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Руменачки разговор  

преко тарабе времена 

 

Руменка, приградско насење у општини Нови Сад, има све што може да 

краси једно место: писани траг из 13. века, две легенде о свом називу, споменике 

културе, локалне обичаје, страдања и жртве.   

Две монографије о месту и једна о православној цркви из 1702. године 

сведоче о њеном постојању кроз векове.  Дужну почаст њеним прецима  и насушни 

залог потомцима, покушавају да одају два  културноуметничка друштва, српско и 

мађарско, а од 2017. године и Културни центар “Руменка” који се кроз културне и 

уметничке програме бави помоцијом и неговањем богатог наслеђе места. 

 

Слика бр. 1: Игре из Војводине, 1979, ОШ "22. октобар" 

 

 



 

2 

Судбину  Руменке  диктира  њен  географски  положај.   Због  тог положаја 

мађарски краљ Бела IV је 1237. године декретом дарује Петроварадинској опатији 

у чијем ће власништву бити све до турског освајања Војводине у 16. веку. Њено 

већинско становништво чине Срби.  

Реч народ у свом корену садржи реч род, а род је корен који сведочи о 

јединству свих предака. 

Након насељавања првих становника Срба, уследиле су сеобе Срба из 

Старе Србије због турске одмазде, а затим и колонизација Мађари у другој 

половини 18. века. Близина града, плодна пољопривредна делатност, али и 

индустријска постројења до 70-тих година (млин, кудељара и циглана) допринели 

су  миграцијама Срба. Економске су уследиле из Босне и Херцеговине педесетих, а 

шездесетих са Косова и Метохије. Ратне деведесе су донеле прогоне и досељавања 

из Хрватске. Неоспорно, сви насељеници су донели драгоцени духовни садржај 

краја из ког су дошли. Све ове миграције утицале су на етничку структуру места и  

културни дијалог са Србима староседеоцима, али и онај интеркултурални са 

обичајима националних мањина.  

 

Слика бр. 2: Косовска Каменица, 1931.г. 
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Слика бр.3: Петар и Јованка Јерков, 1931. г. 

                                                Слика бр.4: Петар Коваљ са сином и снајом 1961. г. 
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Руменка је типично приградско радничко насеље скоро у потпуности 

оријентисано ка Новом Саду. Ово насеље мештанима нуди школско, културно, 

духовно и спортско васпитање, образовање и друштвени живот. У евиденцији 

Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада су три целине проглашене 

за споменике културе: Православна црква Светих Петра и Павла, Мађарска 

реформаторска црква са Парохијским домом и Старо православно гробље, као и 

неке куће у Улици Арсенија Чернојевића, Михајла Пупина и Војвођанској. Ови 

подаци иду у ред историјсих дешавања, али историју пише и историја срца 

распоређених у 2010 домаћинсатва, по последњем попису. Њу пишу и сећања оног 

ко је рођен, одрастао и ствара  баш овде, поред Малог Бачког Канала  северозападно 

на 10-ом  км од центра Новог Сада и стога је пристрастан, заљубљен и химнично 

достојанствен док о Руменки пише. 

 

 

 

Слика бр. 5: Улица Петефи Шандора (неасвалтирана), 1978.г. 

 

 

 



 

5 

 

Храмовна слава, Свети апостоли Петар и Павле, представља централни 

догађај у парохији. Тада долазе гости из суседних места као и гости свештеници и 

село добија црквеног кума. На Павловдан некада уз топове, а данас уз звук 

црквених звона најављују се ктитори и приложници светога храма чија се имена 

бележе у књигу која датира још из 18. века. 

 

Слика бр. 6: Православна црква Св. Петра и Павла, 1971. г. 

 

Проучавање једног друштва остварује се кроз природну средину, 

економски и етички статус, историју, али и кроз све видове његове културе. 

Традиционалне игре, најчешће анализирају игре у сеоским срединама, 

представљају наслеђе из прошлости које је успело да се одржи до модерног, 

савременог доба. 



 

6 

 

Прошлост не припада само владарима, војсковођама и државницима, већ и 

обичним људима – женама, мушкарцима и деци, а њихове животе можемо упознати 

само истраживањем њихове свакодневнице.  

