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"НОВИ ОБИЧАЈ" КАО ВИЗУЕЛНИ ИЗВОР 1 
на примеру снимања свадби у источној Бачкој 

Дата је дескрипција једног скоро установљеног обичаја међу Мађарима у источној 
Бачкој, снимања свадби видео камером на тај начин да се материјал састоји из два дела: 
у првом је кроз фотографије или већ постојеће видеоснимке приказан живот младе или 
младожење пре ступања у брак, а у другом се приказује ток свадбеног ритуала, са дра 
матуршким нагласцима на ритуално најбитније моменте. Уобичајено је да се ови сним 
ци пуштају сваком госту који долази у кућу која је наручила снимање први пут након 
обављеног венчања. Разматра се могућност коришћења овог обичаја као извора – за ко 
је теме проучавања, које су му предности, а који недостаци, каква је веродостојност та 
квог извора. 

Кључне речи: обичај, ритуал, венчање, извор, мађарски (придев), етнолошко истра 
живање 

Најмање две  деценије  у Србији  је снимање аматерском видеокамером неизо 
ставни пратилац већине догађаја из обредног животног циклуса појединца. У по 
четку  су то били снимци које су чланови породице снимали о другим члановима 
своје  породице и  који  су имали  сврху  "породичног документа",  попут на пример 
фотографије. Временом  се  ово развило у посао који раде професионалци и полу 
професионалци (фотографи, бивши, садашњи, свршени или вечити студенти одго 
варајућих одсека неког од Факултета драмских уметности, лаици који су своје ин 
тересовање  и  верзираност  усавршили  путем  различитих  курсева  итд.),  а  учеста 
лост је достигла такав степен да готово не постоје нека од ритуалних дешавања (по 
најпре свадбе), а да нису забележена на овај начин. Штавише, у већини скупштина 
општина у којима се обавља чин регистрације супружника, поред "службеног" фо 
тографа постоји и сниматељ видеокамером, који такође нуди своје услуге. 

Овде  није  место  да  се  детаљније  расправља о феномену  снимања ритуала из 
животног циклуса појединца видеокамером на нивоу општег, пошто је намера да 

1 Термин "нови обичај" је преузет од Николе Ф.Павковића , "Нови"обичаји – стари "bricolage".ЕС, 
Београд 1984, али не у оном значењу које има код тог аутора. Овде овај термин означава управо нештошто 
није постојало у тзв. традицијској култури, а као појава се уобичајило уз један традиционални ритуал, на 
основусвакодневног искуства из савременогживота. Знаци навода суупотребљени да би сенагласилода се 
ради о појави културно, просторно и временски (за сада) јасно ограниченој. О природи "обичаја" и "нових 
обичаја"даље неће бити расправљано у овом тексту.
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се обради конкретан случај, и са конкретног аспекта. Такође треба имати у виду да 
предмет овог излагања није ни мађарски свадбени ритуал у једном делу Војводине 
по себи, иако он обезбеђује основни референцијални оквир феномену који се обра 
ђује. Ради се о једном посебном начину на који се видеокамером бележе свадбе у 
источној  Бачкој,  у  деловима  бечејске  општине.  О  овом  начину  се  говори  као  о 
"(новом) обичају" услед његове учесталости последњих неколико година (тј. уоби 
чајености)  и  због  тога што  се не  ради о  једноставном документовању одређеног 
догађаја, већ се пре може говорити о извесној инкорпорираности у њега. 

У деловима бечејске општине већином насељеним Мађарима, пре свега у Бач 
ком Петровом Селу  и  околини,  радњама  које  се  обављају  у  оквиру припреме  за 
свадбени ритуал и његово извођење и самом ритуалу, од почетка ове деценије до 
дато  је и посебно снимање видеокамером, које има за циљ не само да забележи 
оно што се догађало у току свадбеног весеља, већ да документује структуру свад 
беног  ритуала  и  представи  личности  будућих  супружника. Са  "занатске"  стране, 
посебност је и та што се снимљени материјал обавезно монтира, и то тако да већи 
део  буде  онај  "уживо"  снимљени  са  венчања и  свадбеног  весеља,  а мањи раније 
снимљено  о  младенцима  и идеалтипизовање неких ритуалних момената  који  се 
не дешавају у току самог весеља, или на дан свадбе. 

