
117

 392/393(497.11)

Весна Марјановић

Животни циклус обичаја 
код становништва општине 
Смедерево

A с рак : У раду се представља теренска грађа прику-
пљана у делу насеља Општине Смедерево у периоду од 
2008. до 2010. године. У оквиру пројекта „Етнолошко проу-
чавање насеља смедеревске општине“ бавила сам се етно-
графским истраживањем животног циклуса обичаја како 
традиционалног, тако и савременог модела мишљења и 
понашања заједница. Кроз презентацију грађе пробле-
матизује се и савремени теренски рад етнографског ка-
рактера, јер је у ритуалној пракси дошло до мешања тра-
диционалног и савременог модела и свођења појединих 
ритуала на неке нове обрасце понашања. Сама грађа не ка-
зује много, јер је у облику фрагмената културе памћења и 
сећања. Обликовање података је вршено посредним путем, 
јер нисам присуствовала ниједном од описаних ритуала.

Кључне речи: свадбени обичаји, рођење детета, погреб, 
смрт, култура памћења, традиција, идентитет.

I

У оквиру пројекта „Етнолошко проучавање насеља смедеревске оп-
штине“ бавила сам се етнографским истраживањем животног ци-

клуса обичаја како традиционалног, тако и савременог модела мишљења 
и понашања заједница. Према устаљеној пракси традиционалне српске 
етнологије, под животним циклусом обичаја се подразумевају скупови 
обредних пракси у време рођења детета, свадбе и смрти. У овом раду се 
бавим презентацијом првих резултата истраживања свих целина обичаја 
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животног циклуса, те идентификовањем традиционалног и савременог 
модела понашања заједница смедеревског подручја. С обзиром на то да 
је реч о веома разгранатом и ритуалима богатом делу народне културе, 
за потребе овог рада представиће се само сумарни резултати настали на 
основу систематизације грађе.
Емпиријска етнографска истраживања подручја Смедерева и окол-

них насеља спроведена су у периоду од 2008. до 2010. године.1 Теренски 
рад и прикупљање грађе сам спровела у насељима која се налазе у скло-
пу Општине Смедерево: Бадљевица, Биновац, Водањ, Враново, Врбо-
вац, Вучак, Друговац, Колари, Мала Крсна, Ландол, Липе, Мало Орашје, 
Осипаоница, Радинац, Удовице. Разговори су вођени са 30 испитаника 
различите старосне доби (од 30 до 88 година старости). За потребе до-
бијања јасније слике о преношењу културних утицаја, стварању опште-
прихваћених образаца, те сталном кретању становништва овог подручја, 
који су утицали на уобличавање опште културалне представе о диверзи-
тету којим обилује смедеревски крај, а релевантно задатој теми, прегле-
дане су књиге венчаних, рођених и умрлих, које се налазе у Архиву града 
Смедерева и у месним заједницама у насељима Осипаоница и Радинац.
О положају, проблемима истраживачког рада и суштинском значају 

постављеног пројектног задатка дала је образложење Гордана Милетић, 
кустос Завичајног музеја у Смедереву, у чланку Резултати рекогносци-
рања сеоских насеља смедеревске општине – обичаји животног циклуса 
објављеном у Гласнику Етнографског музеја у Београду (Милетић 2007: 
89–112).
Б. Дробњаковић поводом својих истраживања у Смедеревском Поду-

нављу и Јасеници, почетком 20. века написао је следеће: „Рад је био оте-
жан, јер је област густе насељености и са становништвом свих метанаста-
зичких струја. Тешко је било наћи се у овоме конгломерату разноликог 
становништва и јако разгранатих породица. Традиција се изгубила, и 
морало се утрошити доста времена, најпре на груписавању појединих 
породица по сродности, па тек онда прећи на остала испитивања“ (Дроб-
њаковић 1925: 195). Дакле, и из претходног навода видно је како је сме-
деревска општина још у првим деценијама 20. века представљала веома 
комплексну средину, средину у којој се тешко могу за неко краће време 
уочити, дефинисати и анализирати културални процеси. Сигурно да 

1 У пројекту су учествовали стручњаци из Музеја у Смедереву, Народног музеја у 
Крагујевцу и Етнографског музеја у Београду.
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се то све преноси и на шири план истраживања обичаја у целини, па и 
обичаја животног циклуса.
С обзиром на то да је реч о емпиријским истраживањима, потребно 

је напоменути да су она спроведена у оквиру квантитативне методе ис-
траживања, техникама анкете и интервјуа са испитаницима различите 
старосне доби, укључујући и службенике у месним заједницама. Поред 
аудио записа, начињен је завидан број фотографија мештана, насеља, 
гробаља и гробова са гробним прилозима. Осим тога, грађа једим делом 
има потпору и у преснимљеним оригиналним фотографијама, којима 
су љубазни домаћини документовали своја казивања (Радинац, Вучак, 
Липе) и чиме се уобличавао традиционални модел мишљења и пона-
шања. Ипак, и поред савремених техника и помагала, остало је прилич-
но забележених наратива, који изискују дубинско, темељно изучавање 
савременог становништва у насељима смедеревске општине. Заправо 
стечен је површински увид у комплексност одабраног терена јер, попут 
прошлих времена, и данас ово подручје представља значајну зону сталне 
покретљивости становништва. Последња већа струјања становништва ка 
овом подручју одиграла су се крајем 20. века, доласком становништва са 
подручја Косова и Метохије, као и мањег процента становништва из Хр-
ватске. Укратко, овај терен је обележен сталним културним струјањима 
и процесима у синхроном и дијахроном контексту. Културни обрасци се 
налазе у веома живом и флуидном преплитају, па се и рад условно речено 

„на домаћем терену“ додатно компликовао, јер је подразумевао стално 
сучељавање савремене друштвене стварности са историјском факто-
графском грађом, подацима и усменим предањима о насељавању испи-
тиваног становништва, њиховим устаљеним праксама, или пак оним 
праксама које су временом придошлице прилагођавали новој средини 
(пример је село Друговац и досељеници из Книнске крајине или село 
Радинац и култура досељеника са Косова и Метохије). Осим тога, прили-
ком ових емпиријских истраживања, уочена је потреба становништва да 
одреде своје село „као партизанско“ или пак „као четничко“, што до сада 
није била пракса приликом рада на терену, бар не у мојим теренским 
истраживањима, па су се одређена питања морала преформулисати да 
би се добио што јаснији одговор нарочито када су се објашњавале праксе 
везане за улогу Српске православне цркве у животном циклусу обичаја 
Следећи претходне наводе у којима се проблематизује теренски рад, 

желим да истакнем како грађа у овом раду документује субјективни 
аспект истраживача и представља незнатни допринос културним про-

Z04-117-151 - Marjanovic.indd   119Z04-117-151 - Marjanovic.indd   119 26.3.2013   03:58:1626.3.2013   03:58:16



В  М

120

цесима, који су се у не тако давној прошлости одвијали и надограђивали, 
а затим и прилагођавали времену у којем се живи. Ипак, како су једним 
делом теренска истраживања привидно завршена, анализа прикупљене 
етнографске грађе, иако скромног обима, треба да разоткрије неке битне 
сегменте у одвијању обредних пракси животног циклуса, да укаже на мо-
гуће континуитете и формирање нових облика који данас легитимишу 
идентитет становништва смедеревског подручја, а то је, морам признати, 
веома тешко када се сагледа сав раположиви теренски материјал. Осим 
тога, грађа се заснива на наративима, а не на непосредној опсервацији 
појединих сегмената обредне праксе, тј. изостао је увид у след догађања 
у реалном времену када се и поједини обреди изводе. Као истраживач 
задате теме нисам учествовала ни у једном од ових обичаја о којем ће 
бити речи у раду. Стога се може довести у питање и сама објективност 
постављеног задатка и предмета истраживања, као и контекста текстa. 
Поред истакнутих проблема који су се издиференцирали у току рада, 

