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СТРУКТУРА ИГРОКАзА И НАРОДНО ГЛУМОВАЊЕ  
У ОБРЕДНОј ПРАКСИ У СРБИјИ

У низу обредних радњи које су у пракси у време годишњег циклуса 
обичаја поред различитих структурираних облика понашања с намером 
да се постигне жељени циљ, тј. нешто битно по појединца или заједницу, 
још увек је приметна и посебна форма комуникације која се остварује у 
виду мањих представа или игроказа чији су извођачи вешти људи, амате-
ри и припадници локалних средина. Суштина овакве комуникације огле-
да се у томе да не постоји јасна граница између извођача и публике, па у 
том контексту извођачи и публика чине једну хомогену целину игроказа. 

Према наизглед слободном избору појединци учествују у унапред 
планираном представљачком вербалном или невербалном игроказу. 

Простор у којем се изводе игрокази је улица, гумно, црквена пор-
та, пропланак, раскрсница, двориште или неки стамбени простор, дома-
ћинство, место око огњишта, данас кухиња. У најновијем периоду често 
се све измешта на позорницу локалног Дома културе, а укључује се и 
школа у припреми учесника. Дакле, у раду се расправља о посебној врсти 
понашања приликом обављања одређене обредне праксе, што уједно 
чини и део посебних одлика културне баштине у целини.

Кључне речи: игроказ, народно глумовање, глумац, публика, ритуал, 
обичај 

I

Под игроказом у овом раду подразумевам врсту слободне интерпрета-
ције одређене структуриране игре у извођењу народног глумца, тј. натурш-
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чика из народа у контексту извођења религијског ритуала или за потребе 
шире народне забаве. У том правцу је разматрано и народно глумовање,1 
као облик представљања улоге додељене једном припаднику или групи из 
локалне заједнице, приликом обављања обредне праксе у годишњем или 
животном циклусу обичаја. Облик народног глумовања сусреће се и код 
профаних окупљања ради забаве о прелима, поселима нарочито у зимском 
периоду. Простор у којем се одвијају обредне радње је улица, гумно, цркве-
на порта, пропланак, раскрсница, двориште или неки стамбени простор, 
домаћинство, простор око огњишта, данас кухиња. 

Реч глумовање је изведена од речи глума и односи се на вештину умет-
ничког тумачења драмских улога, или се под тим подразумева извештаче-
но, неискрено понашање.2 Осим тога глума је и ознака за шалу, игру, по-
зоришни комад, лакрдију, комедију...3 Када се узму у обзир значења речи 
глума и изведеног облика у глаголској именици глумовање уочава се како 
је глумовање сложен облик изражавања. Једна од особености категорије на-
родног глумовања састоји се у самим карактеристикама фолклорног (народ-
ног) позоришта или фолклорног представљања а то је припадност усменој 
традицији (комуникацијском ланцу), која се уочава на нивоу контекста, тек-
ста и текстуре.4

Драмски облици изражавања у религијском или сакралном облику били 
су по свој прилици дубоко укорењени у традиционалној народној култури. 
И. Лозица подсећа како се готово од давнина имплементирао у народу на-
чин опхођења путем драмског изражавања и представљања и то нарочито у 
зимском периоду, тј. у првој половини године. У том смислу поменути аутор 
указује на јесење-зимски период када се и данас најчешће посвећује пажња 
премијерним позоришним комадима у професионалним позориштима (у 
Хрватској, а то може бити и општа европска паралела) када се све битније 
позоришне представе изводе баш у периоду од позне јесени до пролећа, што 
између осталог може бити један од показатеља на архетипско време када је 
облик изражавања путем народног глумовања био дубоко укорењен у струк-
туру живота и о томе да обичаји не припадају искључиво сеоској средини.5 
Овоме се може додати и општенародна деоба времена на зимско и летње 
полугодиште, с тим што би зимском одговарала некадашња веома активна 
религијска активност а летњем религијска неактивност о чему је већ више 
пута било речи првенствено у радовима И. Ковачевића.6

Приликом сакупљања и систематизовања различите грађе о српском 
фолклору у XIX веку, в. Ст. Караџић је скренуо пажњу да се код Срба и код 

1 Л. Костић, Народно глумовање, Гласник Земаљског музеја, V, Сарајево 1893, 357–368.
2 Речник српског језика, Матица српска, Нови Сад 2007, s.v. глума.
3 Skok, P., Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knjiga I, Zagreb 1972, 573.
4 Lozica, I., Izvan teatra, Zagreb 1990, 41.
5 Исто, 13.
6 Kovačević, I., Semiologija rituala, Beograd 1985, 154–156; Марјановић в., Маске, 

маскирање и ритуали у Србији, Београд 2008, 18–19.
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других народа јужнословенског простора у оквиру годишње обредне праксе 
прибегава и играма у којима се користе реквизити за покривање лица, маске 
(код коледа, о покладама, на Белу недељу, на Чисти понедељак; описао је 
изглед учесника у поворкама краљица, додола, прпоруша, пеперуда, кло-
цалице, чаројичара, турице, бембеља). Л. Костић је сагледао и упутио на 
различите врсте игроказа у народној обредној пракси третирајући их као 
„клице драмског живота“ у време годишњих празника попут извођења 
драмског представљања у коледама, краљицама, ладарицама и додолама, или 
пак, с облицима друштвених игара типа „Игре пауна“, „Игра с вратилом“, 
или, „Баба и ђед“, повезујући их с најстаријим претхришћанским народним 
обичајима.7 С. Тројановић, је међу првим етнолозима скренуо пажњу на маске 
код јужнословенског народа и драмске улоге маскираних особа у ритуалима 
и забавама.8 Р. Лазић у расправи о пореклу режије институционалног по-
зо ришта одлази у оквире народног представљања, у игроказе настале у 
обредима и ритуалима. и оставља могућност да глумац из народа може 
да буде и у својству „саморежисера“9 јер теренска етнолошка грађа често 
указује на разноврсне облике импровизација приликом представљања игро-
каза изниклих из обредне праксе. 

И поред наведених примера који се односе на глумца или глумце из 
народа који основу за своје представљање траже у реалном времену и у 
обичајима, о свему овоме нема довољно студија у српској етнологији 
посвећених овој проблематици јер осим појединачних савремених радова 
још увек недостају интересовања за сценску структуру обичаја, народни 
театар или фолклорно позориште. Изузетак је део фолклора који се односи 
на стилизовану традиционалну игру и плес. 

II

Народно глумовање је облик понашања који је произишао из потребе 
и за потребе вербалног и невербалног учествовања у облику друштвене са-
кралне и световне комуникације и народног угла гледања на стварност. Под 
народним се у овом смислу подразумевају заправо доње класе на социјалној 
лествици колективног деловања чије поимање задате улоге обликују по-
нашање самог народног извођача и његовог духа.