Некада су многобројне игре пратиле циклусе у животу, а посебно прелаз 

из једног у друго животно доба (рођење, свадба, смрт). Тек након првог јавног 

играња у колу, девојчица је постајала девојка, а дечак младић. Коло није било вид 

забаве већ је својим кружним изгледом симболизовао простор у ком је појединац 

био заштићен. Овакав круг који деца и данас често називају кућом (дечје игре нпр. 

"мачке и миша", или "вије") представљао је заклон од опасности која вреба споља. 

Стил играња свих орских кола је остао окамењен од претхришћанских времена и 

састоји се од ситних корака са минималним померањима улево или удесно и готово 

неприметног поскакивања. 

Српска традиција сачувана је у народним обичајима. Ово богатство 

обичаја сведочи о племенитости и треба да буде наш понос и ато је Потребно је са 

наших обичаја збацити атрибуте примитивности и застарелости јер њихов садржај 

и богатство сведочи о племенитости народног живота у порошлости. Обичаји су 

саставни део српског имена и њиховим одбацивањем поништавамо сопствени 

индентитет. 

 Основна одлика обичајне праксе је да средина говори кроз појединца – 

уметника. 

Епска песма због свог транскрибовања историје и мита, заклања лирску све 

до наших дана. Она је понекад  неразумљива јер  њена лепота не почива на 

оригиналности већ на поновљеном, формулативном и традиционалном. Она је 

отворена за дијалог, надживљава време у ком је настала и улива се у ток српске 

модерне књижевности јер сублимира све аспекте материјалне и духовне културе у 

којој настаје. Намеће се питање: да ли појединац у кризи идентитета спас проналази 

поново у колективу? 

Народна песма је стара као и народ. Увек присутна, слободна чак и кад је 

народ поробљен. Она све памти и све крепи. Њен садржај су некад и неписмени 

људи знали напамет јер је представљала подсетник националног знања и 

породичног васпитање. Некада се Европа дивила нашим народним песмама и 

поредила их са библијским текстовима, а данас је она младима често нејасна и због 

своје херметичности и мелодичности понекад и смешна. 
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 Потребно је начинити искорак у приступу њеној анализи јер језик који је 

у њој заступљен нема само комуникативну функцију већ представља отелотворење 

народног идентитета. Зато текстови српских народних епских, па и лирских песама 

траже вештог и посвећеног тумача. И као што су Хомерови јунаци постали део 

опште светске културне баштине, и ми нашим епским, али и лирским јунацима из 

песама, христијанизованим паганским божанствима повратимо припадајућу славу 

бар у оквирима националне културне баштине јер начин на који су обичаји у њима 

опевани имају високе уметничке вредности. У 19. веку уздигнут је култ Вука 

Караџића који је код романтичара успоставио стварање оригиналне националне 

књижевности по начелима народне. Костић, Змај и Радичевић инспирацију су 

тражили у речима које су се налазиле између корица Вуковог Рјечника. Пре два 

века је културна Европа захваљујући Алберту Фортису први пут чула за српске 

народне песме и од тада се о њима писало. Са њима смо се дичили понесени 

романтичним.  

Да су српске лирске усмене песме, са једне стране, веома старе, сведочи 

сам Вук Караџић речима „може бити да има их и од иљаде година“ али, с друге, и 

нове јер  каже да има оних које „ђевојке припјевају момчадима и момчад 

ђевојкама“. 

 Лирска народна песма у прошлости није била само песма. Њу су 

условњавали и обликовали  обред и обичај, синкретичност  и сама практична 

намена. Извођење ових песама везано је за музику, плес, костимирање, маскирање 

и сценарио. Први писани траг о певачима код Словена имамо код визиготског 

свештеника Улфиле у 4. веку. Иако се лирске песме код Словена спомињу у 

црквеним забранама од 9. века, у Ерлангенском рукопису с почетка 18. века налази 

се и четрдесет лирских песама.  У „Српским народним пјесмама” (1841), у првој 

књизи Вук их класификује  по намени и садржини на двадесет врста што показује 

богатство  садржине тих песама. До данас је међу Србима сакупљено на десетине 

хиљада лирских народних песама и оне представљају најстарији део народне 

књижевности, која је неизоставна у успостављању и одржавању националне 

књижевности. Неке песме из Вукове збирке пореде са библијском Песмом над 

песмама. 