напоменула бих и проблем са избором казивача, јер на то, у овом случају 
као истрживачи, нисмо могли да утичемо, па је грађа у неким насељима 
целовитија, видно и прилично компкатна, док је пак у неким насељи-
ма доступна само у фрагментима. Било је случајева вођења разговора у 
месним канцеларијама, а не у домаћинствима казивача. Вероватно се то 
догодило из страха примања „непознатог“ у интимни простор. У таквом 
случају је изостао доживљај породичног простора, који се ствара током 
разговора у простору домаћинства (у кухињи, соби, доживи се чин госто-
примства и сл.). У том случају морали смо да се задовољимо искључиво 
исказима у званичном, јавном, колективном простору. Исказе тако до-
бијене хтели – не хтели морали смо третирати валидним деловима ради 
добијања постављеног садржаја.
Дакле, важно је напоменути да се с једне стране у излагању пробле-

матике углавном сагледава култура памћења, а с друге, потреба за изра-
жавањем личног и колективног идентитета.
Пошто култура памћења, сматра Ј. Асман, није биолошки наследна, 

неопходно је да буде културолошки одржива кроз генерације (Asman 
2011: 91). Исти аутор сматра да је све то постављено у контекст развијања 
културне мнемотехнике, чија је функција у одржавању континуитета и 
идентитета (Исто). Када испитаници уз детаљне описе неке обредне 
праксе или целе структуре обичаја исказују и своје ставове према тим 
обичајима („то је наше српско“, „наше старо“, „традиционално“ и слично), 
они супротстављају сеоски и градски начин живота, старо и ново, на-
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родно и грађанско („глобално“), али се истовремено одређују и у смислу 
идентитета. Уколико сматрају, на пример, да је „свадба леп стари оби-
чај“ тада стално инсистирају на вредновањима која поткрепљују њихово 
виђење (Ајдачић 2000: 189). Овакав однос заједница на истраживаном 
подручју проистиче из најновијих друштвено-политичких струјања у 
српском друштву, или je такав однос и одраз страха од савременог начина 
живота диктираног процесима глобализације. Процеси глобализације 
могу бити одговорни за стварање и успостављање тешњег односа према 
традиционалним, локалним и донекле конзервативним идентитетима, 
тј. утичу на формирање колективних идентитета, чији носиоци сматрају 
да их процеси глобализације највише и директно угрожавају. Неретко се 
овакве савремене тензије, истиче И. Милојевић, експлоатишу у политич-
ке сврхе и доводе до конфликта између „нас” и „њих”, односно „локалног” 
становништва и „дошљака” (примери из села Друговац, Липе, Радинац, 
Колари), па се вештачки ствара анимозитет и користи како би се оства-
рили неки други политичко-економски циљеви (Милојевић 2011: 12) у 
најсавременијем добу.

II

Дакле, на основу до сада реченог, ситематизована грађа у поглављима 
Свадбени обичаји, Обичаји код рођења детета и Погребни обичаји има 
за циљ да покрене проблематику не само односа традиције2 и савре-
мености у процесу прожимања обичаја, у овом случају код становни-
штва Општине Смедерево, већ и да приближи људску потребу очувања 
одређених пракси у култури памћења и њихову евентуалну примену у 
савременом добу, у добу глобализације културе, у времену реинтерпре-
тације традиције или већ стварању нових форми као облика одрживости 
идентитета односних заједница. Уколико се прихвати да су обичаји жи-
вотног циклуса већим делом секуларне церемоније, које у себи садрже 

2 Под традицијом сходно потребама овог рада може се сматрати тесна веза 
са памћењем и сећањем које самим тим продужава прошлост у будућност, а 
такав однос заједно продужава слојеве прошлости у самој садашњости. Осим 
тога, Ч. Ђорђевић преноси ставове Гулда и Колба који традицију тумаче „као 
неутрални термин који се употребљава за означавање трансмисије, обично 
усмене, преко које се начини поступања, оцењивања и вредновања предају с 
поколења на поколоње и на тај начин бивају устаљени“ (Ђорђевић 1980:501–502). 
Исти аутор наводи да у разматрању традиције треба имати на уму шта се преноси, 
како се преноси, ко преноси, зашто преноси (Исто).
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и сакралне ритуале, тада би се могло (али не у потпуности на примеру 
ове грађе) извести њихово значење у савременом животу са свим поје-
диначним праксама, у којима се истиче ауторитет и легитимност поло-
жаја појединаца, породица, ширих заједница. Јединствени образац на 
основу прикупљеног материјала је готово немогуће извести, мада ћу 
за потребе овог рада настојати да сва казивања уобличим што је могу-
ће шире и кроз препознатљиве обрасце понашања створим један шири 
увид у задату тему.

Б    

О нос оје инца и заје нице рема раку

Породица која је одгајила сина за женидбу или кћер за удају сматра се 
друштвено прихваћеном, јер је испунила додељени јој задатак. У про-
шлости, брачни живот није искључиво подразумевао правно и рели-
гијски уређену заједницу мушкарца и жене који су према правилима 
из своје средине сматрани биолошки зрелим за добијање потомства. 
Традиционални облик мишљења и понашања подразумевао је и на про-
учаваним просторима да је неко ожењен, односно удат, када колектив 
потврди одређеним ритуалима заједницу мушкарца и жене. У свим иска-
зима о брачној заједници казивачи су наводили како је циљ брака било 
потомство, док се томе данас придаје мања важност. Међутим, и данас је 
оно веома битно за родитеље младих брачних парова, док се код младих 
мењају ставови о деци и потомству.
Живот у породици подразумева у испитиваним насељима проширену 

породицу са најмање три генерације. Р. М. из Врбовца нам је рекла како 
њена „свекрва није дала да се ми делимо, а ни ја снаји не дам да мисли 
да се деца деле“.
Брак се склапа у општини, месној канцеларији и цркви. Често се дога-

ђало у прошлости да административно венчање уследи нешто касније, 
када се заврши традиционални свадбени церемонијал. После Другог 
светског рата у већини села осетно је изстајало венчање у цркви (Дру-
говац). Нарочито се то дешавало у породицама у којима је било чланова 
комунистичке партије. Временом, партијско чланство је било само из-
говор како би се избегли додатни трошкови код свадби када је црква у 
питању. Тај период је потрајао све до почетка 90-их година, а потом се 
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црквена венчања враћају у контекст свадбених обичаја као део потвр-
ђивања иденититета припадности православној вери.

„Оженити се“ подразумевало је чин довођења девојке у кућу момка, 
било да је она доведена у форми „договорене отмице“ или да је „одбе-
гла“. Такав чин није захтевао и истовремено извршење свих законских 
обавеза код склапања брака. Када је реч о ранијим облицима склапања 
брака, забележила сам како је у Ландолу казивач Б. Н., 1963. године био 
у затвору, јер се „оженио“ малолетницом, тј. девојка је „одбегла“ и мом-
кова породица је чином прихватања снаје према традицијом утврђеним 
ритуалима озваничила ту везу. Међутим, држава је санкционисала ово 
понашање, па је Б. Н. морао да сноси последице свог избора, иако је де-
војка својом вољом пошла за њега, али није према важећем закону била 
пунолетна, тј. није напунила 18 година.
Данас постоје и облици заједничког живота мушкарца и жене у не-

венчаном браку. У таквом случају деца рођена у невенчаној брачној за-
једници носе очево презиме (село Бадљевица – пример млада жена са 
сином од седам година није склопила законски брак, али живи са својим 
невенчаним мужем и његовим родитељима пуних седам година колико 
има и њихов син).
Старосна граница за удају и женидбу варира и усаглашена је са ва-

спитањем, образовањем и организацијом унутар породица. У породи-
цама које су се определиле искључиво за сеоски начин живота и жи-
вот у пољопривредном домаћинству, млади се венчавају по завршеној 
осмогодишњој (уз дозволу родитеља) или средњој школи. У радничко-
пољопривредним породицама брак склапају у старосном узрасту од 18 

Душица и Живадин 
Јеремић, Ландол 1957.
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до 25 година. У прошлости су се венчавали са 16, 17 година. Младићи 
или девојке са 25 и више година и данас се третирају „престарелим“ за 
женидбу, удају. У прошлости се настојало да се младићи ожене пре него 
што ће служити војску, тако да је снаја период чекања проводила са му-
жевљевим родитељима (село Врбовац). Крајем 20. и почетком 21. века 
ове навике се мењају, мада у тзв. „патријархалним“ породицама је било 
такве праксе (Врбовац).
Период девојаштва у модерном добу започиње још у раним година-

ма пубертета (девојчице старости 12, 13 година дотерују се, шминкају и 
облаче смелије – село Ландол). На данашњи физички изглед, па донекле 
и на понашање адолесцената, старији мало или готово никако не утичу, 
а узори се црпе из медија, посебно телевизијских серија и тзв. живих 
телевизијских програма. Чињеница је да је ново време само формално 
променило ознаке девојаштва (спољашњи изглед), но и у прошлости 
девојчицу од 12 или 13 година старије жене из породице су припремале 
за улогу жене и домаћице (учење ткању, везу, кувању).