Дакле, народно глумовање било је присутно и присутно је и данас, у 
већини обичаја животног циклуса при чему су најуочљивији драмски при-

7 Костић, Л., нав. дело, 363.
8 Trojanović, S., Maske kod našeg naroda, Bulićev Zbornik, Zagreb /Split MCMХХI, 695–699.
9 Лазић, Р., усмена народна режија,Уметност редитељства, Увод у теорију режије, По-

зоришни музеј војводине, Нови Сад 2003, 49–73, 49.
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кази и игрокази у свадбеним и једним делом у погребним обичајима, по-
том, у деловима годишњег циклуса обичаја у којима се препознају тради-
ционални обрасци понашања: у божићним поворкама коледара и њиховој 
хришћанској варијанти вертепа или бетлехема, пред велики ускршњи пост 
у поворкама маскираних учесника у време месне и сиропусне недеље, на 
празник Лазареве суботе изражено у поворкама лазарица, као и о Духови-
ма, у поворкама краљица. Из оваквог лоцирања народног глумовања намеће 
се чињеница да је реч о једној другој врсти глуме, различитој од оне која 
се везује за институционално позориште и представљање већ увежбаних 
улога проистеклих из учене, елитне културе. Мање се обраћа пажња на пре-
цизност вербалне комуникације која се допуњава на лицу места приликом 
извођења. Наравно да је за такве улоге (било) потребно одабрати способне 
извођаче спремне да у празничном времену добијену улогу потпуно опред-
мете и представе на готово спонтан начин. Да је било и у прошлости веома 
надарених народних извођача и глумаца указују и извори из касног средњег 
века. Наиме, код Срба био је познат назив шпилман за путујуће глумце који 
су били изједначавани са скоморохом (тј. скомрах), свирачем и гудцом.10 У 
том контексту М. Кичовић скреће пажњу на немачке шпилмане који су при-
падали средњовековним музикантима, који су се развили из прастарих на-
родних певача (joglars) ... изводили су вештине које су биле у уској вези 
са животом сељака и нижих варошких слојева ... Први пут се скомрах код 
Срба помиње у XIII веку код Теодосија кад у Похвали св. Симеуну и Сави 
говори о скомраховом позоришту. М. Кичовић наводи и изразе за играче с 
маскама који су коришћени у Србији у средњем веку: подражитељ, глумац, 
лицеподходник. Лицеподходник и подражитељ указују на вештине особе 
која „...подражава некога или нешто, да личи, свакако и да се маскира“.11 

Облику народног глумовања могуће је додати и народног приповеда-
ча, често вештог у говорништву и исказивању неког текста попут епских 
песама или здравица, питалица, у делу када свој вербални исказ илуструје 
нарочитом мимиком и тако остварује не само комуникацију са слушаоцима 
већ одржава и њихову будност и пажњу да би се одређена обредна пракса 
провела до краја. 

Улоге у свим облицима народног глумовања морају понети они који 
су овладали вештином говорништва, смислом за хумор и способношћу у 
остваривању импровизације. Тако на пример, сакупљач народних умотво-
рина Ј. Ф. Иванишевић, понесен радом Л. Костића о народном глумовању, 
забележио је следеће:

10 Према С. Радојчићу, од дионизија до литургијске драме, Зборник Музеја позоришне 
уметности, I, Београд 1962, 5–32. 

11 Према преводу из Синтагмата, 554, 557, у М. Кичовић, Старо позориште код Срба, 
Сепарат, Зборник радова књ. X, Института за проучавање књижевности, САН, књ. I, Београд 
1951, 19–21.
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„Познато ми је, да то по мишљењу ‘велеучених’ раде само беспослича-
ри и да су то данас још више ‘беспослице’ јер има и тамо ‘изображенијих’ 
људи, који се не би могли спуштати у такву простоту, што не би у те народне 
умотворине долили маличак и своје велике – мудрости, те своим примјесама 
засјенили онај огањ вјечите љепоте“.12

Потреба за лудичким наступом који кулминира у време празничне ат-
мосфере у којој се често изврће свака друштвена или религијска појава 
наопако и када долази до изражаја до тада потискивано умеће појединаца 
и група, припада готово свим временима у развоју друштва. Р. Мишамбле 
(Robert Muchembled) издваја значај народних светковина у перцепцији 
друштва, те их дели на сеоске и градске при чему су сеоске формално по-
везане за прослављање појединих сеоских слава и житија светаца, али сад-
рже у себи и наглашену функцију емотивног пражњења у циљу одржавања 
равнотеже у заједници и то линијом акумулацијеексплозијепопуштања.13 
При томе, Б. Стојковић закључује да се у сеоским светковинама и празнич-
ним окупљањима далеко више примећује моменат непосредности и „готово 
органске интеграције заједнице“.14 Самим тим отвара се непосредан про-
стор да се путем игроказа комуницира са средином у којој су мање-више 
сви подједнако у улогама извођача и публике. Народна глума, тј. народно 
глумовање саставни је део перцепције света и остварује се у свакоднев-
ном животу и то мање-више кроз глуму као посебну врсту комуникације и 
режију као процес остваривања комуникације у једној средини.15

Издвајањем игре (игроказа) и игре (гестови, мимика, плес) магијско-
религијског и забавног карактера постиже се специфична кохезија заједнице. 
„Одређен степен екстазе“, каже Д. Антонијевић, „постоји у свакој игри и да-
нас ... потреба да се игра је узношење ван материјалног света и изван свога 
ја“.16 Ништа мање важности није ни пригодан текст, често импровизован 
и налази се у служби легитимне комуникације оствариван између „глумца“ 
и публике. 

Игра и пригодни текстови заједно утичу на иконички карактер ритуала.17 
Д. Антонијевић, улогу обредне драме у народном глумовању у дијахроном 
облику, анализирао је у ширем простору Балкана, не негирајући могућност 
континуитета савремених појава обредних поворки прерушених учесника с 
античким баханалијама, дионизијама. Антонијевић у народном глумовању 

12 Ј. Ф. Иванишевић, Народно глумовање у цуцком Трешњеву, Гласник Земаљског музеја, 
VI, Сарајево 1894, 152–155, 153.

13 Мuchembled, R., culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVXVIII 
siècles), Flammarion, Paris 1978, p. 65.

14 Stojković, B., Pozorišni festival i društveno okruženje, u Tokovi pozorišne komunikacije, 
Kultura, br. 93–94, Beograd 1994, 68–81, 72.

15 Lazić, R., нав. дело, 62.
16 Antonijević, D., I večno homo ludens, Уводна беседа на отварању Међународног фестивала 

фолклора, вршачки венац, вршац, јули 1996. године. 
17 Марјановић, в., Маске, маскирање и ритуали у Србији, 34.
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види „баш онај елемент који више него све одређује, дефинише улогу у по-
зоришту ...“ уз упућивање на непосредне везе античког театра и фолклора 
који је наставио да се развија у грчко-трачким просторима с једне стране и 
византијске народне праксе с друге.18

Структуру игроказа у народном светковању, следствено претходно ре-
ченом, одликује:
 – формалне и функционалне одлике понашања и мишљења једне сре-

дине,
 – представљање у одређеном пригодном или повременом обредном 

контексту,
 – импровизација,
 – извођачи из народа који се од уобичајеног изгледа и понашања 

раз ликују у датим околностима од других сународника (одело, по-
нашање, вербални наступи),

 – интерактивна улога посматрача (често се губи разлика између гледа-
лаца и извођача).

