о заједничком пореклу ових двеју српских заједница пружа 

истоветан назив овог обичаја: уп вич′е, оп вач′ење (Карашевци) – првиче 

(косовско-метохијски Срби). 

Напомињемо да сличан обичај постоји и код Румуна, али са другачијим, 

рзличитим називима (Radan Uscatu 2014: 89). 

4.2. Све до седамдесетих година прошлога века, међу карашевским 

свадбеним обичајима постојао је и обред маскирања. Наиме, другог дана свадбе, у 

понедељак после подне, сватовска поворка коју су чинили младина родбина и која 

је са собом носила младин мираз, заједно са мадожењом, старим сватом, деверима и 

ч′áушам (барјактарем), уз музичку пратњу свирача, кретала је из младине куће 

према младожењиној кући. Тамо их је испред куће, на капији, дочекивала 

младожењина родбина која је требала да откупи младу да би ушла у нови дом тако 

што је морала да напрáви мóст от нóвац. Док је трајало цењкање око „солидности“ 

моста, поједини из младожењине родбине, тзв. мóшули „старци“ (<рум. moș 

„старац“), са маскама, обучени у стара, похабана, прљава одела и загарављених 

лица, од којих двојица /или двоје/ прерушавали су се у млáду и младожéњу 

глумећи брачни пар, збијали разне, често неслане шале на рачун младенаца, 

симулирали полни однос и покушавали да се приближе млади не би ли је пољубили 

или бар додирнули, што им девери нису дозвољавали. Цела „представа“ имала је за 

циљ максимално увесељавање сватова и асистенције, што је маскиранима у 

потпуности успевало. Међутим, овај обред има највероватније паганске корене чије 

значење – призивање предака на весеље са циљем да се и они веселе и штите нови 

брачни пар – данас сватовима није више познато (в. Radan Uscatu 2014: 84). 

Исти свадбени обичај, познат под именом џамбала, забележен је код Срба у 

Ђаковици, који се одвијао исто другог дана свадбе, али у њему учествују само два 

маскирана лица. Наиме, један од сватова би се маскирао и представљо „џамбалу“, а 
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други сват би се обукао као невеста, и оба су збијала разне шале (Вукановић  

2001: 531, 415). Приметно је да је једина разлика у овом ђаковичком и карашевском 

српском свадбеном обичају и ритуалу једино у томе што је у Карашевака већи број 

маскираних лица. 

4.3. Један од важнијих и обавезних свадбених реквизита јесте свадбени 

барјак који Карашевци називају ст кг (<праслов. stĕgŭ, в. DELR, 2007: 743), а Срби 

са косовско-метохијског ареала „барјак“1. Обичаји и ритуали везани за свадбени 

барјак су веома слични, од којих наводимо следеће: припремање свадбеног барјака 

на дан свадбе, рано изјутра од стране барјактара на Косову и Метохији, односно од 

ч′áуша („вођа сватова, који се брине о реду међу сватовима“; <тур. çavuș) и стáрог 

свáта у Карашевака2; код косовско-метохијских Срба барјак је састављен од белог 

и црвеног платна зашивеног и постављеног на мотку у виду копља, а код 

Карашевака место платна узимана је лепа, велика и лепа марáма коју је у ту сврху 

даривала свекрва, која је такође зашивена и постављена на лескову мотку (штáп от 

лẹскé) у виду копља дугог 2,5 – 3 м. Код косовско-метохијских Срба се на врх 

копља забадала јабука или главица црвеног лука и „ у то се качио венац «од 

синџира (ланца) с трепкама и парама» и китицом цвећа“ (Вукановић 2001: 414). 

Код Карашевака се на врх копља забадала лепа, велика јабука у коју су сватови 

забадали металне новчиће зване спúце и украшавали копље китицама фољофúје 

(„зимзелена“ <рум. дијал. foiofíu) и низицом зашивених новчаница причвршћеном 

на врху копља, испод јабуке (Radan Uscatu 2014: 74-76). 

4.4. Бројних заједничких елемената налазимо и у разним веровањима 

Карашевака и косовско-меохијских Срба, која такође представљају важне индиције 

о заједничком пореклу Карашевака и косовско-метохијских Срба. Илустрације 

ради, овде наводимо само два. 