Породица, Радинац
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У већини насеља склапање брака је у опадању. Мештани често говоре 
о порасту нежења или девојака које се нису удале (Суводол), али исто 
тако, нико не помиње реалне разлоге због којих је институција брака 
у опадању. Дакле, одрасли су махом запослени у граду, деца се школују 
такође у Смедереву. У породици казивача Т. С. из Суводола (рођеног 1954. 
године) било је уобичајено да се једно дете школује док остала деца остају 
на имању. Данас је то веома ретко. М. С. се сећа како јој је отац рекао: „Не 
могу да ти пуним торбе да би ти живела у граду“. Из таквих и сличних ра-
злога после Другог светског рата и женска деца су настојала да се школују 
и да себи обезбеде посао у граду (Смедерево, Београд и други градови) 
како би брже напустиле сеоски начин живота. Казивачи обично наводе 
тежак рад на селу као један од разлога. М. С. је са сетом рекла: „Сељачки 
је живот најтежи, целог живота гледаш у небо и стално се молиш…“
Казивачи су веома често наводили како је код склапања бракова ро-

дитељима било битно познавање породице у коју ће се удати кћи, тј. из 
које ће породице момак оженити девојку. Било је (а и данас се у потаји 

Сватови, Радинац, друга половина 20. века
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то прижељкује) пожељније склопити брак у истом селу, јер су се „позна-
вале прилике у свом окружењу“ (Липе, Осипаоница, Друговац, Орашје). 
Бирање партнера из познате средине сматрало се сигурнијим из више 
разлога, од којих казивачи често наводе прво генетску одлику породице у 
коју се удаје кћи или из које момак узима девојку, па тек онда породично 
имовно стање. Ово протврђује и архивска грађа, односно књиге венча-
них (село Осипаоница). Склaпање брака, каже Д. Антонијевић, по тери-
торијалном принципу узимања супружника је позната појава на просто-
рима Србије, па је Антонијевић и назива територијалном ендогамијом 
(Антонијевић 1971: 137). Временом, а нарочито крајем 20. и почетком 21. 
века, она ишчезава, на шта утиче веома велика покретљивост становни-
штва (дневна, сезонска, или непрестано кретање село–град–село).
У прошлости је важило за легитимно неписано правило како и на које 

се све начине регулише женидба, удадба особа са некаквом урођеном ма-
ном, како се регулише други брак, на првом месту удовца/ удовице итд. 
У том контексту казивач из Суводола саопштава пример свога деде без 

Сватови, Радинац, друга половина 20. века
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једне ноге: „Иако је потицао из богате фамилије, морао је оженити слепу 
жену“. У овим крајевима није било честих случајева женског сениората, 
што поткрепљују и књиге венчаних (Радинац, Осипаоница, Колари). У 
породицама које су неговале патријархалну дисциплину, поштовала се 
очева реч, па је на пример Д. П. (рођена 1940. године) из Врбовца пошла 
за изабраника којег јој је отац одредио иако је могла да се успротиви. 
Временом је, каже, навикла на свог мужа и прихватила се додељене јој 
улоге. Сама образлаже да је сиромаштво и оскудни живот био разлог 
што је послушала оца.
Данас се улога најстаријег члана у породици променила. Тако, на при-

мер, у неким вишечланим породицама у којима деда, тј. отац иако је 
радно још увек способан потпуну економију домаћинства препушта сину, 
што подразумева и улоге у начину васпитања деце, па и у одлучивању 
када су свадбени церемонијали у питању (Ланол, Друговац, Осипаоница).

С  

Попут свих народа на Балкану, тако је и код српског народа свадба одувек 
представљала веома битан сегмент у животу појединаца и заједница, а 
одређена обредна пракса током церемонијала представљала је, а и данас 
представља, одраз идентитета и друштвено-економског статуса. Према 
сценографији свадбеног церемонијала распознаје се регионална, верска 
и етничка припадност. Да би све имало смисла и испунило очекивања 
која су наметнута културом, ритуали унутар свадбеног церемонијала 
морали су се изводити према прописаном реду традиционалног моде-
ла. Ипак, овакви и слични закључци представљају идеализовани облик 
савременог доживљаја традиционалног модела свадбеног церемонијала. 
Но, једно је извесно, а то је да су се из економских разлога за свадбени 
церемонијал припремали дужи временски период, што је подразумева-
ло спремање неопходних дарова у обе породице, јер је институција дара 
временом надограђивана.
Као што је то случај с традиционалним облицима свадбеног церемо-

нијала у времену у којем су формирани и под условима када су се изгра-
ђивали, тако и новоформирани образац свадбеног церемонијала постаје 
врста маркера којим се истиче „нов начин“ мишљења и понашања по-
јединаца и заједнице у протоку свадбених ритуала. У оба случаја, тра-
диционалном и савременом моделу, структура свадбе се изграђивала 
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првобитно у облицима тренутних друштвено-политичких процеса, а 
потом се обликовала у правцу прихваћене или неприхваћене традицијом 
установљене обредне праксе.
Постављени обрасци и вредности у извођењу обредне праксе током 

свадбе често су били редуковани из различитих разлога, како у тради-
ционалном, тако и у савременом моделу свадбе. На уобичајено успоста-
вљање комуникације са казивачима реченицом „опишите ми свадбену 
светковину када сте се Ви удавали/женили“ готово 70% казивача стари-
је старосне доби је одговорило да се није одржавао прописани облик 
свадбеног церемонијала, већ да је девојка одбегла (у традициоанлном 
моделу), што је подразумевало изостанак славља у њеној породици и 
само организован ручак код младожење са гостима, чиме су уједно и 
трошкови свадбе умањени. У таквим случајевима је следио чин мире-
ња организовањем пригодног ручка и у кући младиних родитеља. На 
пример, из исказа С. К. (рођене 1932. године) из Бадљевице, сазнајемо 
како је „побегла“ другог дана по Ђурђевдану, а потом се свадба одржала о 
Петровдану. Касније се с мужем вратила у очеву кућу, па по смрти роди-
теља слави две породичне славе (девојачка и уједно слава домаћинства 
– Ђурђиц и мужевљева – Св. Арханђел Михаило).

Једном установљен модел свадбе постао је прижељкиван модел код 
свих испитаника. У пракси је то било другачије. У стварним моделима 
свадби долази до преплитаја традицијом устаљених образаца са индиви-
дуалним судбинама и стварним односима и осећањима учесника свад-
беног церемонијала (Ајдачић 2000: 186).
Дакле идеалтипски постављен модел свадбеног церемонијала под-

разумева први брак, прво венчање момка и девојке, те је структуиран 
следећим праксама према обрасцу трослојне шеме: а) предсвадбени оби-
чаји; б) свадбени обичаји и ц) обичаји после свадбе:

A) предсвадбени обичаји
1. упознавање младих и предбрачни односи

a. путем посредника – наводаџија (тетка, виспрен комшија/ 
комшиница) – традиционални модел (у врло малом 
проценту присутан и данас – Ландол, Радинац, Водањ, 
Бадљевица);

б. самостално – на игранкама, у школи, на послу (аграрни 
радови, посао у граду), током свакодневног путовања 
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у превозу, на сеоским вашарима и сл. (Ландол, Липе, 
Осипаоница), у кафићима.

2. период од саопштења родитељима до веридбе
a. млади су се виђали, „забављали“ о већим сеоским 
светковинама и вашарима, игранкама у домовима културе 
и другим предвиђеним местима;

б. данас заједно излазе најчешће у Смедерево – кафићи, 
диско-клубови („унука је имала момка који је долазио 
кући, а она ишла тамо (код момка)“, кажу „ово је сада 
нови век, а некада је то било срамота“).

3. прошевина, веридба, испит – у традиционалном моделу, 
данас искључиво веридба – дарови (прстен, делови одеће, 
метражна тканина, кошуље, мараме и сл.).