Да би се адекватно уочила посебна акција, радња и постигао крајњи 
резултат неопходно је у народном глумовању постићи складност између по-
крета тела – игра и мимика и вербалног контекста – текст и песма. 

Примери и дескрипција

Одабрани примери о народном глумовању на подручју Србије, као што 
је већ наговештено, узети су из животног и годишњег циклуса обичаја:

А. Животни циклус обичаја и народно глумовање

Примера ради, у току свадбеног ритуала који је у традиционалном мо-
делу понашања трајао неколико дана, додељиване су улоге нарочито ви-
спреним мушким особама које су умеле да забављају, развијају атмосферу 
веселости, да глуме и праве комичне игроказе. Код Срба, зависно од краја, 
оваква особа, негде и неколико њих, назива се чауш, чајо, чавуд, лажља, 
глумац, војвода, буклијаш, жарач, комендијаш, шаљивчина, циркусант. 
Код шокаца у Бачкој зову га прикумак, чауш, буклијаш. И код Русина и 

18 вишедеценијска истраживања Д. Антонијевића синтетизована су у делу Дромена. 

Антонијевић, Драгослав, Дромена, Београд 1977.
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Словака у војводини, сличну улогу имају момци, младожењини другови 
дружбови.19 

в. Чајкановић, ш. Кулишић, Б. Јовановић, сматрају да је чауш20 отелот-
ворени предак који присуствује важном породичном ритуалу. У етнолошкој 
литератури има и мишљења да се у лику чауша препознаје део турских 
војних звања.21

Како је личност чауша од посебног значаја у свадбеном ритуалу, у 
етнолошкој литератури се сматра да је својим понашањем оличавао дух 
свадбеног расположења и принцип comunitasa, личност с улогом уношења 
нереда и потенцирања хаотичности.22 Његова својства су, првобитно била 
магијске природе и као такав је био присутан у току целог свадбеног славља 
а нарочито у моменту када се представљају невестински дарови. важност му 
је придавана и када се поворка са сватовима креће на отвореном простору, 
одводи млада из њеног дома и доводи у младожењин, изводи ритуал свођења 
младенаца. Пошто прави буку и изводи комичне сцене сватови га прихватају 
као комедијаша. Између осталих радњи које чини приликом свадбеног 
ритуала, када се сватови окупе „извикује дарове при чему их преувеличава на 
шаљив начин ... подигне увис на пример неки интимнији део женског рубља, 
уз пригодне примедбе ... има посредничку улогу у највеселијим тренуцима 
свадбе, за време играња у чему учествују и младенци. Он тада одређује ко ће 
с ким играти, али настоји да састави девојке и младиће који се симпатишу 
... у југоисточним крајевима Србије, чауш и други дан по венчању наставља 
комедијантско глумовање ...“ Д. Николић наводи пример чауша са Златибора 
који је ову улогу професионално играо приликом разних свадби пуних 27 
година, пошто је стекао репутацију вештог и доброг чауша.23 У источној 
Србији, забављача у сватовима зову и лажља (Кална, Дејановац, Селачка, 
васиљ). У селима Тимочке крајине, у подручју Буџака – „лажља (л’жља) ... 
облачи женску одећу, има нагарављено лице, носи дрвену сабљу обојену у 
црвено, њоме стално маше и плаши децу. Он непрестано прави буку, гласно 
говори, шали се са свима и настоји што више да скрене пажњу на себе. 

19 влаховић, Б., Народно глумовање у свадбеним обичајима русина у Војводини, Фолклор-
ни театар у балканским и подунавским земљама, САНУ, Балканолошки институт, књ. 21, 
Београд 1984, 171–180, 175.

20 Користићу реч чауш за маскираног забављача у сватовима јер је најраспрострањенија у 
Србији; Јовановић, Б., Магија српских обреда, Ниш 2001, 126; Чајкановић, в., Мит и религија 
код Срба, Београд 1973; Кулишић, ш., П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки 
речник, s.v. чауш.

21 Чауш, турска реч која означава викање, позивање, глас, славу, углед, а истовремено зна-
чи и високо признање које се додељивало особама задуженим за ред у војсци... Николић, 
Д.,Чауш као глумац и редитељ, Фолклорни театар у балканским и подунавским земљама, 
САНУ, Балканолошки институт, књ. 21, Београд 1984, 181–190. Пантелић, Н., Наслеђе и сав-
ременост, Друштвени живот у селима чачанског и горњомилановачког краја, Етнографски 
институт, САНУ, Посебна издања, књ. 35, Београд 1991, 126.

22 Јовановић, Б., Магија српских обреда, 126.
23 Николић, Д., нав. дело, 183.
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Кад уђе у кућу – испред младе „ваља“ – сруши дрвену столичицу покрај 
„огањ“ (огњишта), а главње смакне са ватре. Невеста подигне столичицу 
и намешта главње на огњиште. Све ово чини три пута...“24 У подручјима 
Нишаве (селима Матејевцу, Хуму, Малчи) и Лесковачке Мораве особу која 
забавља сватове и извикује дарове, прва улази по младу, називају глумац.25 
Глумац у оваквим приликама мора сам да процени колико и докле сме да 
иде у шалама које казује у вези с личношћу чији поклон представља, јер том 
приликом износи и неке интимније ствари о дародавцу.26 У пиротском крају 
зову га чавуд, окићен је црвеним паприкама око врата, огрнут је кожухом 
или чојаним капутом, забодено му је петлово перје за шешир, носи чутуру 
с вином. У селима око Гаџин Хана код Ниша – Гркиња, Личје, на свадби 
се појављују маскирани момци – циркозанишаљивчије, а у селима Церје, 
Банцарево, Клење, Дражево зову лажља/лажље па збијају шале с гостима, 
носе окићене кондире и нуткају ракијом. Д. Златковић, у старопланинским 
селима, забележио је да је било у свадбеном ритуалу и више чавуда, па и 
жена – чавуда. Уколико је реч о жени, она се облачи у мушко и понаша се као 
мушкарац, задиркује жене. Мушкарац – чавуд често носи женске хаљине, 
навлачио је мараму преко лица тако да су му се само очи виделе; лице је 
гаравио, мењао боју гласа, подражавао животињске покрете и гласове, 
уводио међу сватове магарца, пса, петла, живе кокошке. Често је везивао 
колевку (љуљку) на леђа и симулирао порођај пред гостима: спуштао је 
лутку начињену од лејке међу ноге, умотавао „дете“ у пелене и слично.27 
У јагодинској општини у селу Доњи Рачник, особу која увесељава сватове 
називају војвода. После обављеног венчања, војвода се први враћа у младин 
дом у којем припрема дочек сватовима и то тако што војвода на улазу у 
кућу, двориште, поставља корито с мало воде у које гости као и младенци, 
убацују новчиће да би били пуштени у двориште; по уласку сватова у 
младино двориште, војвода је дужан да пронађе певца и капу или да до њих 
дође неком преваром – погодбом са младиним рођацима.28 У селима око 
Сокобање и Сврљига – Језеру, Јошаници, ђуринцу, шарбановцу, Бучуму – 
особу која је прерушена и изводи шале са сватовима зову глумџија – „који 
комендија“. Понегде је глумџија и у улози наводаџије у предсвадбеним 
обичајима – посредује између две породице у преговорима пре свадбе. 
Обично је у току свадбеног ритуала прерушен у старо одело, има ниску 
црвених паприка, искићен кондир и „крпче“, пешкир на који се стављао 
„кравај“ (колач). У околини Ниша (Доње власе) и околини Сврљига (варош) 
ову особу називају глумац. 