Познато је да ниједан песник, ниједан стваралац,  нема сам за себе 

целовито значење, стога је народна књижевност инспирација песницима свих 

књижевних епоха и они су са њом у непрестаном дијалогу: било да је величају или 

оспоравају. 
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 Стеван Мокрањац је настојао да задржи највећи део изворне фолклорне 

мелодијско–ритмичке и звучне структуре из народне песме, како би будући 

слушаоци могли да препознају фолклорни цитат или бар његову стилизовану 

мелодијску линију. Најлепши такви примери су у петој и једанаестој руковети. 

 Током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века коришћен је 

термин „пастирски рок“, који су, пре свега због употребе архаизама, поједини 

музички критичари употребљавали у описивању музике групе Бијело дугме. У  

њиховим текстовима савремени урбани говор прожет је кратким фразама, 

мотивима из народне лексике као што су: па шта, мала моја, јагње моје бијело, лане 

моје, нано моја, мајко моја, стара мати, зора рујна, цуро мала и др. У њиховим 

песмама чести су архаизми грош и ђердан, као и хипокористици нана, дика, цура. 

Најчешћа тема песама је љубавна чежња у атмосфери „ноћас је ко лубеница пун 

мјесец изнад Босне“ и имају призвук народних веровања очитан кроз стихове 

„стави босиока под јастуке/ моја душа да те лакше пронађе“. Настали у традицији 

седамдесетих, они придају велики значај породици, па је неизбежно помињање 

мајке, оца, нане, али и колектива који мора све да зна „хоп, цуп поскочићу, другу 

цуру пољубићу/ пољубићу другу цуру баш ме брига хај, хај. Оне говоре о 

неопходности скривања нечег тајног: „доћи ћу ти под прозоре/ док ти мајка спава“ 

и везаности главног јунака за мајку као кључну фигуру у важном тренутку „мајко 

моја, умријећу због ње/ прстен ћу јој, мајко, дат свој“. Стихови песама су у осмерцу 

или десетерцу као и у народним песмама. 

 Песме Здравка Чолића такође садрже елементе својствене народној лирици 

и лексици, а песма "Лудо луда" групе Бан Гог представља обраду народне љубавне 

песме Риба и девојка. Иако модерно обрађена, порекло песме је очигледно. Девојка 

седи крај мора и обраћа се риби уз додавање и других песничких мотива. На свако 

њено постављено питање одговара јој прво риба, а затим и птица и огањ. Они је 

подучавају следеће: шире од мора је небо, бржи од коња је поглед, а дражи од брата 

је драги јер ова народна песма говори о иницијацији девојке, о њеној спремности  

за удају. 

 Ивана Јордан у песми "Лазарица" враћа припадајући сјај нашем 

најстаријем слоју народних лирских песаме – обредним и обредној лазаричкој 

поворци. 

 

 



 

9 

Обредне песме су најстарије лирске песме  и називају се још и календарске 

јер прате помене у природи које су веома битне за аграрно друштво које зависи од 

временских прилика. Настале су  у доба неолита, између 9000. и 7000. година пре 

нове ере у време откривања земљорадње. О њиховој старини сведочи и начин 

певања. Извођене су на антифони начин, једногласно, један запева, обично вођа 

колоне, а остали понављају припев. Да би обезбедили берићет на пољу, у тору и 

дому наши преци су се молитвено обраћали вишим силама. Архајски земљораник 

је светковао завршетак старе године и повратак, односно рађање младог Сунца, па 

ове песме казују о победи светлости, о моћи биља да расте и обнавља се, па су 

везане за култ плодности, али и о умирању, па су везани за култ мртвих. 