4. договор родитеља око трошкова за свадбу (број гостију, места 
у ресторану, евентуалном миразу и сл.)

5. позивање у сватове

Б) свадбени обичаји
6. момачко/ девојачко вече

a. у прошлости радно: припрема украса за подизање капије, 
песме и игра. Учествују код девојке девојчине другарице 
и ближа родбина; код момка момкови пријатељи и ближа 
родбина;

б. данас – поред радног дела, одласци у кафиће да се 
прослави последње момачко/девојачко вече.

7. дан свадбе – недеља, а у новије време и субота: припреме у 
момковој/девојчиној кући

a. долазак кума (обично старо кумство, али се дешава да 
млади себи одаберу неког блиског пријатеља за кума) и 
старог свата (ујак);

б. полазак по девојку;
в. девојачки дом – куповина девојке, гађање јабуке;
г. извођење девојке – ручни девер;
д. заједнички ручак – улога младе;
ђ. одлазак на венчање у месну заједницу па у цркву;
e. улоге момкових другова (Липе) или војводе–зета (Ландол);
ж. долазак младенаца, прелазак преко корита, млада и 
накоњче, улога свекрве;
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з. младино коло и свадбени ручак;
и. одлазак кума.

В) послесвадбени обичаји
1. посета младиних родитеља обично је наредног дана, док је у 
прошлости то било након недељу дана по свадби: Повратак – 
стари гости – некада – када долазе младини родитељи у госте 
(Ландол, Колари);

2. посета младенаца младиној родбини;
3. прослављање празника Младенци, 22. марта (нови ритуали 
уведени 60-их година 20. века).

Казивачи приближно исте старосне доби (између 45 и 80 година) на 
питање: „Колико се разликује свадба данас од оне у прошлости?“, сма-
трају да се свадбе разликују. Ипак, те разлике варирају од схватања саме 
свадбе. У описима и настојањима да се на неки начин осликају сви сег-
менти свадбеног церемонијала, казивачима нису били подједнако бит-
ни сви елементи и редослед догађања. Једни су у причама полазили од 
броја гостију, други од простора, времена, док је некима било важно 
фокусирати се на саму економију свадбеног церемонијала (Ландол, Липе, 
Колари, Осипаоница).
Тако на пример, у селу Ландолу, у породици која и данас живи са три 

генерације (унуци, син и снаја, баба и деда) настојали су да причају своје 
виђење традиционалне свадбе. Промене које су за ову породицу битне 
могу се посматрати са становишта формалног контекста: отац је имао 
свадбено весеље у кући, син под шатором у дворишту, док је старија унука 
имала свадбено весеље у ресторану хотела у Смедереву (Ландол). Осим 
поменутог, казивачи промене виде и у временском одржавању свадби. 
До Другог светског рата свадбе (свадбено весеље и венчање у цркви) 
одржавале су се недељом, изнимно четвртком, трајале су три дана, док 
данас венчање и свадбено весеље може бити и суботом („јер су људи за-
послени“), што је потврдио и свештеник у Друговцу. У неким насељима, 
према моравском региону, спомињу како су се другог дана свадбе при-
казивали поклони, док тога данас нема.
С обзиром на то да су улоге проводаџије или наводаџије биле битне 

у прошлости, врло често се улоге таквих особа издвајају у наративима 
када се започињу приче о предсвадбеним обичајима. Посредништво се 
сматра важним да би се постигао договор између две фамилије, те се 
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након тога приступало организацији свадбеног весеља (Вучак, Ландол, 
Колари, Липе).
У сватове данас позивају штампаном позивницом и телефоном. Свад-

бе су се одржавале под шатором, који се изнајми са свим потребним ак-
сесоарима и поставља у дворишту домаћинства, или се свадбено весеље 
организује у бољем ресторану у Смедереву. Сви казивачи се сећају како 
је у прошлости ишао неко млађи из момкове, односно девојачке куће, 
опремљен чутуром, о коју је био везан украшен пешкир да позива у сва-
тове. Том приликом је добијао и дарове – везивала се кошуља на чутуру.
У насељима у којима је вршено истраживање спољна обележја невер-

балне комуникације постављена у граничном просотру на домаћинстви-
ма и данас смислено означавају у коме је статусу одређена породица. На 
пример, познати маркери свадбених обичаја јесу украшене улазне капије 
домаћинстава. Тако је домаћинство (Б. Н., рођеног 1943. и Б. Н. рођене 
1948. године, село Ландол) имало обе капије и ограду окићене целом 
дужином према улици разнобојним машнама што је указивало да је у 
том домаћинству била свадба у скоријем времену. И јесте била свадба 
најстарије унуке. Украшена капија и ограда одмах је асоцирала на неи-
зоставно девојачко/ момачко вече, када се тај чин и обавља. Казивачи из 
Ландола су објаснили како „девојке спремају за подизање капије. Некада 
ишле перјанице и артије, а сада машне“. Дакле, у прошлости су се капије 
китиле („дизале“) са правим цвећем. Уобичајено је да се на улазној капи-
ји налази полувенац, у чијој је средини прикачена јабука и флаша црве-
ног вина. Негде (Врбовац) средишњи део је означн цветним украсима у 
облику срца у којем је вино, огледало и јабука. Данас је извршена само 
формална трансформација украса и ознака тако што је у понеким дома-
ћинствима право цвеће замењено машнама од разнобојне хартије. Врата 
куће, као граничног простора (унутра-споља) подједнако су означена у 
девојачком и момачком дому, а украшавају се на момачкој, тј. девојачкој 
вечери уочи свадбе (петак, субота). Магијска улога такве капије која има 
апотропејско својство, како за дом из којег излази млада, тако и за дом 
у који улази млада (младожењин дом), очитава се у исказу да су сву малу 
децу, ако их има у датом домаћинству, мазали чађом (нагараве) по челу 
када се „диже капија“. Иако се о томе не говори, прећутно је сасвим јасно 
да се још увек верује како сам чин „подизања капије“ представља радњу 
која је „опасна“ по још незаштићене чланове домаћинства – децу. Врата, 
тј. капије имају још једну симболику у овом крају, а то је да наговесте 
отвореност према позваним гостима, па су врата док траје свадба отво-
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рена, а самим тим су отворена и за оно што се у овим крајевима назива 
злим утицајима. У том случају, готово архетипским чином се прибегава 
различитим амајлијама како би се заштитила мала деца и младенци од 
непожељног злог дејства.
Сви казивачи код набрајања трошкова свадбе полазе од финансијког 

трошка опреме за младу; затим им је било битно да истакну где купују 
млади одећу („венчаница је купљена у Смедереву, коштала је 19 000 дин 
у 2008. години – Ландол; или „венчаница за снају је купљена у Београду, 
а платили смо је 26 000 динара“ – Друговац). Младину венчаницу је ку-
повао и поклањао стари сват, тј. момков ујак, али данас младенци ода-
бирају и купују одело у већим градовима попут Смедерева, Ниша или 
Београда. Често се спомињу и одласци у иностранство ради куповине 
венчанице и одела за свадбу. Ретко се венчаница посуђује, а након свадбе 
чува се у ормару.
Договору око тока свадбеног церемонијала, нпр. око шездесетих годи-

на 20. века, присуствовали су поред момковог оца, стриц, старији брат 

Капије украшене за венчања
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и ближи сродници. Има крајева где је и будући младожења био учесник 
у договору (Радинац, Суводол). Од договора до свадбе данас протекне 
кратки временски период.
Битан сегмент у структури традиционалног модела свадбеног цере-

монијала је била девојачка спрема и мираз. Каже Ј. М. (рођена 1924. го-
дине) из Липа: „Уз девојку су ишли ћилими, поњаве, то данас нема ко ће 
да ти седи у разбој да тка, а у прошлости се носило у Азању на фарбање“. 
Приликом договора, нарочито шездесетих година 20. века, планирала 
се и куповина намештаја за младенце, „соба“ коју је млада носила у нови 
дом. То се чини и данас. Младин отац је неколико дана после свадбе ку-
повао „собу“ младенцима. Женској деци је ретко давана у мираз земља, 
осим у случајевима када је девојка била јединица и није било других 
наследника. Тада је муж долазио, као што је то случај и данас, да живи у 
женином домаћинству. Обично носи назив домазет, или се каже „дошао 
на женино имање“.

