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уча ва ње срп ске исто ри је, ви ше ни су ба ви ли овом те мом. Већ са ма ова 
чи ње ни ца до вољ но го во ри о на ро чи том зна ча ју књи ге Ми ло ша Ко ви ћа 
за срп ску исто риј ску кул ту ру. Ово по себ но бу ду ћи да – као што је и сам, 
по зи ва ју ћи се на оце ну Ста но ја Ста но је ви ћа, ис та као у пред го во ру – без 
по зна ва ња европ ске и свет ске исто ри је ни је мо гу ће раз у ме ти ни срп ску 
исто ри ју. Ово ме би смо до да ли још и то да Ми лош Ко вић сво јом књи гом 
ни је са мо из но ва под се тио срп ске чи та о це на зна чај ре во лу ци о нар не 
епо хе као кон сти ту тив ног раз до бља мо дер не исто ри је већ је и је дан 
„прог на ни по јам” (То дор Ку љић), по но во учи нио пред ме том исто риј ског 
ис тра жи ва ња. Има ју ћи у ви ду по ме ну те чи ње ни це, искре но се на да мо 
да ће књи га Ми ло ша Ко ви ћа под ста ћи ба рем не ке од при пад ни ка мла ђе 
ге не ра ци је срп ских исто ри ча ра да за поч ну са си сте мат ским ис тра жи
ва њи ма бес крај но бо га те ба шти не европ ске и свет ске исто ри је. 

Др Ми ха ел АН ТО ЛО ВИЋ

КАЖИМИШТАЈЕДЕШПАЋУТИРЕЋИКОСИ

Ма рин ко Ар сић Ив ков, Трак тат о га стро но ми ји: с по себ ним освр том на 
бач ку, бе ћар ску и ба нат ску куј ну, Ба нат ски кул тур ни цен тар, Но во Ми ло ше во 
2021

Пи сац Во ди ча на онај свет, За пи са књи жев ног па то ло га, Кри вич
не есте ти ке, при по ве дач, дра ма ти чар и ро ман си јер, са ста вљач Срп ске 
ана те ми са не при по вет ке, Ан то ло ги је срп ске удво рич ке по е зи је, Чи тан ке 
срп ске по ли тич ке по е зи је, пр ви при ре ђи вач де ла Дра ги ше Ва си ћа, и дру
гих у кон тек сту са вре ме не срп ске књи жев но сти нео бич них и зна чај них 
књи га, Ма рин ко Ар сић Ив ков, огла сио се Трак та том о га стро но ми ји: 
с по себ ним освр том на бач ку, бе ћар ску и ба нат ску куј ну. Иза на слов не 
од ред ни це „трак тат”, кри је се шти во за сла до ку сце, баш као што је под
на сло вом, при де вом „бе ћар ски” на го ве ште но. А по зна то је да – ни је 
ла ко бе ћар би ти.

С ве ли ким ли те рар ним и, по све му су де ћи, жи вот ним ис ку ством, 
Ар сић Ив ков рас пре да о куј ни, а по нај ви ше о оном што се за сто лом „ди
ва ни”. Јер

куј на је као на род на при ча. Иде од уста до уста, од на ро да до на ро да. Сва ки 
на род, сва ко вре ме, сва ки при по ве дач да ју по зна тој при чи свој за чин, 
сво је уме ће, свој стил. 

На чи та но, па рас при ча но, чи та о ци ма је сер ви ра но мно штво за ни
мљи вих по да та ка о хра ни и пи ћу из пер спек ти ве ужи ва о ца „спо ре куј не”, 
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као омаж јед ном, не та ко дав ном, вре ме ну и за ви чај ном про сто ру обез
ли че ном у са вре ме ном гло ба ли стич ком до бу. Та ко се ова га стро ном ска 
рас пра ва из ра ђа у шти во о кул ту ри се ћа ња, на чи ње но од ме лан жа при
по вед них и лир ских са сто ја ка. Од ре ђе но је и ме сто и вре ме рад ње, ту су 
и до га ђа ји и ју на ци, а ту је и ат мос фе ра – но стал гич на, али не и па те
тич на, ма ло ху мор на, па сет на, кри тич ки осмо тре на, бе ћар ска... Ин те
лек ту ал но про во ка тив на, им пре сив на, књи га чи та о ца увла чи у раз го вор, 
иза зи ва по тре бу за на до ве зи ва њем, до пу ња ва њем, пи та њем...