24 Пантелић, Н., Етнолошка грађа из Буџака, ГЕМ 37, Београд 1974, 179–228, 210.
25 Михаиловић, С.,Свадбени обичаји у Нишави, ГЕМ 34, Београд 1971, 85–103, 94–95.
26 ђорђевић, Д., Живот и обичаји народни у лесковачком крају, Народни музеј у Лесковцу, 

књ. 35, Лесковац 1985, 98. 
27 Златковић, Д., Место и улога невесте у свадбеном обреду старопланинских села у 

Србији, Етнология, Балкански институт по Етнология, София 2001, 51–85, 61.
28 Податке сам добила од мр Миодрага Алексића, етнолога из Јагодине. 
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У неким селима око Коцељева, као и у јужним деловима Мачве, улогу 
чауша имала су два учесника у свадби. Предводећи свадбену поворку, 
јахали су на коњима, одевени у женске хаљине, а глава им је била покривена 
фесом с кићанкама, лице нагарављено; гвозденим сабљама су махали пред 
сватовима. У Клењу код Богатића (Мачва) у свадбеној поворци било је и по 
три чауша. У селима око Крупња у Рађевини, чауш, чаја опасан је кецељом 
па на коментаре из сватовске поворке „обриши се гарав си“, задиже кецељу 
да би показао прикачен говеђи гркљан који симболизује фалус, чиме изазива 
смех и ласцивно добацивање. 

Дакле, према правилима која су постављена у народу основни задатак 
чауша јесте да уз бучне покрете тела, гестикулацијом и вербалном кому-
никацијом одржава веселу атмосферу у току свадбе, што подразумева да 
мора имати све већ претходно наведене квалитете за ту улогу. У етнолошкој 
литератури се наводи како је најважнија његова апотропејска улога садржана 
у томе да изгледом и поступцима скреће пажњу с младенаца на себе. 

Од свих помињаних игроказа у току свадбеног церемонијала веома 
је раширен комично-забавни чин извођења лажне младе како код Срба 
тако и код других етничких заједница.29 Обично се преруши у младу 
голо бради младић нарумењених образа, пренаглашене шминке на лицу, 
с пуштеним велом преко лица до краја браде, у белој хаљини; уз додатак 
неког гротескног, шаљивог предмета којим би је одвојили од праве младе 
(велики зуби, длакаве ноге, стомак, бркови и слично). Или се игроказ одвија 
тако што би, као на примеру свадбеног ритуала у шљивару, извели најпре 
девојчицу, потом маскираног мушкарца окићеног луком и венцем паприка, 
и тек на крају праву младу.30 

Представљање прво лажне младе сватовима сматрало се заштитом не-
весте, која се налази у посебном граничном облику самим тим што напушта 
свој и улази у мужевљев дом, односно заједницу. Трансформацијом обредне 
праксе дошло је временом до развијања шаљивог игроказа, у којем мушкарац 
прерушен у лажну младу изводи шале са сватовима, првенствено с девером 
али и с другим сватовима. Код шокаца у Бачкој лажну младу изводе три 
пута пред сватове.31 

У фрушкогорским селима, пошто војвода и војводиница сведу младенце 
на починак, гости би започињали шаљив програм – „облаче се мушки у жен-
ске хаљине, гараве се, направе мртваца, па над њим друго женско (маскира-
ни, мушкарац) тобож нариче ...“32 У Бољевцима код Срба у Срему одабрани 

29 У источној Србији, код влашког становништва било је у пракси да пре него што изведу 
праву младу пред сватове, прво изводе тзв. лажну младу.

30 Н. Пантелић, Женидбени обичаји на територији општине Зајечар, ГЕМ 42, Београд 
1978, 355–380, 372. 

31 Bosić, M., Ženidbeni običaji Šokaca – Hrvata u Bačkoj; Vojvo�anski muzej, Posebna izdanja 
monografije, XII, Novi Sad, 1992, 59.

32 шкарић, М., Живот и обичаји „Планинаца“ под Фрушком гором, СЕЗ, САН, Друго 
одељење, Живот и обичаји народни, књига 24, Београд 1939, 107.
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момци иду од госта до госта носећи нокшир (керамичку ноћну посуду за 
мокрење) у који ставе кувану кобасицу па нуде госте да једу и од сваког тра-
же новац. На крају игроказа новац сакупљен у шеширу, предају младој.

На свадбама у Банату, код банатских Хера, играле су се шаљиве игре 
за новац који су по завршетку игре давали младој: игра у којој мушкарац 
прерушен у жену са стомаком води неко „дете“, на питање „од куда му 
дете“ одговара „од кума“, кум је потом давао новац (морао је „да плати“) 
и тако би забављачи заређали од једног до другог свадбеног функционера 
и прикупљали новац; друга игра се звала „камила из Сибира“ а играла су 
је двојица тако што се пресавију те су их везивали у погнутом положају 
леђима окренутим један наспрам другог, па их прекрију ћебетом (у Кусићу, 
1989. године). Ко хоће од учесника на свадби може да их јаше али прет-
ходно је морао положити новац; у игри „убијање бика“ мушком учесни-
ку стављан је чаршав преко главе. Он је у руци испруженој испод чаршава 
држао земљани лонац, неко би секиром ударио у лонац који би се разбио а 
остали су викали како су убили бика; у игри „млин“, двојица или тројица 
учесника у игри би се прекривали чаршавом, држали би поклопце од шер-
пи и брашно и правили се да мељу брашно, уколико би неко хтео да види 
какво је брашно бацали би му га у лице, итд.33 И код банатских Румуна у 
војводини изводе разне сцене: праћење мртваца muortu; доводе другу младу 
и младожењу које прати шербуљ, а све их тера један бичем (Куштиљ, 1961. 
године) ... Игре су извођене највише у ноћи између недеље и понедељка, док 
траје свадбено весеље.34 