4.4.1. Веровање према којем светац за време прослављања крсне славе стоји 

на десном рамену домаћиновом који је, да не би наљутио свеца, све време стајао 

испред славске трпезе, нудио и дворио госте и на тај начин исказивао нарочито 

поштовање свецу патрóну дóма („заштитнику куће“) (Радан, 2004: 42; Вукановић 

2001: 416). 

4.4.2. Све до недавно постојала је забрана (табу) изговарања, помена имена 

супружника како код Карашевака, тако и код Срба на Косову и Метохији, због 

веровања да би помињање правог имена супруга/супруге изазвало неку несрећу, 

неко зло. У Карашевака жене су, нарочито у присуству других лица, избегавале да 

свог мужа ослове његовим именом или да помену његово име, те су за то користиле 

различите лексеме или синтагме са одредницом мóј, као на пример: óн, мóј ч′ловик, 

овéј мóј или онéј мóј (овéј мóј ч′ловик, онéј мóј ч′ловик) и слично. Супруг је за своју 

                                                 
1 За заставу уопште, нарочито црквену, поред лексеме ст кг Карашевци често користе и 

лексему бáрјак (<тур. bayrak). 
2 Све до шездесетих година прошлога века свадбени барјак је у Карашевака спреман дан 

уочи свадбе, у суботу увече. 
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супругу користио исто тако друга лексичка средства: овá, онá, овá мóја, онá мóја ...1. 

Слична језичка средства коришђена су у исту сврху и на Косову и Метохији: овај, 

онај, човек, он, она, мори, море... (Вукановић 2001: 472). 

5. Из горе изложених етнолошких, етнолингвистичких и фолклористичких 

елемената изводимо неколико општих закључака. 

5.1. Наведедени слични или истоветни елементи из домена обичаја, народног 

стваралаштва, лексике и веровања Карашевака и косовско-ресавских Срба, који 

чине само мали број од мноштва таквих сличности или подударања, само потврђују 

закључке озбиљних научних дијалектолошких и етнолошких монографија и студија 

о српском пореклу Карашевака. Шта више, такви елементи истовремено доприносе 

и прецизнијем одређивању штокавског екаског етничког и језичког (дијалекатског) 

ареала којем Карашевци и њихови говори припадају. 

5.2. Приказани етнолингвистички елементи из појединих обичаја пружају 

додатне индиције у вези са сложеном и још увек не сасвим расветљеном 

проблематиком порекла Карашевака. Полазећи од чињенице неунитарности 

карашевских говора, поставља се питање који је разлог (или разлози) тог 

нејединства. Одгонетању тог питања могу допринети поједини елементи из домена 

етнологије, али не само. Наиме, ако уважимо тезу коју ми и још неки научници 

заступају (в. Радан, 2015: 81, 268) да су Карашевци потомци првих јужних Словена 

који су населили Дакију (VI-VII век после Христа), а који су се касније помешали 

са српским досељеницима из области јужно од Дунава, логично је претпоставити да 

ти досељеници нису дошли из једне уже, већ из мало шире области, те да су се 

њихови говори у извесној, али не великој, мери разликовали, што је на 

карашевском терену, након мешања са аутохтоним банатским Словенима, имало за 

последицу уједначавање говора које, међутим није било потпуно. У том погледу 

релевантан је, на пример, свадбени обичај прве посете младенаца младиној кући 

који се у К и Ј назиава куцлúћ′и, а у осталим селима уп вич′е. Још релевантнији 

пример јесте покладни обичај маскирања и опхођења насеља који се суштински 

разликује како у маскама, тако и у ритуалу у карашевским насељима (в. Радан 

1999-2000: 85-91).  

 5.3. Елементи из карашевских обичаја упућуји такође на закључак да су 

Карашевци у прошлости били православне вере, што је већ утврђено у историјским 

и лингвистичким студијама (в. Радан  2015; Zach 1979).  

 

 

Скраћенице за насеља 

 

В – Вóдник (рум. Vódnic) 

Ј – Јáбалч′е (Iabálcea) 

К – Карáшево (Caráșova) 

                                                 
1 Ово сам веровање и праксу приметио у свом детињству. 
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Кл – Клокóтич′ (Clócotici) 

Л – Лýпак (Lúpac) 

Н – Нéрмиђ′ (Nérmet) 

Р – Рáвник (Ráfnic)   
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