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КомУНИКАЦИЈА с тРАДИЦИЈом  
НА ПРИмЕРУ ПоГРЕбНоГ РИтУАлА У шАЈКАшКоЈ,  

тИмоЧКоЈ КРАЈИНИ И ПИРотсКом РЕГИоНУ 

Рад је настао као резултат истраживања обављених у делу југо-
источног бачког региона познатог под именом Шајкашка1 и у источној 
Србији2. У току научноистраживачког рада у оба пројекта пратила сам 
животни циклус обичаја. На основу емпиријског материјала представља 
се синтетизована грађа о погребним обичајима. 

Након завршетка истраживања и сумирања резултата утврђено је да 
су многи елементи традиционалног модела понашања сачувани нарочито 
у погребном ритуалу. У том контексту разматра се однос рецентног ста-
новништва и традиционалног модела понашања код погребних обичаја. 
С обзиром на то да су насеља у источној Србији демографски опустела и 
да данас у селима живи старачко становништво, које је на себи својствен 
начин успоставило унутарње механизме помоћу којих ишчекују судњи 
дан, чини се занимљивим представити начин на који се успоставља њи-
хов комуникацијски облик према „другом свету“ у данашње време. У ре-
гиону који је познат као Шајкашка, дошло је у последњој деценији XX 
века до прилива новог становништва са јужнословенских простора, али 
и с јужних простора Србије, са Косова које је донело део својих традици-
оналних обреда који се делимично разликује од постојећих, те је и облик 
комуникације у погребном ритуалу различит. 

Кључне речи: смрт, ритуали одвајања, погреб, покојник, веровања, 
„онај свет“

1 Животни циклус обичаја у шајкашкој тема је научноистраживачког пројекта Одељења 
за друштвене науке Матице српске у Новом Саду који је финасиран средствима покрајинског 
секретаријата за науку и Министарства науке Републике Србије (2004, 2005, 2006, 2007). 

2 Научноистраживачки пројекти Етнографског музеја у Београду (2001-2005. године) фи-
нансирани средствима Министарства културе Републике Србије.
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1.

Из наслова овог прилога може се видети да је расправа усмерена ка 
комуникацији помоћу извођења ритуала између живих и њихових умрлих 
сродника на једном делу територије Србије на којој су извршена етнолошка 
теренска истраживања.3 У прилогу су само дати сажети облици ритуала и 
његова структура која се развија у тзв. језик културе у посматраним регио-
нима и још увек није на нивоу откривања латентног контекста значења ове 
комуникације.

Под погребним ритуалом обично се означава скуп религијских обреда 
и магијских радњи у вези са умрлим. Могуће их је третирати као комплекс 
прописаних, традицијом установљених и на нивоу друштвене заједнице 
општеприхваћених облика симболичког понашања. Представљају систем 
разрађених образаца деловања које пружа култура на разноврсне потребе 
и проблеме изазване дешавањем смрти. Самим тим сваки друштвено-кул-
турни ентитет има свој специфичан погребни циклус обичаја и обреда који 
одражава не само облике веровања на којима ритуал почива већ, исто тако и 
неке од основних особина, мотива и вредности система у целини4. 

Облик комуникације који је представљен кореспондира традиционал-
ном моделу понашања у заједници. Tрадиција је oвом приликом третира-
на као облик времена одређеног прихваћеним и познатим радњама које су 
се, условно речено, генерацијама преносиле преко устаљене обредне прак-
се погребног ритуала у временском распону од краја XIX до почетка XXI 
века. Проучавани модел у погребном ритуалу иако је означен термином 
традиција, није посматран као статични облик преносивог понашања већ 
у контексту формалних промена. Суштински елементи структуре ритуала 
задржали су везу с оним што је препознатљиво као традиционални модел. 
Из угла комуникацијског односа погребни ритуал представља медијум сим-
боличке комуникације и регулатор je друштвеног живота5. 

Дакле, обичаји животног циклуса, посебно обичаји који су у непос-
редној вези са рођењем и обичаји који су везани за смрт и погреб поред 
биолошких одлика, издвајају се архаичним ритуалима и специфичним од-
носом заједница према почетној и завршној етапи људског трајања. „Живот 
и смрт као екстремне супротности, али и њихова прожимања у ма ком сис-

3 Комуникација, општење у контексту културолошкх одлика ритуала подразумева ства-
рање специфичног језика којим се комуницира у систему ритуалних односа. Е. lič, Kultura 
i komunikacija, Beograd 1983; Погледати релевантну наведену литературу у I. Kovačević, Ko-
munikacijski pristup proučavanju rituala, Etnološki pregled, 17, Beograd 1982, 143-153. D. Ban-
dić, Komunikacijski aspekt religije, у Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, Beograd 1997, 7-31. 

4 М. Prošić-Dvornić, Pogrebni ritual u svetlu obreda prelaza, na primeru Stonskog primorja,  
Etnološki pregled, 18, Beograd 1982, 41-53, 41

5 Овакво становиште заступа Б. Јовановић, Магија српских обреда, Ниш 2001, 8, а преузима 
га од Е. liča, Kultura i komunikacija, Beograd 1983, 18-20.
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тему схватања света, заокупљају све генерације друштва, спајајући данас, 
традицијом укорењене елементе и оне које, неизбежно доноси савремени 
тренутак“6. Смрт и живот као екстремне супротности у ма којем систему 
схватања света, пише А. Гуревич, заменљиви су као категорије док је гра-
ница између њих пропустљива, тј. мртви се враћају живима и људи умиру 
само привремено7. Утемељена тумачења везана за култ мртвих у религијс-
кој пракси Балкана, одвајкада су представљала загонетку широј европској 
јавности, па се под утицајем општих теоријских расправа јављају распра-
ве о култу покојника, његовом развоју и значају за српску културу у чему 
предњаче студије в. Чајкановића, Ш. Кулишића, С. Зечевића, а потом и Н. 
Пантелића, Б. Јовановића. 