Па да поч не мо од пи та ња: на ко ју ка те го ри ју чи та ла ца ра чу на ау тор? 
И да ли уоп ште o то ме раз ми шља? (Слу тим да је, као све до бре књи ге, 
пи са не ру ком пра вих пи са ца, и она на ста ја ла из чи стог, Ле ско вац би 
ре као „се бич ног” за до вољ ства.) Ипак, прет по ста вљам да ће Трак тат о 
га стро но ми ји по кло ни ке на ћи пре ме ђу ужи ва о ци ма у хра ни (и пи ћу), но 
ме ђу они ма ко ји су ли ше ни хе до ни стич ког од но са пре ма тр пе зи (ве га
ни ма, за го вор ни ци ма си ро ве хра не и ау то фа ги је – по ми шљам на Ма ју 
Волк, Но ва ка Ђо ко ви ћа, док то ра Дра га на Ива но ва). Пи там се и да ли је 
мо гу ће да то ли ким бро јем по да та ка из књи жев но сти, исто ри је, фи ло зо
фи је, ан тро по ло ги је, ети мо ло ги је, га стро но ми је, ба ра та пи сац ове књи ге? 
(Чи ни се да је пи са њу Трак та та прет хо дио по све ћен и фо ку си ран ви ше
го ди шњи рад. Мо рао је, ве ру јем, ау тор има ти и кон сул тан те, са рад ни ке, 
дру штво ко је јед на ко зна лач ки пре тре са пи та ња тр бу ха и ду ха.) Пи там 
се и за што су у под на сло ву на ве де не са мо бач ка и ба нат ска, а не и срем
ска („сре мач ка”) куј на, ка да се, на стра ну све дру го, та ко ште дро овим 
стра ни ца ма раз ли ва и фру шко гор ска ка пљи ца. Опет, баш као у сва кој 
књи зи ко јој се с ра до шћу вра ћа мо, и ова из не ве ра ва оче ки ва ња, при кри
ва ју ћи иза те о риј скоака дем ске од ред ни це „трак тат” да ле ко ви ше од 
оно га што чи та лац мо же да на слу ти. 

Жи жно ме сто, од ко јег се по ла зи и све ме ри је Ста пар. (Ра зло жно, 
као род но ме сто пи сца ове књи ге). Та ко се и јед но све до че ње о ста пар ском 
бер бе ру с на дим ком Чи смен, мо же до ве сти у ве зу и с по е тич ким на че
ли ма ау то ра Трак та та: 

Ње го ва бер бер ни ца би ла је увек пу на и на да ле ко по зна та, јер је он 
сво јим му ште ри ја ма ре ци то вао Хо ме ро ву Оди се ју и при чао при че из кла
сич не ста ри не. 

Не ма, да кле, ни чег, без уме ћа при ча ња, бе ле три зи ра ња. А ау тор 
ове књи ге уме да крч ка, до со ља ва, сла ди, гу сти ра... 

У сво ју га стро ном ску рас пра ву Ар сић Ив ков уво ди чи та о ца непре
тeнциозно: 

Овај трак тат је са мо је дан по ку шај. И то ма ње по ку шај да се не што 
ва жно ка же о бач ком ку ли нар ству и куј ни бач ких бе ћа ра, а ви ше по ку шај 
да се ис пра ве не ке не прав де и да се на све тлост да на из не су, на мер но или 



945

због не бри ге, за пре те не и оспо ра ва не ау тен тич не вред но сти ку хи ње Бач ке, 
а у ве ли кој ме ри и Ба на та, 

да би кроз по гла вља ко ја сле де, ба ве ћи се ићем и пи ћем (су па, сос, па при
каш, ко ба си ца, сла ни на, лу кац, ле бац, сом бор ски сир, бун де ва, ги ба ни
ца, шпри цер...), куј ном, гур ма ни ма и аске та ма, бе ћа ри ма и бе ћар ци ма, 
Бач ком и Ба чва ни ма, али и Ба на ћа ни ма и њи хо вој ка рак те ро ло ги ји: 
„Ба чва ни, за раз ли ку од Цр њан ског и ње го вих Ба на ћа на, ни су пр зни це. 
Још се ни је ро дио тај ко ји мо же да на љу ти Ба чва ни на ако он не ће да се 
на љу ти”; па о апо те ка ма, бер бер ни ца ма и клу па ма, ре ка ма, ка на ли ма и 
је зе ри ма, крч ма ма, чар да ма и са ла ши ма, ко њи ма, ке ро ви ма и бри ца ма 
и сл. ис при по ве дао при чу о на ма, на шим ста ри ма (на у ка би ре кла „иден
ти те ту”) и вре ме ни ма док су у до мо ви ма по сто ја ле куј не и ку ва ри це, 
кад је глав на бри га би ла на хра ни ти број ну че љад, али се уме ло и ужи
ва ти за не дељ ним, слав ским и пра знич ним тр пе за ма, у пре ли ма и по се
ли ма, там бу ра шким бан да ма, бир цу зи ма и бе ћар ским ун цу та ри ја ма. 
Стра сно, без пред у ми шља ја и бро ја ња ка ло ри ја, без стра ха од ма мур
лу ка; „Ви ше сам узео од ал ко хо ла не го ал ко хол од ме не”, ве ли Чер чил, 
док се Хи тле ру мо гла по ста ви ти ди јаг но за већ на осно ву то га што је у 
пив ни ца ма на ру чи вао во ду. 