Млада с накоњчетом и ручним девером, Липе
3 окто ар 2009.

Млада са ситом, Радинац
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Поштовање традиционалног облика институције кумства (Друговац) 
још увек је доминантно, на шта упућује и делимичан страх од евентуалне 
казне ако се не испоштује у том делу традиција. Верује се да би прекид 
са старим кумом донео несрећу младенцима (Друговац, Суводол), или 
да „неће имати порода“ (Мало Орашје), што се наводи примером случаја 
породице В. К. из Друговца.
По бројности гостију, раскошности и начину како се организује свад-

бени церемонијал, може се просуђивати да се свадбе организују од оних 
веома скромних (после Другог светског рата) до врло раскошних (ими-
тирање филмованих свадби или свадби познатих медијских звезда и 
сл.). Тако је, на пример, на свадби сина 1996. године приређене у кући 
(шатор), у породици Т. С. (рођен 1954. године) из Суводола, било 700 
гостију и тај догађај је снимала телевизија. Самим тим се дало до знања 
да је породица популарна у својој средини и да је испунила сценаријом 
свадбе очекивања шире заједнице. Жива музика и разглас учинили су 
да се ова свадба памти у селу (1975. године).
Родбина и комшије који послужују на свадби називају се акчије (Су-

водол). Има породица које изнамљују професионалну послугу, али то је 
ређе.
Када је реч о току свадбеног весеља, видно место у наративима заузи-

мају сегменти „народног глумовања“: објашњење улоге војводе. Војвода 
је према устаљеној пракси младожењин зет (ако га има). Кад сватови 
дођу пред младину кућу, војвода гађа тикву, а пошто је обори, може да 
преузме младу. Знак да је сватовски функционер је прикачена марамица 
на леђима и посебан дар који чини кошуља и окићен петао.
Занимљивим делом ритуала у наративима јесте ритуал извођења мла-

де из родитељског дома. Младу изводи брат након симболичне куповине 
младе, уз шалу и смех и предаје је ручном деверу.
С обзиром на то да је реч о веома хетерогеном становништву, у неким 

испитиваним насељима са невестом одлазе у цркву (нарочито после 90-
их година 20. века), где се обавља црквено венчање, па се сви сватови 
заједно враћају младиној кући на ручак, а потом предвече одлазе у мла-
дожењин дом. У другим насељима наводе како по обављеном венчању 
сватови одлазе одмах у младожењин дом, где је главна свадбена гозба.
Битни догађај у наративима је и довођење младе у младожењин дом 

према ритуализованим радњама – додавање накоњчета (малог мушког 
детета) којег она дарује, бацање преко главе пшенице или пиринча из 
сита на кров куће. Младожења младу уноси у кућу, пошто им свекрва да 
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кашичицу меда или шећера (Мало Орашје). Симболика прага није по-
зната и данас се више спроводи као део неке уобичајене радње у струк-
тури свадбе.
Жене се сећају како су у прошлости младе носиле ознаке свога ста-

туса и биле су обележене. До годину дана по склапању брака морале су 
у свим јавним и свечаним приликама на глави носити венац. Данас се 
то изгубило (Ландол, Колари), па нема посебне ознаке да је млада жена 
тек удата.

О    

Попут свих других крајева Србије, и у региону Општине Смедерево у 
проучаваним насељима казивачи сматрају како је веома важно да се брак 
овенча и потомством, посебно мушким. Нови члан породице у прошло-
сти прижељкиван је из више разлога. На првом месту сматрало се да се 
чином рођења детета породица потврђивала, јер је на тај начин оствари-
вала континуитет трајања. Нарочито се то исказивало у рођењу мушког 
детета (Колари, Ландол, Суводол). Потом, са аспекта економије и про-
дукције у домаћинству, породица је тако бројчано јачала, јер дете није 
третирано само као „још једна уста за храњење“, већ је оно било и нова 
радна снага (Суводол). Б. Н. је указала на то да су децу рано укључивали 
у пољске радове – „нека иде нек зна шта је газда“ (Ландол).
Међутим, како су се економски и друштвени услови живота мењали, 

и деца су у породицама мењала свој статус. Крајем 20. века па до данас, 
положај малог детета се знатно променио и готово да се његово детињ-
ство не разликује од живота деце у градовима.
Као што је у претходном корпусу грађе речено, тако и скуп ритуалних 

радњи у обичајима око рођења детета подразумева тројну структуру: 
обредну праксу пре рођења детета, рођење и пракса после навршене 
године од када се дете родило.
У прву групу ритуала спадају ритуали који се везују за обезбеђење по-

томства младог брачног пара. Када се узму у обзир архаични обредни 
поступци да би се обезбедило потомство, а потом и очувало, чини се да 
су многе ритуалне радње за које се веровало и за које постоји предубе-
ђење да су у новом времену ишчезле, ипак су још увек у пракси и то са 
свим својим пуним значењем. То само указује да је брига за очување нај-
драгоценијег и даље присутна и да се управо „спас“ тражи у архетипском 
понашању и мишљењу, односно у традиционалном моделу понашања.
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Страх од неиспуњења традицијом прописаних ритуала, или пак од 
започетих, а недовршених ритуалних радњи доприносио је да људи ових 
крајева верују како су на овај или онај начин нечастиви проузроковали 
смрт новорођенчета или мајке. Да је смртност била у великом проценту 
потврђују и протоколи умрлих, на основу чега се може уочити како је у 
првој половини 20. века честа била смртност породиља. Забележено је 
код природе смрти и смртност жена од сепсе („од тровања крви после 
порођаја“). У народу је протумачено како је породиља била уречена, да 
се то догодило због непоштовања кумства (Друговац), да свекрва сноси 
кривицу (Ландол) и слично.
Дакле, ритуали за обезбеђење потомства започињали су још током 

свадбеног церемонијала и настављали су се све док се млада жена не 
породи.
Од друге половине 20. века жене су се порађале у болницама. За жену 

која се порађа каже се „породиља“. У болницу (у Смедерево, мада је пре 
Другог светског рата била и болница у Коларима) води је муж и/или 
свекрва, јетрва, комшиница или неко ближи из куће. Д. Ј. (рођена 1945. 
године) одвезао је муж у болницу на порођај. Саговорница нам је саоп-
штила да никоме нису рекли да иде на порођај (Ландол), јер сам чин се 
и данас држи у тајности (Ландол, Вучак, Мало Орашје). Верује се да је 
могуће утицати негативно на ток порођаја. Осим тога, сматра се како 
за дете не треба ништа унапред набављати. Колевку, креветац обично 
дарују баба и деда, а остала опрема се набавља на сам дан изласка мајке 
и детета из болнице (Липе).
И у овом делу обичаја животног циклуса дар и даривање има одређено 

важно значење. Болничком особљу се носе бомбоњере, кафа и пиће (ви-
ски, бољи коњак и сл.) као част. Муж, пошто добије сина/ кћи, чашћава 
све у сеоској кафани. Казивач из Липа, Д. П., сликовито је описао своје 
емотивно стање када му се родила кћи. Тада је на три дана затворио ка-
фану „Лозовичку чесму“ и славио с најближом фамилијом. Сам истиче 
да је волео више женску децу од мушке и жеља му се испунила. Казива-
чица Н. М. (рођена 1938. године) из Радинца каже како је муж волео што 
му је родила сина; кад је дошло време порођаја, комшиница је повела 
породиљу у болницу, а муж је дошао да их изведе.
Ритуали прихватања новог члана породице, тек рођеног детета, та-

кође су у некој мери присутни и данас. Кад се роди мушко дете, готово 
сви казивачи причају да се оцу цепа кошуља, али не знају због чега се 
то чини. Једноставно одговарају са „ваља се“ или „за здравље детета“. 
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Пошто се дете с мајком доведе кући, укућани се понашају онако како 
је прописано традиционалним обрасцем (на микроплану – породица 
и макроплану – заједница). То подразумева одвајање детета и мајке од 
осталих укућана у посебну просторију ако је има; упаљено светло („нека 
лампица“) у соби где спава новорођенче 40 дана се не гаси (некада је то 
била свећа или петролејска лампа). Верује се у неким насељима (Вучак, 
Врбовац, Радинац) да се трећег дана по рођењу детета одређује његова 
судбина (суђаје). Каже Б. Н. како су у прошлости настојали да дете буде 
чисто (да је у сувим и лепим пеленама), јер треће вечери долазе „оне“ и 
проричу какав ће му бити живот. И у овим насељима се верује да „нема 
смрти без судњег дана“.
Пошто мајка и дете стигну кући, нека старија жена, обично свекрва 