Традиционални облици понашања у погребним, тј. посмртним ритуа-
лима поседују своју визуелну, вербалну, просторну и временску димензију 
интегрисану у садашњост8.

Узимајући у обзир све што сам до сада оквирно поменула постављени 
задатак ће се односити на нека запажања везана за погребне обичаје у на-
веденим регионима а која су произишла из истраживачког рада у периоду 
од 2001. до 2007. године. Истраживања су обављена у сеоским срединама, 
техником опсервације, интервјуа, аудио и визуелним записима. Испитаници 
су били припадници оба пола, различите старосне доби – од 30 до 91 (105) 
година, православне вероисповести, изузев у Шајкашкој где су проучавани 
и ритуали код католичког становништва (углавном мађарског). У Шајкашку 
је дошло до прилива новог становништва с јужнословенских простора (из 
бивше СФРЈ, од 1991. године), али и из јужних простора Србије, са Косо-
ва и Метохије (почетком XXI века) које је донело део својих традиционал-
них обреда који се само делимично разликују од постојећих. За разлику од 
ових северних простора, који су у популационом облику релативно добро 
насељени и који се налазе у поречју река Тисе, Дунава и Бегеја, у источној 
Србији, реч је о планинским пределима, насеља су демографски опустела и 
данас у њима живи старачко становништво. Таква домаћинства оријентиса-
на су на себе саме и мањим делом на средину у којој живе, те су на посебан 
начин успоставили механизме за одржавање у животу и умногоме олакша-
вају и ишчекивање „судњег дана“. 

Према томе, истраживањима заснованим на синтези основних фаза пог-
ребног ритуала желим да подстакнем два произвољно формирана модела 
мишљења и понашања – један се односи на вишенационалну и вишеверску 
средину са сталним миграционим кретањима становништва (израженија је 
покретљивост у Шајкашкој), а други се односи на моноетничку и једновер-
ску средину са одликама депопулације насеља. 

6 М. Prošić-Dvornić, нав. дело, 41.
7 A. gurevič, Problemi narodne kulture u srednjem veku, Beograd 1987, 270-271.
8 B. Đaković, Posmrtni običaji i obredi, Etnografski muzej, Zagreb 1985, 7.
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Међутим, када је реч о структури и формалним одликама погребних 
ритуала, они се незнатно разликују и углавном се одликују по различитом 
приступу самих информатора према концепту смрти па ћу за потребе овог 
прилога покушати да изложим што општији модел који се наметнуо након 
завршених истраживања, а потом ћу утврдити комуникацијски однос који се 
развио између живих и мртвих. Познато је, сматра Д. Бандић, да сваку кул-
туру карактерише тежња за стварањем организоване слике света, за форми-
рањем логички кохерентног виђења природних и друштвених појава9. Ипак, 
та логика није и увек лако уочљива и може се уочити тек на неком много 
дубљем нивоу, у сфери несвесног, тј. архетипског10. С. Зечевић је током 
рада на феномену култа мртвих код Срба идентификовао низ сличности са 
словенском концепцијом веровања у загробни живот те је и констатовао низ 
сличности у различитим крајевима Србије11.

2.

У народу је распрострањено веровање да се човекова судбина и самим 
тим и дужина живота одређује још приликом рођења – од судњег дана не 
може се утећи. Улога одређивања судбине сваком људском бићу припи-
сивана је посебним, замишљеним женским бићима – суђенице, суђаје, оне, 
милостиве, судије, бабице, ноћнице. Још увек је жива, на основу казивања, 
представа о три жене, одевене у дуге црне хаљине, с дугом косом које 
одређују судбину новорођеном члану заједнице. У одређивању судбине 
оне поседују различите особине и свака има другачији задатак приликом 
одређивања будућности новорођеном бићу. Ипак, најмлађа између њих има 
и најзначајнију улогу – одређује дужину живота, време венчања и друге бит-
не моменте у животу, па и када ће му доћи судњи час. На одлуку суђеница 
утиче се разним магијским радњама и фиктивним даровима – попут погаче, 
паљења свеће, одевањем у свечано ново одело мајке и детета, свечаног до-
чека треће вечери код породиље и слично (Шајкаш, Мошорин). 

веровању да је све одређено још приликом рођења очигледна је поду-
дарност и у синкретизму посебних митских представа које одликују спе-
цифичност егзистенцијалне ситуације доласка на свет праћене одређеним 
неизвесностима и опасностима12. 

9 D. Bandić, Posmrtno umiranje u religiji Srba, u Carstvo zemaljsko, carstvo nebesko, Beograd, 
1997, 67-84, 70.

10 Исто.
11 С. Зечевић, Култ мртвих код Срба, Београд 1982, 32-33.
12 Б. Јовановић, Магија српских обреда, 2001, 85.
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Ако посматрамо живот индивидуе у виду разних кривуља или матема-
тички одређеном правом која је испресецана разним животним ситуацијама, 
тада се одлазак са овог света налази на супротној тачки од почетне. 