Традиционални  обред је културни текст састављен од низа елемената који 

припадају различитим кодовима. Ти кодови су:  

 акциони (редослед одређених ритуалних радњи),  

 предметни (свакодневни или специјално израђени ритуални предмети),  

 вербални (усмене формуле, пропратне речи, добре жеље и сл.),  

 персонални (одређени извођачи који врше ритулне радње и лица којима су 

упућене), 

 локативни (просторно су оријентисане),  

 темпорални (изводе се у одређено доба године), 

 музички (у споју с речју или независно) и  

 ликовни  

Значајно је нагласити да се већина обреда радњи са појавом хришћанства 

везала  за хришћанске светитење и празнике. 

До Другог светског рата Војводина је била  изразито аграрно подручје, па 

су и обичаји били везани за период у години. Преовладавали су аграрни обичаји и 

они везани за домаћу стоку и живину. Њихова намена је била да човек измоли од 

виших сила помоћ и благостање, берићет у дому, тору и у пољу. Прелазак у 

индустријско и радничко становништво утицало је на промене у материјалној, али 

и духовној култури становништва. 

Обичаји који су везани за празнике у години деле се у четири циклуса: 

зимске (централно место заузима Божић), пролећне (централно место заузима 

Васкрс), летње и јесење којих има најмање. Обред има свечани и колективни 

карактер и изводи се по строго утврђеном сценарију и у тачно прописаном времену. 

Временом су многи пагански мотиви христијанизовани, а да би садржај постао 
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јаснији савременом, младом читаоцу  извођење ових песама мора бити јавна 

манифестација у којој ће учествовати цео колектив - поред извођача и посматрачи. 

И једни и други  морају се упознати са свим радњама, костимима, маскама и ритмом 

који су пратили те песме, а које Вук није записао мелодијски. 

Дуг је пут од обреда до игре деце. Данас, човеку у граду или селу омеђеном 

професионалним, радним и породичним активностима, тешко је да замислити 

значај игара у прошлости. Међу првима је Тихомир Ђорђевић препознао елементе 

обредне праксе у дечјим играма. У вишечланим породицама традиционалног 

патријархалног друштва деца се нису одвајала од осталих укућана и били су 

активни учесници обреда. Дечја игра је била нека врста културног двојника који 

обред урамљује забавом како би био пријемчивији. У овим играма препознају се 

симболи који су у вези са празницима о чему сведоче речи песама  ("Ласте 

проласте") као и реквизити који се користе у игри, а у игри поливања препознају се 

елементи очишћења.  

Наша народна лирика поседује неоспорне уметничке вредности које 

доказују:  

1. Трајење – од првих забрана у 9. веку па се све до данас;  

2. Разноврсност – Вук их је по садржини поделио у двадесет врста;  

3. Бројност међу Србима - сакупљено је на десетине хиљада лирских        

песама.  

4. Синкретичност и измешаност паганских и хришћанских елемената. 

Зимске обредне песме прослављају обнављање света, поновно рађање 

младог сунца па их карактерише ведро расположење, а учесници у поворкама су 

углавном младићи. 

Циклус пролећно-летњих празника је предмет ове публикације и доноси 

обичајну праксу која је била у тесној вези са култом природе  чији су нераздвојни 

делови били култ сунца, зеленила, ватре, воде, земље, змије као и култ предака. 

Најзначајнији празници у овом циклусу су: Теодорова субота,  Младенци, 

Благовести, Лазарева субота, Цвети,  Велики петак, Васксрс, Ђурђевдан, Свети 

Ћирило и Методије, Спасовдан и Духови, Видовдан, Ивандан, Петровдан, Свети 

Илија, Огњена Марија, Преображење, Велика госпојина и Усековање. У време 

пролећног циклуса доминирало је  дечје љуљање и Беле покладе.  
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Веровало се да је пут љуљања начин везивања неба и земље, а само 

љуљање синоним за плодност и обнављање природе и раст пољопривредних 

култура. Сам чин маскирање омогућава преобраћање сопствене личности и 

могућност повезивања са прецима. 