одлази код парохијског свештеника по „светену воду“ или „знамење“, 
„зламење“ и тада свештеник даје привремено име детету, које је у упо-
треби до крштења. Данас се уз освештану воду од свештеника добија и 
бројаница. Света вода, бројаница и име су први званични апотропејо-
ни. Освештана вода се до шест месеци (40 дана) живота бебе, помало 
долива у каду (лавор, корито) приликом купања. Такође, вода у којој је 
купано новорођенче се до 40 дана не просипа изван куће, или се пази да 
се проспе тамо где се не гази. Данас се просипа у купатилу. Обично бабе 
стављају у колевку или креветац бели лук, нож под јастук, а око дететове 
руке везују црвену вуницу. Мајке се много не противе овим заштитним 
знацима јер како кажу „то не може да шкоди“.
У посету породиљи долази јетрва, сестра и друга ближа женска родби-

на – на повојницу. Мајка добија неки поклон симболично, а детету се даје 
новац, оделце, играчке. Јетрва обавезно као повојницу доноси погачу, 
мало соли, црни лук, пиле, црно вино. Обично кажу да је тако увек било 
и тога се придржавају. Симболику оваквог поклона казивачи не објашња-
вају, осим што се присећају да се црни лук даје породиљи како би имала 
млека (Радинац, Друговац, Липе). Уколико је мајка прворотка, обавезно 
је обилази бабица, како би јој помогла око бољег сналажења са дететом. 
У прошлости је мајци помагала свекрва или нека вешта старија жена.
Верује се како мајка и дете не треба да излазе ван куће 40 дана, посебно 

не ноћу. Такође се пази да пелене којим случајем не остану преко ноћи у 
дворишту. М. Ј. из Ландола каже: „Сунце греје дете напоље, а кад не греје 
у кућу“. Иста саговорница се присећа да уколико је мајка морала да изађе 
кад падне мрак у недра стави пресавијену пелену као једну врсту амајли-
је. Данас су све више у употреби куповне пелене од целулозе („памперс“).
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Почетком 21. века младе мајке не обраћају пажњу на време мировања у 
кући до 40 дана, већ се крећу с бебом по насељу, иду у посету, шетњу (чак 
трећи или четврти дан). Ипак, приликом изласка из кућног простора 
стављају детету неку амајлију, везују црвени конац или мажу гар на чело. 
Верују и да се дете штити од дејства злих утицаја тако што му се нешто 
од одеће обуче наопако (Бадљевица, Ландол, Липе).
Према плачу детета се суди да ли је дете уречено или не. Уколико сма-

трају да је уречено, носе га код бајалица, ако свекрва или нека друга 
баба у породици не уме да баје. Обично кажу баје се од „стра“, баје „од 
жар“, тако што „баба угреје ашов у шпорет и баје“ (Бадљевица, Врбовац, 
Друговац). Осим тога, казивачица из Бадљевице каже како њена унука 
и данас тражи да се „гаси угљевље, јер дете плаче“. Објашњавају да кад 
угљевље потоне, тада је дете уречено. Старе жене, наводи М. Ж. (рођена 
1957. године) бају „од стра“, а мушкарци „од клинови“ (Радинац, Липе, 
Друговац).
Други битан догађај у корпусу пракси у обичајима код рођења јесте, 

према казивањима, крштење детета. Ретко се помиње да децу нису кр-
штавали иако је друга половина 20. века била обележена комунистич-
ким временом. Уколико тај чин нису могли или нису хтели родитељи да 
организују, то је чинила дететова баба, тако што би она с кумом отишла 
у цркву и крстила дете, објаснио је свештеник из Друговца. Деца су кр-
штавана од другог до четрнаестог дана по рођењу. Данас прође и до го-
дину дана, па се обично крштење споји са прославом првог рођендана. 
Изостанак мајке са крштења у цркви је обичајима одређено још у тра-

диционалном моделу понашања и мишљења заједница. То се и данас 
врло поштује. Обично кажу да док траје обред крштења, мајка код куће 
нешто ради – чита, везе и слично, како би дете било вредно и успешно 
у животу. Ј. О. (рођена 1957. године) из Радинца објашњава да су децу на 
крштење носиле бабе или неудата млада жена, тетка детету, нека девојка. 
Од важности је и данас да децу крсте у непарним месецима и у непарним 
годинама. Није познат разлог ових веровања (Радинац).
Крштење се у породици обележава свечаним ручком и даривањем 

кума и куме. Кумови такође дарују дете. Крајем 20. века, нарочито после 
80-их година, на крштење се позивало и посебним позивницама.
Уобичајено је било да детету име даје кум. Родитељима саопштава по 

повратку из цркве. Данас родитељи сами изаберу и предложе име куму 
с којим се он у већини случајева сложи. Има случајева, каже Ј. О., да кум 
напише више имена, па родитељи извлаче. Према књигама рођених из 
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Колара (друга половина 19. века) уписана су женска имена Анђелка, Ста-
нојка, Станка, Ана, Станица, Марица, Ката, Сара, Елена, Смиљана, Ста-
менка, Круна, Ђурђица, а од мушких: Никола, Драгутин, Илија, Јерота, 
Стеван, Тоза. У новије време у моди су имена Сара, Ива, Милица, Ана, а 
од мушких Лука, Драган, Мирослав, Угљеша. У периоду између 1840. и 
1850. године, на пример, у просеку се годишње рађало око деведесеторо 
деце у Коларима, док је у 2007. години рођено само шеснаест беба.
Уколико неко примети да је детету изникао први зуб, њега родитељи 

дарују, а детету се даје на поклон нешто бело (Радинац, Друговац, Оси-
паоница), како би зуби били бели. Такође, кад испадне први зуб, тада га 
завију у хлеб и дају кучићима, из веровања да ће тим чином обезбедити 
да зуби буду здрави и чврсти као у пса.
Исхрана деце се временом мењала. Готово да на исхрану и врсту хране 

намењену деци казивачи не придају неки значај. Она се подразумева. 
Мајке у већини случајева доје децу, а уколико немају млеко тада су их 
храниле бебилаком и кравицом (куповно млеко ). Праве се и разне 

Књига крштених, Архив Смедерево, прва половина 19. века
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кашице. Б. Н. из Лан-
дола каже како је унуке 
однеговала на крављем 
домаћем млеку. Једном 
кад се прекине са доје-
њем, више се „дете не 
повраћа на сису“ (Мало 
Орашје, Осипаоница, 
Радинац).

Од друге половине 20. века сва деца се школују. У наративима се више 
пута наглашавало да су у прошлости породице имале много деце – сед-
моро, па и више, тако да нису сва деца похађала школу. О овоме је било 
речи и у претходној дескрипцији код свадбених обичаја. Од дечјих ига-
ра из прошлости највише се памте игре са лоптом – крпењачом. Данас 
је такође лопта главни реквизит у игри, па А. М. (рођен 1923. године) из 
Радинца каже да годишње купи три до четири фудбала унуцима.
У већини случајева малу децу чувају баба и деда. У насељима попут 

Радинца и Осипаонице сасвим мала деца иду у обданиште. Често се спо-
миње како деца спавају са бабом „како би снаја ојачала“ (Ландол, Бадље-
вица, Липе). Има и случајева да баба и деда имају улогу у чувању деце док 
су им родитељи на послу (у Смедереву), а по доласку родитеља с посла 
деца време проводе са њима.

Школски дневник, 
Друговац 4. новембар 2008.
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С обзиром на то да је у прошлости, нарочито у првој половини 20. 
века, забележен већи проценат морталитета тек рођених беба, у народу 
су се изградили механизми у виду посебних магијских радњи како би се 
утицало на спречавање смртности. Поред улоге бајалица, један од најче-
шћих примера јесте и симболично остављање на раскрсници тек рођеног 
детета. Према веровању први случајни пролазник би у том случају поста-
јао крштени кум. Данас више није у пракси изношење деце на раскршћа, 
мада још увек старији казивачи причају о овој ритуалној радњи.
Деца су према Протоколу умрлих Српске православне цркве Св. Пет-

ке Трнове из Радинца, на пример, у прошлости умирала од различитих 
болести: фрас, завезана црева, „слабо рођена“ или менингитис, грип, 
астма, шарлах (1948. године). Некрштену децу сахрањивали су на пери-
ферији гробља.