  

 

_______________________________________________________ 

живот         смрт 

XZ                      ZX 

 

 
 

Такав баланс доводи заправо до спајања у замишљени долазак и одлазак 
из стварног (из овоземаљског (XZ) у онострани (ZX)) простор. Онострани 
простор, тј. друга димензија припада непознатом (али са створеном имаги-
нарном представом о оном свету) а то је све заокружено у комуникацији жи-
вих с покојницима, тј. прецима. Живи сродници заправо морају да обезбеде 
све неопходне услове умрлом члану, да би он могао да настави живот на 
оном свету. На том имагинарном плану живот је заустављен у оном стању 
у којем је човек умро. Стога да би се и процес одвајања умрлог од света жи-
вих обавио ваљано, неопходно је испоштовати ритуале који помажу да душа 
умрлог преброди процес очишћења. 

 

живи сродници  ритуали до годину дана  покојник 

 
_____________________________________________________________ 
 

покојник   задушни дани у календару  живи сродници  

 

 
Дакле, када се деси смрт у некој породици тада се свесно (или и несвес-

но) започиње с низом магијских радњи да би се сви ритуали извели до краја, 
тј. да би се одвајање покојника из света живих и његов улазак у свето време 
одвијало онако како је традицијом утврђено. Амбивалентан однос према по-
којнику проузрокован је с једне стране због страха од покојника, а с друге, 
да се што дуже задрже везе с њим. 

3.

У основи погребне ритуале могуће је поделити у четири замишљене 
фазе: а) предзнаци смрти и припрема за одлазак са овога света; б) обредне 
радње док је још покојник у кући; ц) сахрана и релевантни обреди до годи-
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ну дана, коначни опроштај од покојника д) задушни дани и поступци који 
се тада обављају. У целини понашање људи односи се на схватање смрти, 
однос људи према покојнику, према прецима, поступци с покојником и пос-
тупци с прецима, механизми заштите живих сродника од покојника. У мани-
фестном облику изражавају разноврсна емотивна стања – веру, празноверје, 
страх, бол, тугу, очај, наду, достојанство, сујету, саосећање, поштовање. 

1. Опис погребних обичаја у шајкашкој – јужно-бачки регион  
(северна Србија – Војводина)

Према исказима информатора смрт у кући се предосети. Уобичајено је 
било да тај наговештај стигне путем снова, било да се самом човеку укаже 
у сну неко од умрле фамилије или да сања како му се руше делови куће, те 
да се кућа гради, да је зграда без прозора, врата. Предзнак је и сањање жи-
вотиње попут коња (да се јаше на црном коњу или снови о коњима у штали, 
Бачко Градиште, Мошорин). У Мошорину верују да ако се сања губитак 
неког дела одеће да ће тада умрети неко из породице. Предсказање је овап-
лоћено и у крику сове на крову или неком дрвету пред кућом, потом кукању 
кукавице. За сову се готово у свим крајевима војводине, не само у Шај-
кашкој сматра да је мртвачка птица13. У предзнаке смрти убрајају се према 
народном тумачењу и различита оштећења на кући, намештају, пуцкетање 
намештаја – ормара, стола или кревета, греде. Зло и смрт доноси и падање 
слике са зида, разбијање огледала из чиста мира и друго. 

У већини насеља која су обухваћена истраживањима, људи се односе 
према смрти као и према осталим обредима животног циклуса. У тради-
ционалној култури и старијем моделу понашања припреме одређене врсте 
(код Срба и Мађара) вршиле су се у појединим породицама још у млађим 
годинама. На пример, кад су издвајали ствари за девојачку спрему, припре-
мана је и туба белог финог отканог платна које ће служити за покров мужу и 
жени. Готово све жене у годинама без обзира на здравствено стање, припре-
мају одећу у којој ће бити сахрањени она и њен муж. Одећа је углавном све-
чана и потпуно нова. Посебна пажња се обраћа на доњи веш. Поред платна 
као покрова, припрема се по једна половина ћилима која се поставља испод 
покојника, јастуче, траке за везивање лица и руку. Део спреме сачињавају и 
пешкири који се дарују приликом сахране. Овако припремљене текстилије 
чувају се повезане у бело платно или се смештају у неки кофер, торбу, па 
чак и у картонску кутију. Старији људи су у прошлости одвајали и даске за 
сандук у којем ће бити сахрањени (вилово). Сандук је некад правио столар 
из села или ближе околине. Крајем XX и на почетку XXI века готово сва 

13 М. Босић, Погребни обичаји Срба у Војводини, Рад Музеја војводине, 43-45, Нови Сад 
2001-2003, 63-75, 64.
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опрема за покојника се купује заједно са сандуком, осим одела које се при-
према и даље у току живота. 

вест о нечијој смрти брзо се прочује селом те се људи тада прекрсте 
и кажу покој му души, раставио се с душом, богу душу предао, оде на онај 
свет. Готово у свим селима Шајкашке верује се и данас да је смрт испушт-
ање душе заправо испуштање даха који је у виду беле лептирице, па често 
стари људи одмах затварају све прозоре како би дах остао с покојником у 
кући до изношења тела из дома14.

Уобичајено је да се замоли неко од старијих чланова фамилије или ком-
шија да обуку (симболично окупају) умрлог (жена ако је женски или мушка-
рац ако је мушки покојник). Код православног становништва звона на цркви 
оглашавала су се три пута до сахране, а потом само ако породица то жели. 
Такође према врсти звоњаве распознаје за ким она звоне – мушкарац, жена, 
дете. 

