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НАРОДНА ВЕРОВАЊА И ОБИЧАЈИ УСКРШЊЕГ 

ЦИКЛУСА У ОКОЛИНИ МЛАДЕНОВЦА 

Младеновац са околином у етно

графском погледу припада области Кос

мај, која са областима Шумадијска Колу

бара. Качар, Рудничка села, Гружа, Ле

пеница, Јасеница, Поморавље и Смеде

ревско подунавље представља Шум

адијску регију. Упркос чињеници да је 
становништво источно и западно од сре

дишне границе, која се протеже од Ава

ле, преко Космаја, Венчаца и Опленца 

до Рудника, динарског порекла, те ове 

области припадају истом културном ти

пу, у традиционалној култури се уочава

ју локалне разлике. Налазећи се векови

ма у средишту главних саобраћајница, 

као и политичких завојевачких интереса 

великих сила, ова област доживљава пе

риоде великих масовних миграција. 

Ипак, сви ти становници различитог по

рекла живећи дуже од једног века у ис

тим геополитичким, економским и 

друштвеним условима, временом, селек

цијом и комбинацијом хетерогених кул

турних елемената створили су нов једин

ствен културни тип - Космајски тип. 
Данашњу општину сачињавају села 

која су по попису из 1863. године припа
дала различитим срезовима. Изградњом 

железничке пруге 1884. године, Младе
новац, до тада сеоско насеље, нагло се 

развија и поприма обележје мале ва
роши. Проглашењем за варошицу, 1893. 
године, започиње и процес индустрија

лизације. Формирају се разне трговачке 

радње и занатске радионице: опанчарс

ке, абаџијско-терзијске, бојаџијске, сто

ларске, ковачке, пекарске, кујунџијске и 

друге. По селима се граде нове цркве, от

варају школе. Истовремено долази до 

раслојавања села, до постепеног исеља

вања сиромашних у варошицу, у потрази 

за бољим условима живљења, али и до 

стварања сталних веза на релацији село -
варошица, које су се између осталог и 

одразиле на друштвени живот и обичаје. 

За разлику од других празника, Ускрс је, 

поред свог црквеног карактера, сачувао 

и обичаје који се везују за њега, а одли

кују се оригиналношћу и архаичношћу. 

Ускрс јс празник Христовог васкр

сења и празнује се још од времена апос

тола. Припада групи покретних празни

ка и прославља се после пролећне рав

нодневнице, прве недеље иза пуног месе

ца. Датум његовог празновања може се 

померати у интервалу од пет седмица, 

односно 35 дана. Најраније пада 22. мар
та по старом, а 4. априла по новом кален
дару. Нај касније може да буде 25. априла 
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Сл. 1. Сеоска соба с краја XIX века, Изложба 
"Христос Васкрсе!• у Музеју Младеновца 

Fig. 1 Room in thc village house in the cnd of 19'" century Exhibltion 
"Hristos Vaskrsc!" in Mladcnovac muscum 

по старом, а 8. маја по новом календару. 
То значи да се може празновати пре Бла

говести, али и после Ђурђевдана. 1 

На Ускрс се завршава седмо не

дељни ускршњи или Велики пост, којим 

се верници припремају за одговарајући 

сусрет с празником. Да би се хришћани 

припремили за овај празник још од апос

толских времена је установљен Велики 

пост или Четрдесетница, по узору на 

Исуса кој и је 40 дана постио на Гори ис
кушења. Наравно, ово је црквено ту

мачење, а поједини истраживачи (Чајка

новић) тврде да сви постови имају много 
старије порекло.2 То је најдужи и на

јстроже одржаван пост у години. Народ 

је веровао да онога ко се омрси у време 

Великог поста може снаћи велика ште

та, било у стоци, или у чему другом. От-

1 Груба•111h Б. - Томић М., Васкрсење Христово, 
Срйске славе, Београд 1988. 

264 

варањем црквених двери на олтару сим

болизује се победа Христова над смрћу и 

отварање рајских врата. Због тога је У с

крс дан радости и весеља, а цела наредна 

седмица (тзв. Светла недеља) пуна музи
ке, игре и песме. Уместо уобичајених 

поздрава, људи се тада поздрављају са 

"Христос Васкрсе!" и узвраћају са "Ва

истину Васкрсе!". 