У зајечарском крају памти се игроказ прерушених забављача: млада 
(мушкарац у женској одећи) обилазећи око гостију љуби посебно жене, 
док младожења стоји и глуми љубомору.35 У селу Ошљане (код Књажевца) 
маскиране особе изводиле су шале с момковим сватовима када дођу по 
младу: 

„... Поред затвореног улаза је лутка – старац од сламе са дрвеном 
пушком на рамену ... који тобож чува девојку. Њу младожења први шутне 
ногом, а затим и сви остали сватови ... У ... натчикавању с момачке стране 
највише учествује чауш (лажља). Кад имају смисла за шалу, неко од оних 
који дочекују сватове, преруши се, у мушкарца ако је жена, у бабу ако је 
девојка, ... и то у стару и исцепану одећу, и пита их ко су и зашто су дошли 
...“36

У Горњој Пчињи играли су „долију“:
„учествовали су обично двојица; ако су тројица онда трећи изводи 

разне шале. Од те двојице један представља жену у другом стању. Носи 

33 Банатске Хере ..., 244. 
34 Maluckov, M. , rumuni u Banatu, Novi Sad, 1985, 222–223.
35 Пантелић, Н., Женидбени обичаји на територији општине Зајечар, ГЕМ 42, Београд 

1978, 355–380, 379.
36 Крстић, Д.,Свадбени обичаји у селу ошљане, Пиротски зборник, бр. 25–26, Пирот 2000, 

61–78, 70.
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јабуку „долију“ а онај други пиће. Прилазе најпре куму или старојку, назову 
добро вече ... нуде на продају своје пиће да би могли да поткују коња који је 
обосио у путу, итд... сваки гледа да да што већи дар у новцу како му не би 
„изнели“ да је „дете“ његово и да „сноси“ трошкове крштења. Сакупљени 
новац предаје се невести. Кажу да се „долија“ изводи да би се сакупило што 
више новца за невесту“.37 

У Бујановцу, у насељима око врања, симболичну игру „долију“ из-
воде други дан свадбе, када се обележавала младина чедност, а игроказ 
представљају прерушене жене, од којих је једна обучена у мушко одело, а 
друга је у улози снашке.38 

„Долију старог свата инсценирали би старејкови момци. Њен садржај 
је ласциван, и обично је тема ванбрачно зачеће и може да се импровизује 
на различите начине ... Два ... мушкарца ... један је маскиран у жену и носи 
бебу – лејку, увијену у крпе. Други мушкарац је њен пратилац и он носи 
велики штап, фалусни симбол... говоре да нису венчани ... траже новац за 
крштење ...“39 

И из региона Лесковачке Мораве познато је неколико драмских игара 
које се изводе на свадбама. Тако на пример, у игри „оала-оал“ прерушавају 
се, преличе младићи (момкови другови) тако што је један у улози мужа у 
мушком похабаном оделу, а други у женској одећи и представља његову жену 
с „бебом“ начињену од крпа; муж је запиткује чије је дете, а „она“ показује 
час на једног час на другог госта за столом, а гости јој дају новац како би 
„заташкали бруку“; друга игра је „магарица“ – једног момка прекривају 
чергом, а други га вуче за узицу.40

Симболично „венчавање“ свекра и свекрве трећег дана свадбе према 
истраживањима Н. Пантелића, је данас још више наглашено него у 
прошлости. љ. Рељић, сматра да „лажни сватови“ и облик ласцивности који 
они носе са собом представљају легитиман завршетак свадбеног ритуала, 
с намером да се обезбеди плодност младенцима. У Савинцу, на пример, 
маскирани старац и баба возе свекра и свекрву колима три пута око храста. 
У већини других села свекар и свекрва се преруше (Остра), оките копривама 
(вујетинци), облаче стару исцепану одећу, нагараве – нагрде лице, а негде 
облаче невестинско и младожењино рухо уз додатке (венац лука, паприке) 

37 Филиповић, М. С., П. Томић, Горња Пчиња, СЕЗ, књ. LXVIII, Расправе и грађа, књ.3, 
САН, Београд 1955, 81.

38 васић, О., Д. Големовић, Народне песме и игре у околини Бујановца, Етнографски ин-
ститут, САНУ, Београд 1980, 57; на термин долија који се користи у околини Лесковца, скреће 
пажњу и љ. Рељић у опису свадбених обичаја у Заглавку и Тимоку, под којим подразумева 
пијење вина из земљане посуде која се после разбија: Рељић, љ., обичаји и веровања везани 
за животни циклус – рођење, брак и смрт, ГЕМ 62, Београд 1998, 50–86, 73.

39 Златановић, С., Значењски склоп традицијске свадбе, Етнология, 4, София 2001, 7–50, 
34.

40 ђорђевић, Д., Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, СЕЗб, LXX, Београд, 
1958, 102–103.
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– (Прислоница).41 Кувар који је припремао свадбени ручак често је у улози 
свештеника, и венчава свекра и свекрву, изговарајући некакав шаљив и 
ласциван текст. У таквом комично-забавном расположењу дешавало се 
да гурну кола у којима су „младенци“ низ неку блажу падину тако да се 
котрљају, други трче да их „спасавају“. По завршеном представљању свекра 
и свекрве у селу, наставља се весеље у младожењином дому. Лажну свадбу 
као целовит игроказ мештани у селима око Чачка сматрају пожељним делом 
свадбеног ритуала и делом обредне праксе која се према казивањима никада 
није прекидала. Тек када се свадбени ритуал уз додатак игроказа с лажним 
сватовима изведе сматрано је да је свадбени ритуал обављен како треба и да 
ће младенцима бити обезбеђен просперитет у заједници. Овом игроказу не 
присуствују стварни младенци.42 

Б. Годишњи циклус обичаја и народно глумовање

У годишњем циклусу обичаја игрокази у контексту народног глумовања 
присутни су готово у свим сегментима обредне праксе: у време светковања 
зимских празника – нарочито у поворкама коледара, потом у пролећним 
поворкама седам тј. осам недеља пред ускршњи пост, у недељи када се 
прославља св. Тодор, на Лазареву суботу, на Св. Тројицу или Духове, о св. 
Јовану или на Ивањдан, Јовањдан, у време летњих суша. 

Народно глумовање у обредној пракси разликује се формално и у завис-
ности је од контекста самог обичаја али и од културног поднебља у којем се 
упражњава у пракси. Иако су упоришта била у магијско-ре лигијском садр-
жају обреда, временом су одређени облици прерасли у забавно-интегративни 
комуникацијски народни вид представљања у којем подједнако учествују и 
тзв. народни глумци извођачи и публика. 