Уколико неко умре у кући а већ је у позним годинама, у новије време по-
зива се лекар који утврђује смрт (2003. године). У прошлости није долазио 
лекар јер су се прилике у домаћинствима добро познавале и знало се ко је 
зашао у позну доб, ко је болестан и слично. Ако неко умре у болници, доно-
се га кући а потом га носе на носилима (црквена колица) у капелу (Тител). 

Пошто све припреме око покојника буду извршене и сви релевантни 
елементи буду задовољени и стављени на своје место (тело се полаже на 
даске на кревету а потом у ковчег те се ковчег поставља на сто, испод стола 
се налази лавор с мало воде). Изнад главе покојника (глава се окреће према 
западу док су ноге ка истоку) гори самртна свећа. Свећу доноси онај који 
има у породици неког ко је умро пре овог покојника (Тител). Посмртну (са-
мртну) свећу остављају да гори изнад главе покојника док се не упале и 
друге свеће, а потом гасе посмртну свећу и остављају је обележену црном 
бојом по страни да би је касније палили за време свих подушја. Коначно ова 
свећа изгори до годину дана (Шајкаш)15. У неким насељима светло не гасе 
у просторији у којој је био покојник свих 40 дана. У вилову пале кандило 
које се налази код иконе кућне славе. Обично се покојник смести у предњу 
собу у којој је и у прошлости стајала кућна икона (код православног станов-
ништва). Око стола с обе стране седи фамилија и комшије и чувају покојни-
ка. верује се да покојник никада не треба да остане сам. Када се долази у 
кућу покојника доноси се флаша жестоког пића, кафа, али и брашно, шећер, 
уље. Заправо све што је потребно да би се припремила храна за ручак након 
сахране. Код католика углавном само пале свеће. Они који долазе доносе и 
понешто да би ставили у сандук и послали својим ближњима на оном све-
ту. Животиње – нарочито мачка, пас и кокош су затворени да не би пришли 
покојнику јер ако прођу испод или изнад њега верује се да ће се покојник 
повампирити (Гардиновци, Мошорин, вилово). Огледало се прекрива пеш-

14 О овим веровањима пише и М. Босић, нав. дело, 65. 
15 Исто, 66.
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киром, сат се зауставља. верују да куцање сата омета мир умрлог и да му се 
душа тада мучи. Сва затечена вода у посудама се просипа, а као што је већ 
поменуто прозори се затварају.

Жене припремају кољиво (обарено жито) и месе погачу. Почиње се и с 
припремом хране за ручак, вечеру која се одржава после сахране. Свеште-
ник долази у кућу пред сахрану. Жене које су везивале покојника, одвезују 
га пред свештеников долазак. Ново становништво које је пристигло у кас-
нијим миграцијама донело је са собом и нека нова веровања о учешћу жена 
у обредима око покојника. Наиме, жена која је било шта радила око покојни-
ка касније не сме учествовати у обредима код свадбених обичаја. Кад обави 
опело над покојником, свештеник освети кућу за здравље и живот укућана. 
Покојника изнесу у затвореном сандуку из куће у двориште и ставе на две 
паралелне клупе или четири столице. Тада се сви прозори на кући отворе. У 
дворишту се обави опет опело те покојника ставе на носила, црквена колица 
и изнесу га из дворишта. Поворка се формира следећим редом: мушкарац 
који носи украшен крст пешкиром и неколико мушкараца (понеки пут) који 
носе рипиде, жена са кољивом и погачом, свештеник, кола или колица с по-
којником, породица, мушкарци па жене. Поворка стаје на путу до гробља на 
раскршћима као и пред кућом која наручи молитву за своје покојнике. 

Након изношења покојника из круга домаћинства, сто на којем је ле-
жао покојник изврћу наопако, исто се чини и са столицама или клупама на 
којима је био положен сандук. У прошлости су чешће, али се догађа и да-
нас да покојника уносе пре гробља у цркву где се обави опело. Гроб копају 
комшије. Сада у Тителу на пример то чине гробари – углавном Роми који су 
запослени на гробљу. Код староседелачких породица постоје и већа гробна 
места и понеко има и гробницу па се тако покојници из исте фамилије нала-
зе сви на једном месту. Католичко и православно гробље се углавном налази 
заједно али један део припада на пример као што је то случај у Тителу, пра-
вославцима уз које се сахрањују и православни Роми, а други део гробља 
је католички у којем се сахрањују и католички Роми ако их има у насељу. 
Првоборце и некадашње припаднике Комунистичке партије сахрањују уз 
православне покојнике. 

Након сахране учесници пратње одлазе у дом покојника на заједничку 
трпезу (ручак, вечеру). На улазу у кућу обично се поред чесме у дворишту 
налази лавор у којем је вода с босиљком, а са стране је гомила пепела. Сви 
обавезно перу руке. У прошлости су људи пазили да се с гробља враћају 
другим путем од оног којим је ишла поворка. Пази се да буде парни број 
трпеза. По завршеном оброку сви који су седели за столом морају да устану 
истовремено или се чека да прво устане свештеник па потом најстарији и 
тако редом. Последњи једу они који су копали гроб и куварице. 

Ужа породица одмах наредног дана, у току преподнева излази поново на 
гробље, затим се излази у прву суботу након сахране а потом се даје 40 дана. 
Након тога даје се шест месеци и годину дана. Уколико је покојник сахрањен 
на ново гробно место, најближи сродници најдаље до године дана подижу 
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споменик. Задушна свећа се носи на гробље и пали до 40 дана. Сваки пут 
када је парастос долази свештеник и чита молитву за покој душе умрлог. 
Некада се помен давао најпре у цркви па на гробљу а потом се ишло кући. 