О Ускрсу се боје ишарају јаја и њима 
се дарују познаници и пријатељи. Корис

те се различите боје, али је црвена оба

везна. Право ускршње јаје је црвено, оно 

је симбол ускршњих празника и има ве

лику магијску моh. Највећу магијску моћ 

је имало прво обојено јаје и оно се корис

тило у поспешивању плодности, зашти

ти људи, одбрани усева од града, итд. 

2 IЬid. 
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Хришhанска црква је доста касно 

прихватила обичај бојења јаја, и она се 

први пут појављују у XII, а у нашим 
крајевима тек у ХУЈ веку. Народ је пос

танак овог обичаја преместио у далеку 

прошлост, у време Христовог ускрснућа, 

и о томе створио многе легенде. 

Једна од легенди говори о :М:арији 

:М:агдалени која је дошла у Рим да цару 

Тиберију објасни Христово васкрсење и 

даровала му црвено кокошије јаје. У с-

радосног догађаја.3 Корене ускршњих 

празника налазимо у времену пре 

хришhанства, када се од природних сила 

и небеских тела очекивало обе

збеђивање плодности поља и стоке и 

очување здравља људи. Ускршњи праз

ници припадају пролећном циклусу 

обичаја и у њему заузимају посебно мес

то. То је време када се природа буди, вас

крсава, а сунце у свом поновном рађању 

достиже кулминацију. Хришћанска црк-

Сл. 2. Ускршња јаја на трпези. 
Детаљ са изложбе "Христос Васкрсе! " у Музеју Младеновца 

Fig. 2 Easter eggs on dining tаЬ\е. 
Detail from exhibition '! Iristos Vaskrse!' in Mladenovac museum 

кршњим јајетом се жели представити 

очигледност васкрсења и настанак 

живота из мртвила. Јаје је само по себи 

мртва ствар, али се под утицајем топлоте 

у њему развија живот и излеже живо пи

ле, које својом снагом развали свој гроб -
љуску, и изађе на свет- као што је и Исус 

своје мртво тело оживео и из гроба ус

тао. Црвена боја је боја радости због тог 

ва је у давној прошлости усвојила неке 

паганске ритуале, христијанизовала их и 

везала за свој највећи празник. Тако је 

Исус примио атрибуте претхришhан

ског божанства сунца, које умире и по

ново се рађа. Наш народ је прихватио 

црквене ритуале, али их је интерпрети

рао на свој начин. :М:агијским и ритуал

ним радњама, које су саставни део свет-

·1 1Ьid. 
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ковања по.1единих црквених празника, 

сељак је утицао па плодност, здравље и 

општи напредак куће и имања. 

У веhинн села у околини Младенов

ца, па и у самом граду, обичаји везани за 

ускршње празнике готово су уједначени. 

уз неке мање осцилације. Истраживања 

су обухватила период од краја XIX и 
почетка ХХ века до данашњих дана. Ве

лики број магијских и ритуалних радњи 

везује се за Велику Недељу. То је пос

ледња недеља седмонедељног Великог 

поста, недеља када је Исус Христос на 

крсту преузео муке за грехове људског 

рода. 

Још пре Велике Недеље ваљало је 

припремити нову одећу за најсвечанији и 

најрадоснији празник Ускрс. Постојало 

је веровање, а и данас се очувало у неким 

породицама, да уколико неко од млађих 

укућана болује од неке болести, све што 

је намењено (да се сашије, исплете, изве

зе) завршава се до Велике Недеље. Ако 

радови нису готови, прекидају се, и не 

узимају у руке. 

До Велике недеље свештеник обиђе 

свакукуhу и "свети водицу" за Ускрс. Ра

није су се свештенику за ту услугу давала 

јаја, а данас се даје новац. Освећена во
дица се чува, и на Велику суботу њом се 

замесује ускршњи колач. 

Митолошки и ритуално најза

сиhенији дани Велике недеље су Велики 

четвртак, Велики петак и Велика субо

та. 