Посао сниматеља, који је истовремено и "продуцент" и монтажер и сценариста, 
је да се, пре свега, упозна са оним будућим супружником који уговара (наручује) 
снимање. Наиме,  овакво  снимање  се  врши посебно  за  сваког од  супружника по 
што, иако главни део материјала треба да буде са свадбеног весеља, материјал ко 
ји му на траци претходи, треба да представи појединачно младу или младожењу, 
тј. њихов живот пре ступања у брак. На сниматељу је да осмисли и наративне де 
лове, односно пригодне коментаре видеозаписа. 

Општа структура оваквих снимака састоји се, дакле, из два дела: представља 
ње личности будућег супружника и структуре свадбеног ритуала. Први део се од 
носи на аудиовизуелно сажето приказивање дотадашњег живота са неким од нај 
значајнијих тренутака из њега, а други на обавезне свадбене ритуалне радње и ве 
сеље.  Уопштено,  то  отприлике  изгледа  овако:  материјал  обавезно почиње  сним 
ком куће у којој се будући супружник родио, а затим се зумира на таблу са нази 
вом улице и број куће. Потом се прелази на фотографије и/или, у ређим случајеви 
ма на већ постојеће снимке видеокамером одређених момената из живота младе 
или младожење. По правилу се приказују његове/њене фотографије као бебе и са 
свим малог детета, из првог и осмог разреда основне школе и са прославе "мале 
матуре" (завршетак основне школе), из средње школе (ако је похађана) и матурска 
фотографија. Ту су и фотографије са родитељима и браћом/сестрама, те са ближим 
сродницима,  и  то  у  различитим  узрастима.  За  младожењу  је  обавезна и по нека 
фотографија са одслужења редовног војног рока (у свечаној униформи, са родите 
љима, са колегама војницима), а за младу њене "девојачке собе" (било да је ствар 
но била само њена соба, или ју је делила са братом или сестром) са цвећем и лут 
кама. Ту су, такође и фотографије (или видеоснимци) неких посебних активности 
из домена слободног времена – нпр. са фолклора, затим извиђача, школског спор 
та, техничких секција и сл., као и оне са школских екскурзија, мора и сл. У овом



"Нови обичај" као визуелни извор … ГЛ. ЕИ САНУ XLVII (1998)  137 

делу видеоматеријала, пре свадбе, младенци се приказују искључиво појединачно, 
као да пре склапања брака нису имали никаква заједничка искуства. 

Пре дела који се односи на свадбени ритуал, приказује се снимак реке Тисе на 
чињен у пролеће или лето  (да  би  растиње било  зелено)  који служи као визуелна 
подлога за исписивање речи пригодне песме на екрану. То су, најчешће, мађарске 
народне  песме  са  љубавном  тематиком,  "о  растанцима  и  састанцима  заљубље 
них", често по избору породице младе/младожење. 

Снимак свадбе почиње оним што се сматра њеним ритуалним почетком – до 
ласком званица у кућу младе или младожење (тј. тамо од кога је наручено снима 
ње) и њиховим кићењем цвећем (које се код овдашњих Мађара не наплаћује), од 
носно доношењем поклона. Следи приказивање  весеља и  обеда  који се обављају 
пре одласка у општину, а затим се бележи тренутак поласка у општину, као и сти 
зање пред зграду општине обе сватовске групе – и оне која се на снимку прати све 
време, и оне која је пошла од нпр. младиних, ако је прва група нпр. младожењина. 
У оквиру тога се одиграва и сусрет младенаца који долазе свако са својим свато 
вима и из својих родитељских кућа. Чин регистрације (склапања грађанског бра 
ка) је најчешће забележен кроз зумирање младенаца, матичара и кумова (сведока), 
те проглашавања брака склопљеним, мада нису ретки и случајеви да томе претхо 
ди краћи приказ ентеријера сале у којој се тај чин обавља, са државним и локал 
ним (општинским) симболима, цвећем и (уколико их има) украсима. 