У свим шајкашким селима верује се да уколико у једној породици умру 
две особе у кратком временском року, тада мора и трећа. Да би се то спречи-
ло обично се уз другог покојника ставља лутка начињена од клипа кукуруза, 
вунице или крпа. У Шајкашу су веровали да су деца која би оболела од бо-
гиња нагазила на мртвачину16.

2. Опис погребних обичаја у Тимочком и Пиротском региону  
(источна Србија) 

У исказима који су изнесени и сређени учествовало је око 50 информа-
тора оба пола. 

Под условом да су људи доброг здравственог стања, у времену када до-
бију унуке почињу да припремају потребне ствари за укоп. Оне се састоје од 
гардеробе – мушко/женско одело, кошуље, чарапа, марамица, личних ства-
ри (чешаљ, кашика...); чаршава и половине ћилима, ћебади, јастука. Спрема 
за укоп се чува увезана у цедило или бошчу, а негде и у посебној торби, 
коферу, у ормару или делу собе у којој особа спава. О томе шта је све при-
премљено за укоп обавештава се кћи а уколико немају кћер обавесте снају. 
Уколико нема потомства о опреми за укоп упознаје се најближи сродник 
(Доња Каменица, Горња Каменица, Ргоште, Потркање – околина Књажевца; 
велико Село, Чиниглавци, Срећковац, Рсовац, Добри До – Општина Пирот). 
У селу Рготина (књажевачки крај) информаторка је показала своју спрему за 
укоп која се састојала од разноврсних предмета - поред одеће биле су и још 
неке друге ствари које су, према веровању, потребне у оном животу: веш за 
хладно и топло време, вунени прслук, чарапе, прекривке за сто, шољице за 
кафу, флашице за воду, пешкири. Чак је објаснила, да с времена на време, 
отвара кутију и додаје, мења или склања поједине предмете остављане за 
онај живот. Одавала је утисак да се у таквим приликама посебно забавља 
(реч је о ментално здравој особи), односно да себе припрема за онај други 
живот на оном другом свету. 

У већини истраживаних места верује се у наговештаје смрти (предзна-
ци). Њих чине добро познати стереотипи који су и до сада забележени у 
различитој етнографској грађи: оглашавање сове у близини куће, завијање 
паса, мукање говеда; снови – посебно када се сањају ближи сродници или 
они који су недавно умрли; чак има и прича да се појаве у сну и одређени 
светитељи који указују на то да ће бити смртни случај у кући – пример 
када се сања Св. Архангел Гаврило, Св. Петка (у Темској, Добром Долу, 

16 М. Босић, нав. дело, 67. 
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Блату). Уколико пуцкетају врата на кући или наћве, ако само од себе пукне 
стакло, предзнаци су скоре смрти у тој кући. Одређеним појавама којима 
није време и место да се догоде такође приписују својство предзнака да ће 
неко из заједнице умрети – као на пример што је кукурикање петла преко 
дана. Уколико је неко умро од ближих сродника а остале су му отворене 
очи верују да ће још неког повући из куће (Церова, Црноклиште, Осмаково 
– пиротски регион). Исто тако ако се нека старија особа претерано весели 
лош је знак; није добро да болесна особа стално пита за време и сатнице, 
или пак, да често мења кревет17. Распрострањено је веровање да по душу 
долази Свети Арханђел Михаило (Св. Ранђел) или душовадник18. И у овим 
крајевима верују да уколико се десе у кући две смрти мора бити и трећа. 
Због тога се да би спречили трећу смрт, у сандук другом умрлом стављају 
и главе заклане кокоши или чак цела кокош (ако је умрла жена) или петла 
(ако је умро мушкарац). Такође се у књажевачком региону често догађа да 
са сахраном другог покојника фиктивно сахрањују и трећег уз сав поменути 
ритуал. Трећи гроб се прави испод ногу покојника када се затрпа прави гроб 
(Потркање, Доња Каменица – књажевачко подручје). 

У исказима свештеника из Књажевца било је готово комичних 
информација о тзв. фиктивном трећем покојнику. Тако на пример, приликом 
једне сахране док је трајало опело пре затварања ковчега свештеник 
је приметио да се испод покрова нешто покреће па је све прекинуто 
и установљено да је била реч о кокошки коју нису усмртили већ само 
ошамутили. Према овом исказу заправо може се видети да се у народу 
готово жури да сваки сегмент неопходног ритуала изведу иако није према 
хришћанском кодексу понашања. 

Кад се деси смртни случај у кући, уколико се догоди изјутра, сахрањује 
се умрли касно после подне (Добри До, пиротски регион). Уколико неко 
умре после подне, покојника чувају целу ноћ и сахрањују га наредног дана. 
Није уобичајено да долази лекар како би се утврдила смрт. На питање како 
се зна природа смрти, одговара се да су то села с мало људи те се прилике у 
свакој кући добро знају. Кад неко умре у селу, брзо се вест прошири. Уколи-
ко има црква, огласе смрт црквеним звонима. У прошлости се разликовало 
према звоњави да ли је умро неки мушкарац или пак, жена. Данас је звоњава 
иста за све покојнике, било да је женско, мушко или дете у питању. Родбина 
умрлог наручује у Пироту тзв. плакате (обавештење о смрти) обрубљене 
плавом или црном бојом, које постављају на неколико места у селу – на 
улазу у село – на бандери или огради какве заједничке колибе, куће, потом 
у центру села, на зиду продавнице или сеоског дома и на огради гробља. У 
Церови, постављају обавештења на фронтални део цркве која се налази на 
гробљу. У селима књажевачког краја такође постављају умрлице на видна 

17 љ. Рељић, Обичаји и веровања везани за животни циклус – рођење, брак и смрт, ГЕМ 
62, Београд 1998, 51-86, 77.