У народној религији Срба четвртак 

има велику улогу. Од Великог четвртка 

до Духова празнује се сваки четвртак, и 

то због грома и непогоде. Тада сељаци у 

Србији не ору и не прежу стоку у јарам. 
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Овај дан је код старих Словена био пос

већен богу громовнику Перуну.4 

На Велики четвртак се отварају ра

јска врата на небу и ко год тог дана 

нешто удели за мртве, то му се види, или 

ако се да сиромашнима бележи се на не

бу. Тако су у Великој Крсни и Ковачевцу 

рано изјутра , пре зоре, на сеоским рас

крсющама паљене ватре за умрле. Па

љење ватри за покојнике повезано је са 

култом плодности. Ватра симболизује 

сунце, она треба да да снагу сунцу, а по

којницима, који су носиоци плодности, 

осветли пут у загробни живот. 

У селима испод Космаја, нарочито у 
Кораћици, на Велию1 четвртак су ста

рије жене пре зоре лупале у тигањ, како 

би одагнале змије и заштипше кућу и 

укућане од сваког зла. 

На Велики четвртак у селима Ко
раћица, Пружатовац и Иванча, забе

лежено је паљење ватри које имају улогу 

заштите здравља. На средини дворишта 

се од кучине формираиу један или три 

круга. Унутар кругова су деца. Кучина 

се запали и гори, а старија жена изговара 

бајалице: "Бејасмо у ватри, не изгорес

мо, наиђе болест не боловасмо". Ове ма

гијске радње су се могле чинити и пред 

млади Ђурђевдан, али по причању кази

вача, углавном су извођене на Велики 

четвртак, и служиле да одагнају болест 

од укућана.Тога дана се не ради ништа у 

пољу, а увече жене иду у цркву на бдење. 

Велики петак се строго празнује. 

Тог дана се не ради ништа, не ложи се ва

тра у куhи, не кува се, чак се и хлеб не ме

си, пости се, не игра се и не пева. Овај дан 

називају и Распети петак, јер је тог дана 

разапет Исус Христ. Због тога се верује 

4 Велики четвртак, у Слоае11ска м111Тtолоzија, Ен
циклопедијски речник, ур. Толстој, М. С. - Ра

денковиh Љ., Београд 2001. 
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да на тај дан не ваља узимати ексере, 

игле, шила, нити шта оштро и шиљата, 

да се не би позлеl)ивале Исусове ране.5 

Велики петак је у свакодневном животу 

представљао време васељенске жалости 

поводом смрти Исуса Христа, која је из

ражавана не само строгим постом, него 

и другим ограничењима. На Велики пе

так, како се верује, с људима тугује сва 

природа и птице не певају. Са стоке су 

У селима Црквине, Пружатовац и 

Марковац млади су се шетали по шумар

ку око реqице, а старије жене вадиле ку

курек, брале бршљан, маслачак и друго 

лековито биље, које се остављало као 

лек за људе и стоку. 

На Велики петак се у готово свим се

лима око Младеновца боје и шарају јаја. 

Ускршња јаја се боје рано изјутра, у дав

ним временима поред огњишта, а данас 

Сл. 3. Ускршња јаја осликана техником батик. 
Детаљ са изложбе "Христос Васкрсе!" у Музеју Младеновца 

Fig. З Easter eggs dccorated in the batik technique. 
Detail from exhiЫtion 'Hristos Vaskrse!' in Mlade11ovac museum 

скидане меденице, да не би правиле бу

ку. Мајке су тога дана забрањивале деци 

да се играју напољу и да дижу галаму. 

Нарочито су им забрањивали да топћу 

ногама по земљи, да је не би рањавали 

ексерима на потпетицама, јер је Христ 

тек тада положен у Земљу. 

На Велики четвртак, Велики петак 

и Велику суботу не лупају црквена зво

на веh се оглашавају чегртаљке и кле

пала. 

5 Антонић Д. - Зупанц М. , Велики петак, Срйсюt 

наро9ни кален9ар, Београд 1988. 

поред шпорета, и по правилу, ову радњу 

је обављала ритуално чиста жена 

(најстарија жена у кући или девојка). 
Обично се боје кокошија јаја, ређе 

пловчија и гушчија. Број јаја је произ

вољан. За бојење јаја се користе раз

личите боје. У прошлости су се справља

ле од лишћа, коре и корења разног биља. 

Црвена боја јаја се добијала њиховим ку

вањем у варзилу, бурјану, трешњевој и 

шљивовој кори. Жута боје се добијала од 
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млеча, луковине, коприве, сламе и куку

река; мрка од чађи и ораховине; зелена 

од семена коприве; плава од дивљег зум

була. Свака од њих нешто симболизује: 
црвена представља боју крви - живота, 
плава боју неба и духа, жута боју свет

лости - сунца, зелена боју природе и 

раст, а мрка боју земље.6 Приликом боје

ња јаја, веома је било важно да су засту

пљене три боје: црвена, жута и зелена. 