Да ка ко, те ма (па и при каз овог Трак та та) дик ти ра и аде кват ну 
лек си ку ко ја осим са вре ме ног стан дард ног во ка бу ла ра ра чу на и на арха
и зме, ло ка ли зме, ре ги о на ли зме (ба грен, љу љач ка, ла бо шка), по е ти зо ва ни 
реч ник ко ји усло вља ва ко ли ко ре флек си ју, то ли ко и шти мунг: „Ја не пе вам 
што ја бри га не мам већ ја пе вам бри ге да рас те рам.” На во де се сти хо ви, 
на род не и бе ћар ске из ре ке („го во ри ло се: Кад ви диш да Не мац ко ље 
ко ко шку, он да је бо ле стан или он или ко ко шка”; „Ма сна куј на, мр шав 
те ста мент” или „Жив отац, мр тав ка пи тал”), анег до те, су ми ра ис ку ство: 

Ко не зна где се за вр ша ва Вој во ди на и где по чи ње Ужа Ср би ја, са мо 
нек уђе у крч му и по ру чи ку ва но ви но. Ако му до не су бе ло, у Вој во ди ни 
је. Чим из не су цр но, сти гао је у Ср би ју. 

Ар сић Ив ков је и мај стор по ре ђе ња (те на из глед јед но став не фигу
ре ко ја че сто ис кли зне у ба нал ност и сте ре о ти пи ју), те ће ре ћи: „Бе ћа ри 
и ди је та? Кер и мач ка”; а „Те сто у па при ка шу је као ба си ста у ор ке стру. 
Ни је у пр вом пла ну, али да је пу но ћу и тон”. 

А пу но ћу и тон овој књи зи да ју и лу цид не ре флек си је: 

[...] ве се лом чо ве ку ни кад се не сви ра као што се сви ра ту жном. Ве
се лим љу ди ма мо жеш да сви раш би ло шта, њи ма је све ле по. Ту жном, 
са мо до бру му зи ку. Ону уз ко ју на кра ју по тек ну су зе. И сви ра чи ма и оно
ме ко ме сви ра ју. Пред зо ру, по ко ја су за кап не и са стру на. Кад идеш да 
ти сви ра ју Ци га ни, то је као да идеш на ис по ве да ње. 
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(Све асо ци ра на ка тар зич ну ат мос фе ру фил ма То ма.)
Књи гом де фи лу је мно штво ју на ка, што ствар них, што фик тив них. 

Они из пр ве ка те го ри је, нај че шће из све та ства ра ла штва, ко је је не рет ко 
сти му ли са но ко ли ко хра ном, то ли ко и ал ко хо лом; јер – по све му су де ћи, 
да ле ко је пре те жни ји број оних ко ји су уме ли да ужи ва ју, па и пре те ру
ју, за тр пе зом: Ге те, Пу шкин, Бал зак, Те ке ри, Хендл, Ла ме три, Ро си ни, 
Ни че, Алек сан дар Ге нис.... Осим Во ки ја Ко сти ћа, код нас су по зна ти 
Змај, Лаза Ко стић, Сте ван Сре мац, Вељ ко Пе тро вић (ко ји се због бла го
у тро би ја ла ко при во лео ко му ни стич кој по сле рат ној вла сти), па и ра цио
нал ни До си теј ко ји „је био та кав љу би тељ ви на да би сва ки бе ћар мо гао 
да му по за ви ди на си ли ни те љу ба ви”, што Ар сић Ив ков до ку мен ту је 
из во дом из пи сма игу ма ну ве ли ко ре мет ског ма на сти ра: 

Ви сте ме сад при о би кли ле пом, пре див ном кру ше дол ском и ве ли
ко ре мет ском ви ну и ши ле ру, пак кад то пре ста не, шта ће он да би ти? Кад ме 
ста не од о вуд ја ук и за пе ва ње, и ука ње и ле ле ка ње, ко ће то му крив би ти?

„Чо век ко ји не пи је ви но, не сно сан је”, твр дио је и, у овој књи зи нај
че шће по ми ња ни, Ја ков, ов де фа ми ли јар но на зи ван Ја ша, Иг ња то вић 
чи јом се тврд њом и отва ра рас пра ва о га стро но ми ји: „Кул ту ра од пу ног 
тр бу ва за по чи ње, а де је пра зан сто мак, ту не ма ни ка кве бла го де ти.” 

И да не от кри вам да ље, ре ћи ћу још да сва тро ји ца ре цен зе на та у 
су пер ла ти ви ма оце њу ју Трак тат: је дан ће ре ћи да ова „ду хо ви та и па
мет на” књи га пре ва зи ла зи све књи ге ку ли нар ских те ма, дру ги је по же лео 
да је сам на пи сао ова кву књи гу, а тре ћи је пре по ру чу је за чи та ње као 
ни јед ну до са да.

Ме ни је у ру ке до шла у пра вом мо мен ту – за зим ске благ да не, као 
го зба.

На та ли ја ЛУ ДО ШКИ