18 Детаљније о овим веровањима код љ. Рељић, нав. дело, 76.
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места, најчешће на сеоском дому уколико га село има, или их лепе на зид 
продавнице (Потркање, Ргоште). 

Док је покојник у кући позива се жена месуља, мешаља, која припрема 
крсник (колач) и кољиво за укоп али и води све важније послове око при-
према за укоп (Осмаково, Церова, Црноклиште, Блато, Понор, велико Село, 
Градиште, Покровеник, Темска, Бериловац). Месуља је жена која је изгуби-
ла прво мушко дете, јер се верује да она поседује моћ општења са умрлима 
преко свога детета. Њена улога је да помаже породици покојника до годи-
ну дана, тј. брине о свим парастосима, даћама намењеним покојнику. Она 
меси све култне хлебове, у неким селима има задатак да разбије грне када се 
покојник изнесе, побије ексер у земљу где је покојник лежао, да разбије зло 
и да донесе жар за ритуално очишћење учесника сахране19.

Уколико покојника нису за живота окупали онда га симболично купају 
и то мушкарца, мушкарци из фамилије, уколико је жена, жене. вода у којој 
је купан покојник баца се негде у крај дворишта, где се не гази. Обуку га у 
већ припремљену одећу, потом му обавезно убоду иглу у ухо или у пету да 
се не би тенчио. То увек чини нека старија жена а ако нема такве онда било 
ко, али се верује да није добро сахранити некога без игле. Такође се ципеле 
не обувају, већ се стављају у ковчег поред покојника (да не би походио своје 
живе сроднике). 

Умрлог постављају у сандук у којем су већ стављене текстилије, најбли-
же и најинтимније ствари. Покров који се ставља у ковчег мора бити непо-
рубљен, тј. то је исцепано (не сечено) метражно платно. У ковчег се ставља 
и покојниково одело и цедило – торбица с прибором за јело и са личним 
интимним прибором (прибор за пушење, штап, сат, књига, флаша вина, ра-
кије, воде)20.

Затим се ковчег ставља на одар, тј. сто у дневној просторији. Ковчег је 
све време отворен и ближњи, фамилија и комшије се опраштају од покојни-
ка. Испод стола се постави лавор с мало воде и с босиљком. 

Обавља се бденије, тј. комшије и ближа родбина чува покојника. И у 
овим крајевима пазе да га мачка, пас или нека друга животиња не преско-
чи. 

Док је покојник у кући ништа се не чисти нити помера. Тек када га из-
несу, а то чине тако да је положен с ногама напред, отворе се сви прозори и 
врата, па неко од мушких сродника закуца ексер у под и тада месуља помете 
све просторије. Сто на којем је лежао покојник окреће се наопако. Покој-
ника до гробља углавном превозе на трактору и поворка стаје на сваком 
раскршћу. Ако нема свештеника, месуља окади и помоли се а потом наставе 
тако до гробља. 

Све је чешћа појава у књажевачком крају да на сахрану, укоп не позивају 
свештеника, већ његову улогу преузима месуља. У народу се објашњава како 

19 Р. Рељић, нав. дело, 81.
20 Исто, 79.
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свештеници имају високу новчану тарифу, па се из тог разлога опредељују 
пре за традиционалну улогу месуље уместо да позивају свештеника. У том 
контексту, када се узму у обзир сви трошкови и дарови које породица при-
према месуљи готово да достижу цифру која се плаћа и свештенику, тј. 
цркви за обред укопа, но о томе сељаци имају сасвим другачије мишљење и 
изговор за спровођење обреда одређеног традицијом. 

Након свих обреда који се обављају у кући формира се поворка с по-
којником и креће према гробљу. На челу поворке носе крст о којем виси 
пешкир. Упоредо с крстом иду они који носе жито и боцу вина. Крст носи 
мушкарац из фамилије. Иза крста иде свештеник, кола с покојником, поро-
дица. Последњих година црква је издала проглас да се на сахрану носе само 
свеће а не и цвеће, јер је ове крајеве захватила мода вештачког цвећа које 
веома брзо пропадне али не иструне па се ствара додатно смеће и хигијенс-
ки проблем. Међутим, мало је средина које то поштују, па и даље приликом 
сахране носе венце начињене од вештачког цвећа (данас је то углавном од 
пластике). 

По повратку с гробља, у кућу у којој је жалост, и данас најпре улази 
дете које има и оца и мајку (башту и матер), узима уз пут мало траве или 
неког биља у руку и поздравља са Добар дан, а потом долазе и остали. вра-
та куће су отворене и у дворишту је лавор с водом и пешкиром, са стране 
мало пепела за прање руку. У кући се припрема јело и намешта се онолико 
трпеза да би се испоштовало да буде паран број. Последњи једу они који су 
послуживали. 

Трећи дан након сахране укућани износе ручак намењен покојнику и 
остављају га на гробу (Градиште, велико Село, Извор, и друга села у пирот-
ском крају, и села књажевачког региона). 