Прво право ускршње јаје је црвено, оно 

се назива 
11

чуваркућа
11

, и чува се до сле

дећег Ускрса. 

У селима око Младеновца је веома 

распрострањено шарање јаја травкама. 

Овај на<rин украшавања је у вези са кул

том биља, који се протеже на све про

леhне обичаје. На јаје се прилепи лист 

или цвет неке биљке, увеже концем (да
нас танком најлонском чарапом), пото

пи у луковину и кува на тихој ватри. 

Обично се узимају листиhи першуна, де

телине, кукурека, итд. Када су јаја кува

на, пажљиво се поскидају листићи и 

осушена се намажу машћу и изгланцају 
крпом. Овај начин украшавања се 

здржао до данашњих дана. 

Овакав начин украшавања се може 

комбиновати и са куповним анилинским 

бојама. У том случају се јаја најпре ску

вају и прохладе, а потом се на њих приле

пе жељени листићи. Таква јаја се 

спуштају у растворене анилинске боје, 

поново се прокувају и на крају премажу 

замашћеном крпом. 

Једна од старих техника, веома при

сутна на овој територији, јесте шарање 

воском. У науци је ова техника позната 

под именом батик. Танким слојем воска 

се прекрива површина која не треба да 

буде обојена, а после бојења се восак 

6 Томиh П., Бојење и шарање јаја, Гласник еtТtно

'iрафс1.:оz .11узеја ХХ, Београд 1957. 
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скида. Восак се у нашем народу посебно 

поштује. Сматра се светим и чистим и 

грехота га је згазити или држати на пр

љавом месту. Шарање воском је света 

радња и прилази јој се са побожношћу и 

чистотом. 

Ускршња јаја се украшавају воском 

на следећи начин: на кувано јаје се шара

љком наноси растопљени восак у виду 

жељених орнамената. Јаје се затим по

топи у растворену боју, не много врућу 

да се восак не би отопио, и држи се док се 

не обоји. На крају се восак скине и јаје 

премаже замашћеном крпом. На овај 

начин јаја могу да се шарају у више боја, 

а орнаменти су углавном геометријски и 

биљни (сл. 3). Раније су се истом техни
ком украшавала јаја која су била на

мењена одређеној особи. Она су имала 

исписане иницијале или име особе којој 

су даривана. 

У новије време се ускршња јаја боје 

углавном анилинским бојама, а многе 

домаћице купује самолепљиве сличице 

које се једноставно налепе на већ обоје

на јаја. 
Дан уочи Ускрса - Велику суботу, 

нико не празнује. На тај се дан завршава

ју послови по кући и укућани се спремају 
да Ускрс што свечаније прославе. 

На Ускрс се, по правилу, устаје рано. 

Сви укућани се умију водом у коју су 

стављени црвено јаје, дренак, здрављак 

и босиљак. Обичај је да мајке децу до

такну црвеним јајетом по образу, да буду 

здрава и црвена преко читаве године. 

Сви укућани облаче празнична одела, 

спремљена за ту прилику, и одлазе у црк

ву. Кад се заврши служба у цркви, 

свештеник свима подели по једно ус

кршње јаје. Људи потом журе да што 



НАРОДНА ВЕРОВАЊА И ОБИЧАЈИ УСКРШЊЕГ ЦИКЛУСА У ОКОЛИНИ МЛАДЕНОВЦА 

Сп. 4. Награђена најлепша осликана јаја- радови ученика основних школа са 

територије опшпше Младеновац. 

Са изложбе " Христос Васкрсе ! " у Музеју Младеновца 
Fig. 4 Priz(..'-winning most beautifully dccorated eggs - \VOrks ofthe pupils from elen1en 

tary schools in Mladenovac district. 
From exhibltion 'llristos Vaskrsc!' in Mladcnovac muscum 

брже дођу својим куhама, како би у току 

године претекли друге у пословима. 

Трпеза је о Ускрсу обавезно богата. 

Сваки домаћин коље прасе а ускршња 

печеница је глува - не пуца се док се пече, 
као рецимо о Божиhу, због жалости за 

Христом кога су на крст разапели. 