Служба у цркви је, по правилу, детаљније пропраћена од чина регистрације, а 
претходи јој снимак сватовске поворке која из општине долази у цркву. Снима се 
улазак младенаца, кумова и родитеља у цркву, црквени ентеријер са зумирањем ол 
тара и добар део црквеног ритуала венчавања, са посебним осећајем за литургијски 
битне елементе. Средишњеместоовог дела материјала припада самом обавља увен 
чања и говорукојим свештеник додатноблагосиља младенце, њихове породицеи ку 
мове. Након црквеног венчања, камера прати младенце. Наиме, код овдашњих Ма 
ђара се одвијају два свадбена весеља, једно код младожењиних, где одлазе звани 
це младожењиних и младенци, а друго код младиних, где одлазе њихове званице. 

Шта ће се даље од самог свадбеног весеља снимити, упринципу зависи од самог 
сниматеља. Поред "хватања атмосфере", односно извесног лирског пиктографисања 
догађаја, од њега се захтева да посвети пажњу трпези и музици. Снима се распоред 
седења званица, ред којим се појединачна јела износе на трпезу, као и наручивање 
музике; битно је снимити ко плаћа, тј. наручује коју песму. Око поноћи (мада ће се у 
вербалном описивању догађаја од испитаника увек чути у поноћ) млада игра на сто 
лу, од званице до званице, и ушешир или капу скупља паре. Даје се онолико колико 
се нпр. код Срба даје при кићењу сватова. Након поноћи, ко од младиних званица 
жели,  долази  код младожењених на  весеље и  то  је  последњи  "обавезни" момент 
који камера бележи. 

Овакав снимљен материјал обично заузима од једне до три видеокасете од 180 
минута, зависи како се наручиоц(и) и сниматељ погоде. Од тога, наравно, зависи и 
цена, мада не битно, пошто уњуулазе следећи чиниоци: трошкови монтирања мате 
ријала, утрошак батерија и видеокасета за снимањематријала о младој/младожењи, 
као и онога са саме свадбе, "руке", односно сниматељев труд. Сниматељ, такође, мо 
же да има и помоћника који мупомаже уношењуи постављањуопреме, али и таквог
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који ће са другом камером "снимати све", односно покривати мањеформалне делове 
дешавања и бити спреман да ухвати неке непланиране моменте, нпр. оне посебно 
шаљиве. 

"Обичај" оваквог снимања свадби видеокамером настао је почетком деведесе 
тих у Бачком Петровом Селу, када је Х. Г. (1971) * прво снимио на уобичајен начин 
свадбу  своје  сестре Х. А.  (1968),  а  затим додао делове  који  су  кроз фотографије 
приказали њено девојаштво. Већ у току наредних пар месеци, на захтев комшија 
којима је касета приказивана, још неколико пута је на сличан начин обрадио мате 
ријал са свадбених весеља, да би почеле да стижу наруџбине и од људи које пре 
није  познавао,  али  и  вести  да  су  у  неким другим местима,  углавном насељеним 
Мађарима, уз Тису, свадбе почеле да се снимају на овакав начин. 