П  

Да би се према већ давно устаљеним веровањима неометано извели сви 
традицијом прописани ритуали када пристигне судњи час, потребно је 
да заједно, живи сродници и покојник, прођу кроз ритуале очишћења, 
јер су подједнако постављени у раван нечистих. Уколико се сви започети 
ритуали изведу до краја и према уређеним обрасцима понашања утеме-
љеним у обичајима, од момента смрти, па до навршених четрдесет дана, 
односно до године дана, смањује се опасност од изазивања непожељног 
зла које може да нанесе умрли у ближој и даљој околини (Марјановић 
2012: 18).
Следећи претходно речено и у овом делу животног циклуса могуће 

је издвојити троделну структуру ритуала и пракси везаних за погребне 
обичаје: а) време када се предвиђа и када наступи смрт; б) дан сахране 
и релевантни ритуали; в) период до годину дана.
Обично се у првој години комуницира са покојником ритуалима који 

су прописани да се изврше до године дана од настанка смрти, а потом 
се кроз евидентне радње сачуване до данас, комуникација остварује са 
свим прецима о задушним данима. Покојник улази у заједницу предака, 
па се уочава како породица остварује контакт са свим прецима изласком 
на гробље, паљењем свећа, преливањем гробова и друго.
Дакле, у погребним обичајима у свим насељима у којима су вршена 

истраживања задржани су одређени архаизми. Стари људи припремају 

Z04-117-151 - Marjanovic.indd   141Z04-117-151 - Marjanovic.indd   141 26.3.2013   03:58:4826.3.2013   03:58:48



В  М

142

себи одело за смрт и чувају га у неком делу ормара. Обично кћерка или 
снаја знају шта и како треба обући и припремити у моменту смрти.
Верује се у предсказање смрти, па када сањају неког ко је умро или 

чују кукавицу, зна се да ће он лично или неко из куће умрети (Друговац, 
Радинац). Уколико неко умре у кући (а не од болести у болници), обаве-
штава се болница (лекар) и свештеник. Родбина се обавести телефоном.
Покојника чувају у кући целу ноћ, у чему је и данас улога колективног 

бдења веома важна. Они који долазе да изјаве саучешће обраћају се по-
родици са „прими моје саучешће“ и прилазе покојнику који лежи у ков-
чегу на столу у соби. Уз свећу, људи доносе пиће, кафу, понеко донесе и 
брашно, уље, кошуљу, пешкир. Т. С. из Суводола каже: „Сахрањује се кад 
поп одреди. Мртвац мора да преноћи. Седиш по целу ноћ“. У просторији 
где је покојник свећа гори код главе у лавору с песком. Остале свеће се 
остављају поред ковчега. Након симболичног купања и облачења покој-
ника, руке и доња вилица се повезују, а пред изношење покојника онај ко 
је „везао“, морао је и да одреши. Повез се затим поставља на покојника. 
Испод стола на којем лежи покојник налази се лавор с водом. Након из-
ношења ковчега с телом из куће, вода се просипа на место где се не гази. 
Такво место је лоцирано у башту с цвећем.
Огледало и све сјане површине се прекривају пешкирима. Узима се 

једна или више жена које припремају храну намењену за душу покојника. 
Колач, кољиво (кувано жито) и вино су обавезни елементи који се спре-
мају како за дан сахране, тако и код давања парастоса умрлом.

 У присуству свештеника, покојника у отвореном ковчегу (сандуку) из-
носе из куће ногама напред, тако што ковчег спусте прво на праг. Одре-
ђује се жена која потом чисти кућу, док неки мушкарац обично скупља 
свеће.
Опело се врши испред куће. Најужа породица присуствује са свеште-

ником чину освећења куће за здравље. Потом се формира погребна по-
ворка која прати трактор са телом покојника. Испред поворке су они који 
носе барјаке и неки млађи мушкарац који носи крст око кога је окачен 
пешкир. До гробља поворка застаје на раскршћу. Обично застаје на три 
места уз читање молитве. Свештеник молитву чита и пред кућом онога 
који плати за то (Мала Крсна). Уобичајено је да гроб копају комшије, које 
породица умрлог дарива кошуљама. Повратак са гробља готово у свим 
насељима није подразумевао да се мора ићи другим путем.
Након сахране, учесници из погребне пратње се враћају у дом по-

којника на заједнички ручак, вечеру намењену души покојника – даћа. 
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У кућу прво улази онај који је носио крст. На улазу је лавор са водом за 
прање руку. Б. Т. (рођена 1947. године) из Друговца каже како код по-
вратка са сахране сви „узму ћерамиду и перу руке. Пешкир је закачен 
на чесми. Поставља се три или пет софри; храна се намењује покојнику 
од свега по мало. Храна може бити посна ако је пост и мрсна ако је мрс. 
Такође се гледа да ли је среда и петак. Пост су и стари поштовали. Када 
умре мушко, закоље се мушки брав, а женско женска животиња. Служи 
се ракија, пиво. Дешава се да на даћи буде и до 200 душа. У Друговцу је 
поп забранио венце“.
Верује се да онај ко би „прескочио“ долазак на сахрану не треба да до-

лази на подушја, јер то „не ваља“. Такође млада у другом стању не иде на 
гробље нити на сахране.
На гробље се излази прво јутро по сахрани, потом у прву суботу, да 

би се до 40 дана ишло сваке суботе, осим у суботу пред 40 дана. Помен 
за 40 дана даје се тачно када протекне тај период, а затим се излази на 
шест месеци, па на годину.
Поред гроба, гробља као простора искључиво намењеног мртвима, 

где се одвијала комуникација с покојницима, постојало је и гранично 
време, када се према веровањима сусрећу живи и мртви. О већим и зна-
чајнијим празницима, попут Божића или Ускрса, укућани излазе на гро-
бље и обилазе све покојнике – претке. Некада, спомињу казивачи, дели-

Црква и предмети поклоњени 
цркви за покој душе, Мало 
Орашје, 2010.

Друговац, 4. новембар 2008.
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ло се за душе умрлих на други дан Божића, те на Ђурђевдан. Данас се то 
изобичајило. Обавезни излазак и посета свим покојницима је уочи или 
на сам дан Св. Тројице (Духови). Верује се да тада живи могу видети умр-
ле. Такав имагинарни сусрет, „виђење“, често описују на следећи начин: 
„Мора се употребити пљосната флаша вина, не сме се разговарати ни са 
ким на путу до гробља. Флаша се стави уз крст и потом почну мехурићи 
да излазе из флаше, а онда се појави и покојник. Не сме нико да заплаче.“ 
(Б. Т., рођена 1947. године, Друговац).
Осим наведених дескрипција и фрагмената наратива везаних за по-

гребне обичаје, казивачи се осврћу и на материјална давања свештенику 
код сахране или подушја (Друговац, Мала Крсна). Причају да свештеник 
прво гледа имовно стање домаћина, а потом одреди висину новчане на-
докнаде (Друговац). Такође, становници појединих села настоје да сахра-
ни присуствује свештеник који је из њиховог краја. На пример, казивач 
П. Р. казује како је у Коларима био у парохији свештеник из Хрватске, 
па су, када му је отац умро, звали свештеника из Друговца, јер са првим 
свештеником нису били у добрим односима.
У прошлости смртни случај у заједници оглашаван је путем црквених 

звона: када умре жена, звонило се први пут једанпут дугачко, потом у 
континуитету два пута, а онда три пута; када умре мушкарац, прво се 
звонило три пута, а потом четири пута (Друговац). До Другог светског 
рата уобичајено је било да неко млађи „узјаше коња и иде да јавља“. Данас 
се јави ближој фамилији телефоном, а такође, раширено је обавештење 
путем закачених умрлица – плаката на свим важним местима у насељима 
(бандере, на излозима продавница, уличним огласним таблама, на огра-