Период предускршњих празника започиње Белом недељом  коју 

карактеришу: ритуална исхрана, бели мрс, маскиране поворке познате као 

"машкаре", "фашанге" или "курјаче", љуљање и паљење ватри.  Маскиране поворке 

представљале су инкарниране претке, а помоћ предака је била неопходна за 

стимулацију плодности. Обичај љуљања и одраслих задржао се све до Другог 

светског рата, док се данас само деца љуљају. Вртешке су обично окретали момци, 

а љуљашке  заљуљачи који су морали особу да одбаце у што већу висину. По 

народном веровању љуљали су се да би порасла кудеља и други усеви. Ватре су 

такође паљене на раскршћима где су се окупљали млади. По веровању, што више 

прескоче преко ватре виши ће бити усеви, а момци здравији. У црквеним портама 

играла су се и ора у којима се високо поскакивало да би усев био што виши. Беле 

покладе у неким селима је пратило и лупање клепетуша како би се растерале змије 

и све друге зле силе. 

 

Слика бр.7: Момци окупњени око варе чекају да сапочне надметање 

Православна црква је установила четири годишња поста уочи великих 

празника: Божић, Васкрс, Петровдан и Велику госпојину и подразумева 

уздржавање од месних  и млечних производа и јаја, али и од лоших помисли и дела, 

склапања бракова и одржавања забава, а понегде се чак носила и одећа тамнијих 
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боја. Пост подразумева и ревност у молитвама и богослужбама. У прошлости су се 

постова придржавали стари, млади и деца, а у неким селима се веровало да ће онај 

ко се омрси о Великом посту добити шугу. 

Пошто је музика била забрањена, млади су изван села, у поподневним 

часовима уз песму играли следеће игре: Шапца лапца, Ласте проласте, Паун и 

друге. Ова састајања младих имали су и разне називе у различитим крајевима 

Војводине: шеталице, рогаљ,  рајоле, певало. 

 

Слика бр. 8: Игра пауна, ПУ "Весели патуљци", 2018. г. 

 

Игра Пауна је једна од најзанимљивијих игара и сачувала се све до 20. века, 

а понегде представља и саставни део свадбених игара. То је игра за заштиту 

здравља и првобитно је била распрострањена у српским динарским крајевима, а 

након миграција бележи се и у Војводини. 



 

13 

 

Слика бр. 9: Чубра Мара, КЦ "Руменка", 2019. г.  

О важности и строгости васкршњег поста говоре и посебни називи за сваку 

недељу у њему. Постоје: Теодорова, Пачиста, Крстополона, Средопосна, Глувна, 

Цветна и Страсна. На чисти понедељак био је обичај искувати све посуђе и то 

обично у оранији у којој  се у воду додавао пепео, као и чишћење целе куће. 

Почетком прве недеље у неким селима  до шездесетих година је постојало женско 

окупљање, обичај "ревено". Овакве забаве на којима су присутне само жене имамо 

и код Словака и  Мађара. Овај обичај при ком жене имају сву слободу у понашању 

и одсуство мушкараца открива архаичне трагове матријархата. Ова недеља садржи 

и Теодорову суботу. Те суботе јело се само жито у сећање на легенду о Светом 

Теодору Тирону. Кување пшенице – кољива је један од најважнијих реквизита у 

мртвачком култу, а и сама субота је дан посвећен мртвима. У Срему је овај култ и 

јачи пошто се у манастиру Хопово налазе мошти Св. Теодора Тирона од 1555. г. У 

неким селима се припрема и обредни колач на ком се налази фигура коњаника.  
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Слика бр. 10: Обредни колач 

 

Негде се месе и колачићи "тодорчићи". Иако се у хришћанским изворима 

не јављају Тодорови коњи, тодорци,  у народу је постојао страх да они иду ноћу 

селима и да кажњавају све оне који се не придржавају традиције. У крстопоклоној 

недељи у цркви се излаже крст окићен босиљком. Ову лековиту биљку жене 

узимају и односе у своје домове верујући да ће их он сачувати од болести. Обичај 

је и да се босиљак током године ставља у воду како би она постала питка. 

У крстопоклоној недељи у цркви се излаже крст окићен босиљком. Ову 

лековиту биљку жене узимај и односе у своје домове верујући да ће их он сачувати 

од болести.Обичај је и да се босиљак током године ставља у воду како би она 

постала питка.  