Инкорпорираност овог снимања у ток савременог свадбеног ритуала у источно 
бачких Мађара је, не само у томе што средство бележења догађаја јесте његов део, 
већ и у томе што гледање видеокасета са свадби представља, да се тако изразим, 
posthoc део свадбеног ритуала. Када се први пут након свадбе долази у кућу која 
је  наручила  снимање,  уобичајено  је  да  домаћин  пусти  (ако  има  видеорекордер, 
што  је  јако чест случај) овакву видеокасету. При овоме добна група домаћина и 
госта не игра никакву улогу, пошто ће нпр. младожењин отац пустити траку сво 
јим  колегама  са  посла,  исто  као и  сâм младожења  својим друговима. Касету  ће, 
без разлике, гледати и они који су били на свадби и они који нису. При томе, за 
право, и није толико важно да ли се збиља и детаљно прате дешавања забележена 
на траци, колико то да домаћини и гости седе у просторији у којој се снимак еми 
тује и да он "иде", при чему ће, наравно, госту бити скренута пажња на одређене 
моменте, било на оне које домаћин сматра посебно занимљивим (у датом тренут 
ку, иначе, спрам госта итд.), било на оне у којима нпр. сâм гост учествује. 

Овакво  снимање  свадбеног  ритуала,  почели  су,  нарочито  у Бачком Петровом 
Селу, да практикују и Срби, при чему нема разлике у структури материјала који ће 
се наћи на видеокасети након свадбе. Она прати структуру свадбеног ритуала, а 
такође јој претходи представљање младе или младожење. Разлика је у помињаној 
пригодној песми, која је, наравно српска, и у писму којим се она исписује на екра 
ну, које је ћирилично ** , а у зависности од жеља наручиоца, може да се модификује 
и фонт, тако да "буде свечанији", за шта се најчешће користи "Мирослав", са об 
ликом слова која подсећају на средњевековна ћирилична писмена. 

Очигледно је да овај обичај може да послужи као извор, односно као врста етно 
графске грађе у најмање једном случају, тј. по питањусавременог свадбеног ритуала 
припадника једне националне мањине у једном делунаше земље. Поред тога, каоиз 
вор може да се користи и у бављењу још неким темама. У случају мађарске свадбе, 
јасно могу да се, на основу оваквог извора, прате, пре свега, ток и структура ритуал 
них дешавања, али и низ елемената који мењају функцију и значење у зависности од 
контекста и елемената којима су у њему контрастирани. Ту, на првом месту, имам у 

* Део до краја пасуса је изјава истог човека, са молбом да се неки конкретнији детаљи не наводе у 
јавно објављеном тексту. 

** Треба напоменути да су, за сада, сви сниматељи оваквих материјала Мађари.
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видуодећуи хрануи то у смислуда нпр. печењеили кравата и свилена кошуља имају 
своје употребно место и у другим сегментима друштвеног живота одређене поткул 
туре, те да овакав извор може да сведочи како о одређеном друштвеноритуалном 
контексту њихове употребе, тако и да олакша поредбену студију са другим таквим 
контекстима. 

Овакав извор даје податке и о друштвеном, културном и економском окружењу 
из кога долазе млада и младожења, тј. њихове породице, о томе да ли се већи зна 
чај придаје венчању у општини или у цркви, односима унутар одређене микроза 
једнице коју би сачињавали припадници једне или више породица и/или пријатеља 
у смислу вредности поклона младенцима, распореда седења на свадбеном весељу, 
"плаћања" младој и трошењу на музику и сл. Може да се прати опште понашање 
сватова при доласку у младину/младожењину кућу, ко доноси какве поклоне, по 
крету ка општини и цркви,  за време венчања и током славља и обеда, како оних 
који претходе одласку у општину, тако и "главног", по обављању црквеног венча 
ња. При томе  је лакше него уживо пратити понашања појединих обредних функ 
ционера и дешавања везаних за њих – пре свега младенаца (заједно и посебно) и 
кумова, али и осталих. 