Ручак почиње кађењем трпезе и ре

зањем ускршњег колача, КОЈИ у селима 

Влашка, Америh и Врбица зову витица. 

Витицу домаћин ломи уз ручак и дели је 

свима говорећи: "Све нам крсло и вас

крсло!", "Васкрсло!". Домаћица онда 

послужи бојена јаја и свако од укућана 

узима по једно, домаћин први. У време 

ускршњих празника. током целе Светле 

недеље, сматрано је обавезним међусоб

но посећивање и даривање ускршњим 

јајима. У празничним забавама главно 

место заузимају игре с обојеним јајима. 

У селима која су имала своју цркву, Ко

вачевцу, Великој Крсни, Црквинама , 

Кораћици и Влашкој, обичај је био да се 

мештани окупљају у црквеној порти 

свечано одевени. Младеж се весели, а 

старији гледају и разговарају. У другим 

селима се народ окупљао око школе или 

одлазио до Младеновачке цркве. однос

но у неко ближе село. На скупове су оба

везно ношена бојена јаја, и њима се туца

ло. Деца су се изузетно радовала Ускрсу, 

као и данас. Јаја су најпре ударана врхом 

у врх, а онда шотком у шотку. И јаје које 

при томе прсне припада ономе чије је 

јаје било чвршће. Сви се тада поздрав

љају са: "Христос Васкрсе!", и "Ваисти

ну Васкрсе! ". 

Првог ,цана Ускрса, у готово свим се

лима, они који одлазе до стоке не узи

мају у руке бојена јаја. Та забрана се 
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одржала, јер се верује да he у противном 
животињама на глави и врату израсти 

јајчаници од чега he липсавати. 
На други дан Ускрса, већина излази 

на гробље, а неки излазе недељу дана 

касније, на Побусани понедељак. На 

гробље се износе бојена јаја, поскурице 

7 За потребе овог рада су коришhени подаци до
бијени у истраживањима по селима око Младе

новца. Посебно се захваљујемо на добијеним по

дацима Даници Вукадиновиh из Граница, 

рођеној 1930. године у Ковачевцу; Милици Радо-

и храна за мртве. Поскурице су мали 

хлебни колачићи који, се месе "за душу" 

покојника. 

Ако за време ускршњих празника 

неко умре, народ верује да његова душа 

иде право у рај, јер су врата раја отворе

на у времену од Ускрса до Духова.7 

сављевиh из села Младеноца, рођеној 1929. у 
Црквинама; Мнлунки Ивковић из Кораћице, 
рођеној 1934. године; и Радмили Јовановић из 
Влашке, рођеној 1939. у Кораlнщи. 

POPULAR BELIEFS AND CUSTOMS OF ТНЕ EASТER CYCLE 
IN ТНЕ МLADENOV АС AREA 

Magdaleпa lvkovic 

The priпcipal апd the most solemo Christiaп 
festival celebratiпg Christ's Resurrection, Easter 
has been observed since aposto\ic times. The date of 
Easter is fixed оп the first Sunday after the full 
moon followiпg the vemal equinox. Being а move
aЫe feast, it may fall within the span of35 days, be
tweeп Ap1·i\ 4•h and Мау 8'h. 

Оп Easter, the royal door ofthe church icoпos
tasis is removed to show that Jesus triumphed over 
death and орепеd the door of Heaven. The entire 
week following Easter is called the Bright Week, 
and the hymпs that are sung at church are full ofjoy 
and merrimeпt. Iпstead ofthe usual form ofsaluta
tion, people greet опе another with the words 
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"Christ's resштected!", and, in reply: "Jпdeed he 
has!" 

Easter marks the end of the Great Fast (Lent), 
which is the period for the believer to prepare prop
erly for the oncoming feast. Eggs are coloured and 
omamented. The true Easter egg is the first red egg; 
it is the symbol of Easter and has а strong magical 
power. The Easter egg represents the reatity of the 
Resurrection апd the growth of life from death. А 
live chicken hatches out ofthe egg, it breaks open its 
grave-shell апd comes out into the world- just like 
Jesus \vho brought his dead body back to life and 
rose from his grave. That is why the egg is red, red 
symbolizingjoy, the јоу about this Ыissful eveпt. 