Што се тиче истраживања погребног ритуала у насељима која припадају 
општини Пирот важно је нагласити да има сличних обреда већ претходно 
описаним. Међутим, уочљиво је знатно више присуство цркве и црквених 
обреда приликом сахрањивања, чак и у најзабаченијим селима. Свештени-
ка обавезно позивају, сахрањују по православном обреду и углавном су се 
делови народне обредне праксе знатно редуковали. Међутим, након погре-
ба однос према покојнику заједница остварује посећивањем његовог гро-
ба и носећи му понуде у пићу и храни. И овде је активност комуникације 
с покојником изражена до четрдесет дана након смрти и укопа. верује се 
да тек након тог периода душа одлази на онај свет. Као материјални до-
каз јесте и тзв. грно, глинени ћуп који користе за изливање воде на гробу 
до четрдесет дана. Након четрдесетодневног помена грно (ћуп) пробушe по 
средини дна штапом и окрећу га наопако. Касније служи за паљење свећа. 
Ово све чини свештеник који истим штапом прекрсти гроб у облику крста 
(село Срећковац) и у жлебове посипа кувану пшеницу21. Тек након ових 

21 Занимљив је исказ свештеника који је тек ступио на дужност у селу Срећковцу: Народу 
је важно да се њихови народни обичаји испоштују и од мене су тражили да прекрстим гроб, 
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обављених радњи гроб се напушта а донесена храна која се није поделила и 
појела остаје на гробу у свим селима која сам обишла. 

Ипак, приликом овог краћег излагања задржала бих се на једном веома 
интересантном податку који је нађен у селу Планиници (Доња Планиница) 
у правцу према Димитровграду. Наиме, овде је уочено да је уместо споме-
ника или крста једно гробно место обележено дрветом – орахом. Покојник 
је ту сахрањен четрдесетих година XX века и породица усмено преноси спо-
мен на њега. За сада је ово усамљен податак из пиротског краја и подлеже 
провери те није могуће регистровати то као општу појаву. Познато је према 
подацима и грађи из источне Србије прикупљеној у ранијем периоду како 
су на челу погребне поворке носили неко дрво, најчешће шљиву али и друге 
воћке, нарочито у случају када умре млађа особа. Такво дрво се након укопа 
посади изнад покојникове главе22.

Како је престижно подићи што луксузнију гробницу или споменик, на-
илази се на веома различите надгробне споменике новијег типа, посебно у 
градским срединама. У самом Књажевцу али и у околним местима (Шти-
пина) подижу се гробнице које личе на праве куће опремљене намештајем 
(телевизор, кревет, фотеље, посуђе, текстилије). 

3. Комуникација с покојником након годишњице смрти

Комуникација с покојником према описаним ритуалима и ритуалима 
који се одвијају о задушним данима честа је до навршене године дана на-
кон смрти. На гробље се одлази првог јутра након погреба, на седам дана, 
тј. у прву суботу, на деветину, четрдесет дана, шест месеци и годину дана. 
У циклусу помена, даћа, парастос, сматра се да је најзначајнији четрдесе-
тодневни помен. У народу је распрострањено веровање да се тога дана у 
гробу ковчег преврне а душа коначно напушта гроб и одлази на други свет. 
Задушни дан је увек субота, а затим се гробља обилазе на задушнице: мит-
ровске, (у Шајкашкој и михољске), пред ускршњи пост. Гробове посећују на 
велики петак, на Ускрс, на Мали Ускрс или Ускрс, Бадњи дан, Духове, али 
и на Божић, крсну славу. Тада се износе понуде умрлима у храни и пићу и 
родбина се окупља. 

Задушнице су веома важне у комуникацији с покојником. Стога, сви 
чланови породице па и шире фамилије труде се да буду на окупу. Приликом 

пробушим грне и поспем кувану пшеницу и вино у начињен крст на гробу. С обзиром на то да 
нисам видео у том чину ништа лоше све сам учинио како су тражили. С овим радњама су 
заправо извршили своје обавезе према покојнику а које се морају начинити до четрдесетод-
невног помена. (записано 2004. године). Свештеник је из околине Алексинца и ови обреди му 
нису били познати, али их је прихватио да би и народ у његовој парохији прихватио њега.

22 Н. Дудић, Флорална орнаментика на споменицима источне Србије и приобаља Мораве, 
Лесковачки зборник, XXXI, Лесковац 1991, 83-96..
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истраживања присуствовала сам митровданским задушницама, субота пред 
Митровдан (8. новембар) на књажевачком гробљу. Тада сам имала прилику 
да интервјуишем и децу (10 и 12 година старости) која су у кругу породице 
посматрала шта се око њих догађа. Једноставно су одговарала да су дошли 
да се сретну с покојником (бабом, дедом и сл.), а то су сазнали од својих 
родитеља. И иначе је уобичајено да након годину дана живи сродници по-
сећују своје покојнике о задушним данима или на дан празника као што је 
Ускрс, Божић, крсна слава. Католици у дан када је неко умро дају мису у 
цркви за покој душе. Црнина као знак жалости скида се најдаље до годину 
дана. Жене вежу о крст покојника мараму, док мушкарци остављају плочицу 
црне боје. 

Кад се посећује гробље износе храну покојницима: јабуке, кокице, 
цвеће, кафу, воду. Пале се свеће. Народ сматра да чин дељења за душу има 
посебан циљ, тј. да понуде доспевају до покојника, па се стога спрема много 
хране за задушне дане која се намењује и дели. верује се да све што се тада 
подели, иде покојницима па се то чини и у селима и на гробљу. Дељење је 
веће и обимније ако су то покојнику прве задушнице, а знатно мање ако је 
од смрти прошло неколико година. 