Од зимских игроказа у време око Божића најраспрострањенији су игро-
кази у коледарским поворкама у којима се уз унапред договорен, али и импро-
визован текст развија драмски садржај између учесника поворки коледара и 
домаћина у чију кућу улазе.43 Требало би нагласити за потребе овог рада да 
постоје два смера у развоју народног глумовања или фолклорног театра ве-
заног за овај календарски период а то су архаични – народни (кроз садржаје, 
структуре и улоге коледарских поворки) и црквени у интерпретацији неин-
ституционалних облика понуђених садржаја (у поворкама вертепаша, бет-
лемара, бетлехемара, звездара, три краља). Заједнички именитељ поворкама 
јесте вербални део ритуала и интерактиван однос између извођача и по-
сматрача, а различито је у оном обиму колико су се ови ритуали задржали, 

41 Пантелић, Н., Наслеђе и савременост, 146–147.
42 Марјановић, в., Маске, маскирање ..., 211–212. 
43 Опширно о дескрипцији појединих коледарских поворки и њиховог формалног садржаја 

дато је у монографији Марјановић, в., Маске, маскирање и ритуали у Србији, 69–108.
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а њихове структуре прилагодиле потребама времена. Није занемарљива и 
реинтерпретација ритуала за потребе успостављања кохезије заједнице или 
истицања њеног идентитета, нарочито у последњим деценијама XX века. 

што се тиче игроказа у обредној пракси везаној за зимски циклус 
обичаја постоји обиље података и текстуалних записа игроказа. Овом при-
ликом, илустрације ради наводим само неколико. На пример, у југоисточној 
Србији (у Сувом Пољу – Злетову код Лесковца) учесници су били у улогама 
коњовође (водио је коња), невесте, четворице деда који певају, двојица с 
дрвеним маскама које имају рогове; сви носе дрвене сабље, трoпталa (дрве-
на звона) и огрћу се црним кожухом. Пред кућом код које би се зауставили, 
викали су: „Домаћине ’оћеш ли ме?“; ако би их одбили, гађали су у врата; 
уколико уђу у кућу певају, на пример: 

„Ој, Стојане домаћине,  
Mожеш гости да дочекаш,  
Могу, могу што не могу,  
Краве ми се истелиле,  
Овце ми се изјагњиле,  
Свиње ми се опрасиле,  
Има вина и ракије“.

У једном од игроказа забележеном на Косову радња се одигравала на 
следећи начин: 

„У обору дедица је говорио: „Ене како се договарају домаћин више 
куће, а домаћица испод куће, што ће деде да дарују. Домаћин вика вола, 
а домаћица коња. што ће деде во, што ће деде коњ? Деде хоће жуте ду-
кате и беле талире, да ожени млађег сина!“ Пошто добију дарове, дедица 
благосиља: „Фала мешаљке на дар, бог да ви испуни свако у кућу и око куће, 
те да ви даде колико клина, толико сина, колико обојака, толико девојака!“ 
Потом би загледао све кутове у куће, па све што види около себе помери, до-
дирне или склони, а понешто и дигне (украде). Ако дедица наиђе на кудељу 
с предивом узеће је тобож да преде, као и плетиво да плете. Док се дедица 
бави у кући ради прошње и крађе, коловођа са певачима стане насред куће, 
наслонивши обе руке и чело на свој штап, па затресе прапорцима, а певци 
два по два, започињу певати цео репертоар коледарских песама у којима се 
налази припев „коледо“. Тако су при уласку у кућу певали: 

„Слава и час’ коледо, слава и час’ коледо,  
Да је на час’ коледо, домаћину, коледо,  
Ми у кућу коледо, бог на кућу коледо!“ 

На крају сваке коледарске песме, дедица је говорио певачима: 
„Синови клинови!  
Једну доспели, другу почели!  
Ја што видим, ви не видите!“ 
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Затим би ређао како девојке плету, везу, ткају, шарају; наглашавајући на 
крају да и оне могу дедици дати по једну пару ... у чијој би кући заноћили, 
целе ноћи се певало и веселило, а на посело су се окупљале и комшије“.44 

Код Румуна у Банату забележено је постојање и симболичног оборавања 
или орања на Нову годину. Опходи с плугом означени су као pluguşorul. М. 
Малуцков, на основу истраживања из 1961. и 1984. године описује поворку 
с плугом у Малом Торку: „... ишла су школска деца. Обуку кожух, намажу 
лице, ставе шубару. Узму плуг са којим се праши кукуруз. Неколико њих 
вуку плуг – они су волови. Један их тера, други прима новац ... има кутију ... 
торбу и балон за пиће које добија“. М. Малуцков претпоставља могућност 
да су ову врсту игроказа пренели румунски „контрактуални“ учитељи, с об-
зиром на то да се старији казивачи, посебно жене не сећају да га је било у 
пракси.45 

У варијанти хришћанске драме посвеће рођењу Исуса Христа у по-
ворци и игроказу вертепа радње су се одигравале типизирано с примесом 
импровизације у другом делу – ... долазак поворка огласи звоњавом пред 
кућом и певањем „Рождество…“ или „витлејеме, славни граде ...“ Маке-
ту црквице стављају на средину собе (ако има сламе на сламу) и почну с 
извођењем драмске представе. Пастири мирују док цар и краљеви рецитују, 
а на крају укрштају мачеве изнад вертепа (црквице), како би се постигла 
већа драматичност у изговарању текста. На крају игроказа, ступају пастири 
који изговарају текстове обојене социјално-сатиричном и шаљивом нотом. 
Догађало се да их и сами извођачи импровизују у току извођења своје пред-
ставе. шалећи се са укућанима, да ови не примете, покушавали су а и успе-
вали да украду кобасице и сланину. Док су текстови које изговарају краљеви 
и цар били типизирани оно што говоре губе или пастири је импровизовано. 

Године 1922. П. Ж. Петровић је записао изглед и игроказ поворке ко
мендијаша која је обилазила насеља на Белу недељу у гружанским селима: 

„Један комендијаш је имао лорфу (куповну маску од папира) преко лица, 
на глави камилавку, а преко леђа мантију, неку врсту црног огртача који је 
нарочито спремљен за ову прилику. Под пазухом је носио неку стару књигу, 
коју је кад је из ње читао држао наопако; у руци је носио тикву с водом и 
сухи босиљак, па је тобож светио водицу по кућама а у тикву сакупљао 
новац. Он је представљао манастирског игумана. Други комендијаш је био 
неки дечак који је обукао изврнуто одело, а лице је нагаравио чађу. Он је 
представљао манастирског ђака. Два преобучена мушкарца с лорфама преко 
лица ишли су под руку и представљали су младу и младожењу. Пред групом 
је ишао прерушени чутурџија у старијој народној ношњи (са чакширама 
потурлијама, дизлуцима) а у руци је носио дрвену чутуру коју је окитио вен-
цем од црвене паприке, а у чутури је уместо вина била слана вода. За групом 

44 T. Vukanović, Srbi na Kosovu, II, Vranje, 1986, 377–379.
45 M. Maluckov, rumuni u Banatu ... 274.
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је ишла баба са корпом у руци у коју је збирала јаја, сир, сланину... У свакој 
кући обављали су обред венчања ...“46 

Код Мађара у Банату, Е. Кираљ у опису покладних догађаја наводи и 
део када се ритуално „сахрањује музика“ у метафоричном облику сахрана 
бегеша (контрабаса) – bögötemetés: 

„...у поноћ, на сто усред сале се ставља бегеш који се покрива чаршавом. 
Један весељак се маскира у попа, а други у кантора који оплакује, опева 
мртваца – бегеша. Текст ове лакрдије је увек пародија која алегорично 
опева муке и јаде бегеша са свирачима, пијаницама, коцкарима, момцима, 
девојкама којима је често свирао серенаде итд. Текст се обично рецитује као 
соло или у дијалогу: 

(Превод) Кантор: Јаој, ал’ је јадан живот бегеша,  
Када прођу покладе нема части. 
Поп: Две крајцере вреди. 
Кантор: Ударају га, туку, стежу му врат, 
Испод девојачких прозора често га гуше. 
... 
Није био болестан па ипак је умро ... 
... жалосне мајке, жалосна деца ...  
Јао, јао, јао, драге покладе зашто нас  
остављаш...