Друговац, 4. новембар 2008. Стари и нови надгробни споменик 
Суводол, 2010.
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дама, киосцима и слично). У најновије време умрлице су компјутерски 
обрађене и штампају у онолико примерака колико сматрају да треба да 
их поставе у насељу (Радинац). У центру Врбовца, на пример, на киоску је 
било прикачено неколико важних по заједницу обавештења (о организо-
вању журки и музичких вечери, продаји кошуља), па и обавештења о тек 
умрлим суграђанима и парастосима. Дакле, живот и смрт се прожимају 
у свакодневици и кроз поруке које шаље дата култура.
Визуелно обележје које казује да је породица у жалости је ознака у 

облику прикачене црне тканине на коју је постављена умрлица код ула-
зних врата. Често је умрлица урамљена, што указује на њено трајније 
чување и има улогу ознаке породице у жалости. У пракси је и да се име 
покојника испише на црној тканини која стоји до годину дана на кући, 
а понегде и дуже. Црнина се носи у жалости. Време ношења ознаке жа-
лости је данас индивидуални чин. Неко „жали“ носећи црнину шест 
недеља, а неко и годину дана. Обично се црнина носи за млађом особом 
годину дана. Скидање црнине се ритуално обавља на гробу покојника 
тако што жене црну мараму остављају везану на крсту. Мушкарци оста-
вљају црни белег у облику броша.
Надгробни споменик се подиже до годину дана по смрти. У новије 

време се подижу гробнице и често се испишу имена оба супружника иако 
је један од њих још жив. Храна је и у овим крајевима основни медијум 
комуникације са покојницима о свим већим задушницама и празницима 

Оглашавање смрти, парастоса, Радинац 2009. Умрлице плакате, Ландово 3. 
новем ар 2008.

Z04-117-151 - Marjanovic.indd   145Z04-117-151 - Marjanovic.indd   145 26.3.2013   03:58:5926.3.2013   03:58:59



В  М

146

када се посећују гробови умрлих. Готово поред сваког гроба (на пример 
у Друговцу) налази се мали сто, трпеза на коју се ставља храна намењена 
за душу покојника. На гробовима се често виде остављени тањири, храна, 
чаше за ракију, шољице за кафу, остаци хране, цвеће.
У књигама умрлих забележена је различита природа смрти станов-

ништва у испитиваним насељима посматрајући од краја 19. па до друге 
половине 20. века. Прва половина 20. века је обележена, на пример, бо-
лестима типа запаљења плућа и мозга, туберкулоза, туберкулоза костију, 
трбушни тифус, везана црева, запаљење бубрега, ушо оља, е иле сија, 
рак. У току Другог светског рата и у годинама после рата записано је како 
су појединци умирали и услед несрећног случаја – разнесен бомбом, пао 
под лед, стрељан, погинуо од ватреног оружја итд. До друге половине 
20. века просечна старост је била 77 година. Парохијски свештеници 
су уредно записивали да ли се покојник пред смрт исповедио или није. 
Рубрике у којима стоји да се људи на самрти нису исповедили су у већем 
проценту. На основу тога може се условно закључити да су људи имали 
мању потребу за исповест пред смрт, као и за сам сусрет са свештени-
ком, а што посредно говори и о самом њиховом односу према религији 
и цркви.
Код Срба у целини је смрт третирана у контексту „вечног живота“ у 

оностраном простору, па се припремни период за „онај свет“ веома те-
мељно одвијао у овоземаљском битисању.3 На основу таквих података 
утврђено је како је чин умирања појединца представљао јавни догађај. 

3 Веома исцрпне дескрипције дали су у својим делима В. Чајкановић, Ш. Кулишић, 
С. Зечевић, Д. Бандић и други.

Ознака куће у којој је живео покојник, 
Радинац 2009.

Обележје на кући покојника, Радинац
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Људи на самрти нису одвајани од осталих као што је то данас случај, мада 
с мањим изузецима у удаљенијим селима је колективност учествовања у 
умирању појединца сачувана до данас, о чему такође има података у ет-
нографској грађи и другим писаним изворима. Можда је најизразитија 
особеност српске погребне обредне праксе, али и есхатолошких начела 
садржана у уверењу у садејство живих и мртвих, те прихватање гроба као 
средишње тачке комуникације, упућују на то С. Марјановић-Душанић и 
Д. Поповић (2004: 21).

З  

Обичаји животног циклуса у контексту ритуала како се изводе и како им 
се приступа начелно спадају као што је познато у оквире обреда прела-
за. Представљена грађа обичаја животног циклуса прикупљена у делу 
насеља која припадају Општини Смедерево, само делимично указује на 
поједине структуре ритуала и пракси које су се одржале и које се упра-
жњавају како би се остварили очекивани резултати, било да се односе 
на потврду статуса колектива и појединца, било да се односе на социјал-
ну структуру испитаваних заједница, или пак да се колико-толико кроз 
нарацију приближи схватање традиције. Тако долази до стварања одре-
ђене слике о социјалној имагинацији, која је најчешће представљена у 
култури памћења испитиваног становништва. Социјална имагинација, 
сматра Ч. Тејлор, врло је сложена и обухвата свест о ономе што обично 

Обележје смрти, Радинац, 2009. Протокол умрлих, Колари

Z04-117-151 - Marjanovic.indd   147Z04-117-151 - Marjanovic.indd   147 26.3.2013   03:59:1026.3.2013   03:59:10



В  М

148

очекујемо једни од других, односно очекивања се крећу у правцу зајед-
ничког разумевања које помаже да се обављају колективне делатности 
(Тејлор 2011: 178). Исти аутор сматра како људи функционишу на основу 
схватања онога што постоји изграђено у заједничкој структури (Исто). 
Према Муру и Мајерхофу, ритуал не припада само структуришућој стра-
ни друштвеног понашања него се он може и створити као покушај да се 
формира начин на који људи мисле о друштвеном животу (Мур, Мајер-
хоф 1894: 118).
Дакле, фрагменти из корпуса животног циклуса само указују на ком-

плексну структуру обичаја код становништва у испитиваним насељима 
Општине Смедерево. Све три групе обичаја подразумевају значајну улогу 
колектива који одређује појединачне улоге у извођењу ритуала. Међутим, 
новија истраживања тек морају да покажу и докажу шта су данас циљеви 
и функције ових ритуала. Да ли је реч о настојању на кохезији заједница 
или на указивању појединачних (породичних) или личних идентитета? 
Магијско-религијске радње и ритуали у прошлости су упућивали на про-
цесе прелажења из једног у други свет, из хтонског у овоземаљски и из 
овоземаљског у хтонски, при чему се успостављао нарочити однос према 
ритуалном субјекту у стању његове статусне неодређености (Јовановић 
2001: 208), а ритуални субјекти у свадбеним обичајима су свакако и данас 
младенци, посебно млада, потом обе породице и издвојени сватовски 
функционери; у обичајима код рођења детета поред мајке и новорођен-
чета у прихватању новог члана заједнице ритуални субјекти су сви из 
окружења; у погребним обичајима поред „начете породице“, ритуални 
субјект је и сам покојник.
Иако можда након представљеног истраживања животног циклуса 

обичаја није могуће у потпуности разумети сву структуру обредних прак-
си, могуће је уочити шта у наративима становништво издваја као део 
своје културе памћења. Дакле, методолошки објективизам који се по-
ставља у сферу сваког истраживања имплицира раскид с непосредним 
искуством (Burdije 1999: 158), те успоставља објективне односе у правцу 
образаца који се налазе мимо историје појединаца и заједница, а то до-
води до конструисања одређених модела и слободних процена самог 
истраживача.
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Sum mary

Vesna Marjanović

Life Cycle of Customs Among the Inhabitants of 
Smederevo Municipality

In this work is presented material gathered in the fi eld  in some of the settle-
ments of the Smederevo Municipality from 2008 to 2010. As part of the project 

“Ethnological Study of Settlements in Smederevo Municipality” I was engaged 
in ethnographic research of life cycle of customs, either traditional or mod-
ern model of thinking and behavior of the communities. Presentation of  the 
material also problematizes contemporary fi eld work of ethnographic char-
acter because combination of traditional and modern model and reducing 
of certain rituals  to some new models of behavior occurred in ritual practice. 
The material itself does not  tell us much as it is in the forms of fragments of 
culture of memory and remembrance. Organizing of data has been carried 
out indirectly because I was not a witness to any of described rituals.
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