С обзиром на то да су готово сва домаћинства која сам посетила у пи-
ротском региону старачка, гробља су запуштена и оживе само у време за-
душница. Након сахране се скраћује време изласка на гробље те се седмине 
и деветине углавном не дају, већ искључиво четрдесет дана. Другачије је у 
селима пиротске котлине која нису напуштена и ту се однос према покој-
ницима другачије исказује. Гробља оживљавају и у Шајкашкој нарочито у 
време Ускрса за мртве, Малог Ускрса или Ружичала – недељу дана након 
Ускрса. 

4.

Из претходних модела традиционалног понашања у погребном ритуалу 
издваја се неколико важних сегмената: предзнаци смрти / још увек жива 
веровања; однос према смрти; поступци с покојником док је у кући – подела 
улога према радњама које се обављају - ангажованост микро-заједнице у 
потпуности; покојник – појам нечистог; улога или не свештеника; заједнич-
ки обед; обележја смрти; храна; одлазак на гробље и општење с покојницима 
о већим празницима и задушним данима.

Из свега што је до сада представљено у овом прилогу могуће је потвр-
дити да су јасно дефинисана схватања о посмртној судбини људског бића, 
односно живи сродници третирају покојника као посредника између живих 
и мртвих до навршене године дана након смрти, тј. да се налази у међуп-
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ростору – не припада свету живих а с обзиром да се ритуали још обављају 
није достигао и стварну смрт23. У периоду до годину дана радње које се 
обављају у погребном ритуалу имају за циљ да се покојник постепено ос-
лобађа од свог претходног живота – од свог тела, заједнице ... све је мање 
жив а све је више мртав – па то стање Д. Бандић заправо назива посмртним 
умирањем24. Након тог периода његови живи сродници одржавају симбо-
личну везу с њим приликом свих задушних дана када у колективно обилазе 
гробља. Уједно такав облик комуникације утиче и на интеграцију заједнице 
на микро па и на макро плану.

Анализа погребних обреда  

Прихватање црквених          
обреда 

        

Обреди везани за народну 
традиционалну културу 

 

Без икаквих обреда 

 

0%

Из делимично синтетизованих података и датог графикона могуће је ви-
дети да се према првим анализама које се добијају након грубог сређивања 
грађе о погребним обичајима у региону Шајкашке и уделу источне Србије 
уочава како се традиционални модел у понашању заједница још увек 
поштује и примењује. Због чега црква нема дубље корене у народу и није 
се развила у потпуности са својим обредима нису довољна објашњења ста-
новништва да су надокнаде цркви, тј. свештеницима превисоке и сл. Да-
кле, овим излагањем само је започет рад на анализи погребног ритуала који 
ће уследити након прецизно класификоване грађе која је у овим крајевима 
прикупљана скоро четири године.

23 D. Bandić, Posmrtno umiranje u religiji Srba, u Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, Beograd 
1997, 69.

24 Исто.
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COMMUNICATION WITH TRADITIONS ON THE EXAMPLE OF THE 
FUNERAL RITUAL OF THE SAJKAS, TIMOK KRAJINA AND PIROT 

REGIONS

Summary

The study gives the results of research conducted in a part of the southeast Backa region, 
better known as the Sajkas region, as well as in eastern Serbia. During my work on both projects, I 
monitored the life cycle of customs. The study provides comprehensive information about funeral 
customs based on empiric material.

After the completion of the research and the summing up of the results, it was determined 
that numerous elements of the traditional model of conduct survived especially in funeral rituals. In 
this context, studied is the relation of the current population and the traditional model of behavior 
linked to funeral customs. Since settlements in eastern Serbia have been demographically deserted 
and the current rural populatiaon is predominantaly elderly, with characteristic internal mechanisms 
to prepare them for their final moments prior to passing away, it was deemed interesting to present 
the manner how they establish the communication form towards “the other world” . In the region, 
better known as the Sajkas region, the last decade of the 20th century saw the inflow of a new 
population from the south Slav territories, as well as from southern Serbia, from Kosovo, and they 
bronght a part of their traditional customs which differ somewhat to the existing local ones, so that 
the form of communication in the funeral ritual is different.
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Сл. 1 Мали Ускрс, Тител, шајкашка, последња деценија XX века.

Сл. 2 Опрема за укоп, Ргоште, Књажевац, 2003. год.
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Сл. 3 Опрема за укоп, Ргоште, Књажевац, 2003. год.

Сл. 4 Оглашавање смрти, Велико село, Пирот, 2003.год.
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Сл. 5 Оглашавање смрти, Градиште, Пирот, 2003. год.

Сл. 6 Знак жалости на кући, Градиште, Пирот, 2003.год.
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Сл. 7 Пробушено грне након четрдесетодневног помена, Градиште, Пирот, 2003.год.

Сл. 8 Остављање хране покојнику, Чиниглавци, Пирот, 2004. год.
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Сл. 9 Остављање хране покојнику, Градиште, Пирот, 2003. год.

Сл. 10 Сто за храну  на гробу, Церова, Пирот, 2005. године
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Сл. 11 Савремена обележја на гробу- венци од вештачког цвећа,  
Станићење, Пирот, 2005. год.

Сл. 12 Трпеза постављена за даћу након сахране, Церова,  
Пирот, 2005. год.
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Сл. 13 Задушнице уочи Митровдана, Књажевац, 2003. год.

Сл. 14 Задушнице уочи Митровдана, Књажевац, 2003. год.
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Сл. 15 Гробница, Књажевац, 2003. год.

Сл. 16 Унутрашњост једне гробнице, Књажевац, 2003. год.
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Сл. 17 Унутрашњост једне гробнице, Књажевац, 2003. год.

Сл. 18 Савремени надгробни споменик, извор, Пирот, 2005. год.