После тога четири момка узимају одар и полако крећу према дворишту 
... За време поворке оркестар свира посмртни марш...47 

Тако на пример у вид народног глумовања и игроказа може се убројати 
и драмска игра која се практикује код женских ритуалних окупљања (равена 
у Банату, тодорице у Бачкој), актуелних посебно у првој половини XX века. 
Поред опсцених сцена и скечева, драмски елементи заправо носе веома 
експлицитну поруку о стварном положају жена у патријархалном друштву 
Србије. Током весеља атмосфера је прилично распусна, с ласцивним 
песмама и понашањем, обилном храном и пићем, са пародијским и опсценим 
призорима. Чест садржај у игроказима је мотив „венчање“ и „бријање“. 
Слично женским окупљањима у војводини, али с архаичнијом основом је 
и окупљање жена на Белу недељу у гружанским селима. С обзиром на то да 
окупљању жена претходе маскиране групе комендијаша и мечкара, а потом 
да се жене опасане белим кецељама, окупљају на раскршћу, постављају 
софру и играју обредне игре, према веровању за раст конопље, делује 
прилично архаично у односу на распусна славља о којима је било речи 

46 П. Ж. Петровић, Живот и обичају народни у Гружи, Српска Академија Наука, Српски 
Етнографски Зборник, књига LVIII, Друго Одељење, књ. 26, Београд 1948, 236–237.

47 E. Király, Pokladno veselje kod Mađara u Vojlovici, Рад IX конгреса Савеза фолклориста 
Југославије, Сарајево 1963, 383–391.
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на северним и источним просторима Србије. Песме које се певају уз игре 
на раскршћу садрже ласциван и еротски садржај попут песама „кобила“ 
или „адава“ (певају мушкарци).48 Ласцивност је третирана у контексту 
имитативне магије којом би требало утицати на раст конопље. Ови ритуали 
су се у гружанским селима одржавали до педесетих година XX века. 

У пролећној обредној пракси с примесама народног глумовања у којем 
доминира песма и игра најуочљивије су поворке лазарица о Лазаревој суботи. 
За ову прилику из богате етнолошке дескрипције о лазарицама и лазаричким 
обичајима наводим само део који је представио Драгослав Антонијевић. Д. 
Антонијевић је, по свему судећи, одбацио прехришћански карактер лаза-
ричких обреда. Драматуршки део у лазарицама, према Д. Антонијевићу 
је једна од најстаријих и најпознатијих тема религиозног позоришта.49 На 
примеру ритуала из Средске (Косово) показао је како се сачувао у целини 
култ библијског св. Лазара трансформисаног у поворкама девојака „које 
славе онај опојни наш обичај подсећања на сестре Лазареве играјући око 
свежег пролетњег лиризма уочи Лазареве суботе, дотурајући између себе 
маленог Лазара, васкрслог за горама, певајући му сваког пролећа: 

Лази, Лази, Лазаре,  
Те долази до мене,  
Приватај се за мене,  
За свилене рукаве  
За свилене мараме  
За клечане кецеље“.50 

Д. Антонијевић је лазарички обред пратио 1993. године на Косову и 
Метохији у селима Драјчићи, Мушниково и у Призрену: 

„У предвечерје Лазареве суботе огласила су се у Драјчићима црквена 
звона, позивајући лазаричке групе и житеље села да приступе посматрању 
првог (уводног) дела лазаричког обреда. У току дана дечаци су по засео-
цима и махалама, лупајући у клепетуше, такође позивали на овај скуп ис-
пред цркве. Негде у сумрак, заједно са лазаричким групама окупили су се 
житељи Драјчића... Уз продорно дијафоно певање две групе певачица се 
антифоно натпевају, изводећи „на глас“ мелодије уз које су лазарице, одеве-
не у лазаричке ношње, изводиле игру „надскакување“. Лазари, скакућући на 
једој нози, наизменично мењају своја места, означавајући замишљену фигу-
ру крста ... Испред куће лазарице дочекује домаћица са укућанима, држећи 
у руци сито с даровима: јаја, пасуљ, може и брашно, а данас – купљени 

48 Рељић, љ., Женско славље, Зборник Етнографског музеја у Београду, 1901–2001, Бео-
град 2001, 385–394.

49 Д. Антонијевић, Дромена, 109.
50 Према цитату у Антонијевић, Д., Дромена, 109; Р. Петровић, Есеји и чланци, Београд 

1974, 382. 
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слаткиши ... Лазар се дарује и новцем. Сваком укућанину се отпева по једна 
песма ... Док „поачице“ изводе мелодије ... Лазар и Лазарче играју“.51 

О женским обредним поворкама с јасно дефинисаним улогама које 
врше опход насеља у време празника Духова или Русалија (педесет дана по-
сле Ускрса) познатим на јужнословенским просторима под именом краљице 
(војводина, околина Пожаревца) или русалије (североисточна Србија, јужна 
Србија) има доста података у етнолошкој литератури и архивској грађи. О 
краљицама у војводини из 1910. године забележено је, на пример, следеће:

„како неколико најлепших девојака у селу, негде 10–15 а најмање 5 
девојака, ... о Духови, негде о Спасову (Батајница) а негде крајем августа 
(Бачка), иду од куће до куће, играју и певају песме ... за краљицу се узи-
ма најлепша девојка у селу, а негде и девојчица од 8–10 година (западни 
Срем) ... Данас воде краљице ... само у околици Голубинаца у Срему, и у 
западном Срему, западно од вуковара .. а у Бачкој у Чуругу су последњи 
пут ишле 1853. године....“52 „Чим дођу до неке куће из свег гласа запевају 
песму: „љељо, љељо“, а укућани изађу и изнесу једну троношку столицу 
те краљица седне и обред почиње. Краљ и барјактар се окрену лицем пре-
ма краљици а остале девојке у полукруг иза краљице и дворкиње, која стоји 
изнад краљичине главе. ... Кад отпевају последњу песму укућани прилазе 
краљици и бришу руке и лице пешкиром који је преко њеног лица...“53

Краљице се данас одржавају као облик легитимног фолклора нарочито 
код буњевачког становништва у војводини, мада се ту и тамо драматуршки 
изводи обред и у насељима око Пожаревца и велике Плане. 