Поред непосредне  свадбене тематике, овакви снимци обезбеђују и разноврсне 
податке  о стамбеној и церемонијалној архитектури руралних и урбаних насеља у 
одређеној културногеографској области. Виде се екстеријери и добар део ентери 
јера стамбених кућа, (католичких) хришћанских храмова и општине (односно ње 
не сале за венчавање), а комбинованим коришћењем још неких извора (пре свега 
усмених, катастра и других визуелних извора) могу се одређивати распоред рези 
денцијалних  и  административних  делова  одговарајућих  насеља  као  и  саобраћај 
них  комуникација. 

Посебан значај овакав извор може да има у погледу проучавања/ стицања сли 
ке општег савременог живота становништва одређене области. Не само што свад 
бени ритуални комплекс може да се посматра као један део друштвенокултурног 
живота,  него  сви они  елементи  који  сачињавају његову  структуру могу  да се по 
сматрају као сведочанства одређеног друштвеног, економског, културног, историј 
ског тренутка одређене заједнице. То важи за сва три "традиционална" етнолошка 
сегмента:  материјална  култура  је  осведочена  кроз  читав  низ  система  (одећа  и 
украси, храна, посуђе, стамбени и церемонијални екстеријери и ентеријери, покло 
ни  итд),  социјална  култура  је  буквално  "филмована"  кроз  понашања  учесника 
свадбеног обреда и приказивање успостављања одређених институционалних од 
носа,  а  кроз  то  и  самих  институција  (нпр.  брак и  то  као институција  грађанског 
права, али и верска институција, што нпр. у одређеним случајевима може да се ту 
мачи  и  као  традиционалана  институција  неке  заједнице) ∗ ,  а  духовна  култура  је 
"очитљива" кроз ритуално понашање, које лако може да се доведе у везу са риту 
алним мишљењем, тако да се и оно, до извесне мере, може визуелно приказати. 

Најзад, овакви извори су погодни за компаративне студије свега напред изне 
тог у времену и простору. Било да се ради о поређењу мађарске и српске свадбе у 

∗ Даље образлагање овога изискивало би анализу, а намера је дескрипција.
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једној културногеографској области, или је у питању синхроно или дијахроно про 
учавање нпр. мађарских свадбених обичаја уопште, овакви видеоснимци могу да 
буду употребљени и као грађа и као документ по себи. Ово што важи за структури 
сане системе, важиће и за њихове појединачне елементе, или скупове елемената: 
исхрана,  одевање,  гестикулација  као  свакодневна  и  као  ритуална  комуникација, 
успостављање  институција,  конкретно  ритуално  понашање,  локална  архитектура 
итд. – могу да се третирају и као предмети и као аспекти проучавања, документо 
вани на овакав начин. 

Велика предност оваквог извора је уштеда у времену (а у одређеним случајеви 
ма и у различитим материјалним трошковима уопште) истраживача, као и изузет 
на прегледност материјала. Такође постоји могућност приступању материјалу "из 
различитих углова", односно поновљено прегледање са успоравањем или убрзава 
њем слике, њеним замрзавањем и сл. ∗ У зависности од конкретног предмета проу 
чавања, олакшано је упоређивање грађе и њено разврставање. Питање је, међутим, 
да ли би, коришћењем овог обичаја као искључивог извора, могло да се спроведе 
истраживање које би за одређене теме дало релевантне резултате. Већ сама прет 
постављена анализа овог обичаја морала би да оде знатно даље од његове (у овом 
тексту изнете) дескрипције. Коришћење тога као јединог извора у неком проучава 
њу морало би, дакле, да пође од својеврсне дескрипције дескрипције, а то већ те 
шко да би се могло сматрати извором првог реда: "деда ми је причао да су му љу 
ди рекли да су видели…" . Овде је пре реч о међуповезаности методологије етноло 
шких истраживања са општим техничкотехнолошким напретком у смислу проши 
ривања могућности неких од метода етнолошког истраживања, попут нпр. посма 
трања и разговора. 2 