Сестре Јанковић бавећи се формама народног глумовања обраћају 
пажњу на игроказе који су се изводили и у време ускршњих празника у 
јужној Србији – околини Бујановца и дају опис игре „дреља“.54

завршна разматрања

Дозвољена опуштеност у празничном (ритуалном) времену, у ствари 
само утврђује прописани ред у друштвеној стварности. Облици тзв. на-
родне драме и „култура стида“ у свакодневици, добијају обрнуто значење у 
дозвољеном времену слобода. Ипак, како каже А. Гуревич, ради се о истом 

51 Антонијевић , Д., Дромена, 110–116.
52 Петровић, Б., Краљице, Рад, Српски народни велики календар са савременим сликама 

за годину 1911, Нови Сад 1910, 51–53.
53 Младеновић, О., Народне игре ђердапског становништва, Зборник радова Етнограф-

ског института, књ. 7, Етнографски институт, САНУ, Београд 1974, 91–108, 97.
54 Јанковић, Д. и љ., Народне игре, VI књ. Београд 1951, 41. 
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културном миљеу у којем обрнути ред ствари проистиче из постојеће култу-
ре, у њој налази своје законитости и одређује их на свој начин.55 

Из редукованих примера уочава се да је у већини облика народног 
глумовања присутна форма комичног с намером изазивања смеха и релак-
сационих ситуација на релацији субјекти и објекти. Често је тако изазвани 
смех заправо метафора за забране које владају у заједници. Неморално се 
приказује као смешно а заправо се на тај начин скреће пажња на разоткривање 
свега оног што је означено као супротно владајућем реду понашања, а са-
мим тим и опасно по нову заједницу или ново временско раздобље. Свеуку-
пан живот човека, његово духовно и физичко биће, према в. Пропу подлеже 
исмевању.56 У својој анализи Проп смех ставља и у контекст обредног па 
оперише и његовом особеношћу да јача животну снагу и сналажљивост, да 
је буди у правом смислу речи.57 Метафора фалуса као симбола плодности 
поред посредног утицаја на усеве изазивала је смех а то се уочава и данас. 
Смех помаже и васкрсавању мртвих у датом временском интервалу. 

Еротска компонента у традиционалном моделу обредног понашања 
била је изражена вероватно док се у народу веровало да преносном магијом, 
симболичним извођењем полног акта између нпр. ликова бабе и деде, или 
вођењем у поворци младе са стомаком, утичу на законитост природе, на 
њену обнову и рађање. Опсцене сцене и ласцивно понашање било је до-
пуштено, јер је служило подстицању плодности вегетације и стоке. Данас 
је то могуће сагледати двојако. Рецентна грађа, такође упућује на слобод-
на, често и вулгарна понашања људи у структури игре и представљања. 
М. Прошић-Дворнић58 (на примерима из шумадијског краја), па и М. Ма-
луцков (код румунског становништва у Банату) указују и на процес морал-
ног ослобађања личности. У празничном времену постиже се ослобађање 
од стега које друштво намеће, а симболична еротика делује као вентил у 
опуштању и указује на скривене сексуалне односе у реалности. Игрокази 
комичног карактера у којима учествују одабрани или они који улазе својом 
вољом у игру.

Један од најдревнијих, издвојених корена религијских веровања и об-
реда, према С. Токарјеву, повезан је с односом између полова. Стога, каже 
Токарјев, љубавна магија, еротички и фалички обреди, различити облици 
религиозно-полних забрана, веровања у вези полног односа међу људима ... 
разматрају се у етнологији сваки за себе.59 И овом приликом помиње се об-
лик еротског у садржајима игроказа у којима протагонисти прелазе путању 
од веровања у имитативну магију плодности до реалног (забрањеног) јавног 

55 Gurevič, А., Problemi narodne kulture u srednjem veku, Beograd 1987, 276.
56 Prop, V., Problemi komike i smeha, Novi Sad 1984, 12.
57 Исто, 148-149.
58 Прошић-Дворнић, М., Покладни ритуал на примеру шумадијске варијанте покладних 

игара, фолклорни театар у балканским и подунавским земљама, Зборник радова, Балкано-
лошки институт, САНУ, Посебна издања, књ. 21, Београд 1984.

59 Tokarjev, S., rani oblici religije i njihov razvoj, Sarajevo 1978, 119.
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односа између мушкарца и жене. Патријархална средина је постављала 
строге обрасце и кодексе понашања нарочито према жени. Улоге у игрока-
зима, тренутне инспирације и честе импровизације омогућавали су да се из 
њих изађе.

Из досадашњег синтетизованог излагања уочено је како је облик народ-
ног глумовања подједнако, у прошлости, а тако и данас структуриран према 
одређеним карактеристикама фолклорног позоришта у смислу једне спе-
цифичне категорије која развија своја правила кроз обликовање формалних 
принципа и специфичног језика. У том случају важна је структура језика 
народног глумовања у метафоричком смислу, да би се разумела порука која 
се шаље путем игроказа било да је смештена у сакрални или профани кон-
текст. 

Сматрам да би требало путем опсежнијих истраживања ове теме об-
ратити и пажњу на савремене игроказе који су у сталном развоју када је реч 
о структури обредне праксе. Међутим, требало би имати у виду да су се и 
до сада поменути ритуали у животном или годишњем циклусу обичаја из-
водили и кроз врсту народног глумовања с циљем остваривања ефекта на 
ирационалну сферу, сферу коју сам човек не може и није у стању да контро-
лише, па је вера у народно глумовање управо значајна до оне границе докле 
и одређена обредна пракса за појединца и заједницу. 

Vesna Marjanovic

STRUCTURE OF THEATRICAL PLAY AND FOLK ACTING  
IN RITUAL PRACTICE IN SERBIA

Summary

In the series of rituals practiced during the annual cycle of customs in addition to various 
structured forms of behaviour with the aim to accomplish the set goal, i.e. something important for 
an individual or a community, there is a special type of communication carried out in the form of 
small performances or plays performed by skilful persons, amateurs and members of local com-
munities. The essence of such communication is reflected in the fact that there is no clear border 
between performers and audience, but, in this context, performers and audience structure a homo-
genous whole of the play.

According to the seemingly free choice of an individual, they participate in the representative 
verbal or non-verbal play planned in advance. The sites of such performances include street, barn-
floor, churchyard, glade, intersection, yard, or some residential space, household, space around 
hearth, the present-day kitchen. Lately everything is shifted to the stage of a local cultural center, 
and the school is involved in preparation of participants. Therefore, the work deals with a special 
form of behavior during the specific ritual practice, which, at the same time, makes a part of specific 
characteristics of the cultural heritage on the whole.