Веродостојност оваквих материјала није доведена у питање ни ако се третирају 
као предмет проучавања, ни ако би били коришћени као извор, али се разлози томе 
не поклапају. У првом случају – без обзира да ли истраживач зна да је оно што ви 
ди на снимку оно што се заиста десило, или је у питању модел онога шта се ствар 
но десило – релевантно је да онај коме је то намењено (наручилац снимања) при 
лази томе као да јесте, односно да користи то на културом (микро)заједнице кон 
венционалан начин (на свим нивоима употребе). Ово је, наравно, хипотетичка си 
туација, пошто до сада постојећи материјали приказују свадбене ритуале онако ка 
ко су се одвијали, али је циљ изнетог подсећање да истраживач проучава оно што 
људи мисле и кажу да јесте 3 , односно владају се спрам тога на одговарајући начин. 

Што се тиче веродостојности оваквихматеријала каоизвора, она произлази из са 
ме претпоставке да "очи не варају", али и из чињенице да се лакоможе проверити да 
ли оношто се види представља правило или одступање одњега, или пак конструкци 
ју која нема везе са оним како јесте. То је, међутим, и главно ограничење овог изво 

∗ Ово је, наравно, општа карактеристика визуелног материјала чији преносник је видеокасета. 
2  М.  Нишкановић,  Улога  и  значај  аудиовизуелне  документације  у  Одјељењу  за  етнологију 

Земаљског музеја, ГЗМ (е), НС 45, Сарајево 1990., 150. 
3  Упор.  E.  R.  Leach,  Political  Systems  of  Highland  Burma,  London  1954,  1214;  за  примену  ове 

констатације на употребу филмске и видео грађе у етнологији  в. В .  Стојаковић, Примена филмске и 
видеотехнике у процесу етнолошких истраживања, ГЗМ (е), НС 45, Сарајево 1990, 153.
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ра, пошто за појединачно проучавање готово сваког од елемената система свадбеног 
ритуала захтева додатне изворе. У погледу компаративних истраживања то је  са 
свим јасно, као и када поменути елементи мењају контекст (нпр. храна и одећа). 

Сумњам, међутим, да и по питању самог свадбеног ритуала источнобачких Ма 
ђара овакав извор може да буде апсолутно довољан; треба, уосталом, имати у виду 
његову  инкорпорираност  у  дешавања  која  прате  венчавање  двоје  људи.  Снимак 
показује све фазе ритуала, моменте у којима оне прелазе једна у другу, а са њима и 
обредни учесници и функционери, као и све радње које се при томе врше и сл., али 
како они којима је снимак намењен знају шта се у ком тренутку догађа, не постоје 
додатни коментари који би неком ван заједнице (а претпоставља се да је то случај 
са истраживачем) потпуно и детаљно објаснили све оно што се може учинити бит 
ним или занимљивим, а чије значење није експлицирано самим снимком. Етноек 
спликација, наравно, не значи и потпуно објашњење, али је и у конкретном случају 
неопходан део пута до њега. 

Bojan  ŽIKIĆ 

"NEW CUSTOM" AS VISUAL SOURCE 
on videorecording of weddings in eastern Bačka 

There emerged a custom of a special kind of videorecording the wedding in some parts of 
Eastern Bačka, mostly  inhabited by Hungarians. This videorecording consists of two parts: the 
first  one  is  "visually  presentation"  of  a  bride or  a groom and her/his  premarriage  life  through 
photographs presenting a person as a baby,  in a primary and in a secondary school and ending 
those, in some special occasiones (free activities, shool excursions etc.), while the second one is 
giving picture of  the complete wedding ritual with  its very special moments stressed (welcom 
ming the guests, the acts of citizens’s and ecclestial wedding, celebrational meal etc.). One has 
considered the possibilities for this custom becoming an ethnographic source and its advantages 
and disadvantages in researching in different topics, such as studies in particular and in general 
of wedding  ritual  in Hungarians and/or Serbs, considering diachrony and synchrony, studies of 
contemporary social and cultural life in geographically narrowed communities etc.