Шеста недеља је Цветна по празнику Цвети којим се завршава, а којој 

претходи Лазарева субота, Врбица, када селима иде литија у којој се чују 

раздрагани дечији гласови праћени звуцима звончића. Саму поворку понеко од 

мештана заспе и пшеничним зрнима. На Лазареву суботу црква слави Лазарево 

васкрсење. Уместо палминих гранчица у нашим крајевима се у рукама носе врбове 

гранчице којима се чак и симболично туку деца како би и она расла као врба, а 

девојке биле витке као врбе. Ове гранчице освећене у цркви су сматране светим 

предметом и држане су закачене за кућну икону. 
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Слика бр.11: Врбица, Руменка, 2004. г. 
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Слика бр.12: Лазарева субота, Литија, Руменка, 2004. г. 

 

У шестој недељи Васкршњег поста која се по великом празнику Цвети, 

зове и Цветна недеља, окупљале су се цветоносице. Цветоносице су цвеће брале, 

донослие и њиме китиле домове. Цвеће су садиле верујући да ће цвеће посађено у 

тој недељи најлепше цветати. 

 

 

Слика бр. 13: Цветоносице, Руменка, КУД "Слобода", 2004.г. 
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Некада у пролећа кад се појави маслачак, озелени здравац, разгоропади се 

дрен и кад се појаве пупољци на врби о Лазаревој суботи, од раног јутра до касне 

вечери трају лазарички опходи. Лазарице су певајући лазаричке песме ишле у 

лазаричке дане и доносиле благослов сваком дому. Поворку која је опходила село 

обично је чинило шест до осам девојака: лазар, лазарица, предњице и задњице, мада 

овај  може и да варира као и сам начин одевања. Лазар и лазарица, као пар који 

симболизује улогу плодности мушког и женског принципа,  били су окићени 

пешкирима, марамама, цвећем и зеленилом што их повезује са култом плодности 

као и само трупкање при игри. У свечаној народној ношњи доминира бела боја што 

ову поворку повезује са свадбеном, а венчићи од биља на главама симболизују 

буђење пролећа и магијску представу сунчевог кружења. Извезени пешкири били 

су замена за некадашње мачеве, а прапорцима о појасима се приписивала улога у 

терању злих сила. Припрема је трајала од средине Васкршњег поста и састојала се 

у интерпретирању лазаричких песама и игара, а вршиле су је некадашње лазарице. 

Групу је водио мушки вођа, неко од старијих људи из села, а девојке су му у знак 

захвалности лети радиле на пољу. Група девојака припремала се и коначила у кући 

лазаревој, а рано, пре сунца, ишла би у тишини  на воду где би се умивале и певале 

песму води. 

 

 

Слика бр.14: Лазарице, обраћање боди, КУД "Слобода", 2004. г. 
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Ишле су певајући пољу, шуми и гори и на крају долазиле до села где су 

обилазиле домове, колајући. По уласку у двориште вођа је седео са домаћицом. 

Прво су ишли  лазар и лазарица, па предњице које певају и на крају задњице које 

носе корпу и скупљају дарове. Кад улазе, домаћица их посипа житом које је симбол 

плодности. Лазари  скакућући на једној нози мењају места кретњама исписујући  

фигуру крста, а сви  непрекидно трупкају јер ако би стали, по веровању, стало би и 

раст усева. Непрекидно кретање, вијање и кружење требало је повољно да утиче на 

летину. Драматушки део овог обреда представља један од најстаријих религиозних 

позоришта. Песме су се по старини певале свим укућанима. Мушки и женски лазар 

имали су улогу младе и младожење и њихова одећа  личи на свадбену, а свадба је 

симбол плодности. На овај начин девојке су се нудиле потенцијалним 

младожењама, па је обред има улогу у иницијацији девојке у жену.  На крају лазар 

домаћици љуби руку, а она ставља дарове у корпу задњица. По правилу се требало 

ићи три пута у лазарице што је представљало и заштиту од преране удаје. Уочи 

Лазареве суботе такође су паљене ватре и производила се бука металним 

предметима како би се све штеточине најуриле из села. У Војводини није био 

развијен култ змија јер нису постојале змије отровнице као у неким другим српским 

крајевима. У неким селима девојке лазарице су стајале и у колу и подизале из руке 

у руку мушко дете ради стимулације раста у природи. Још је Вук бележио да су и 

у његово време у лазарице ишле само Ромкиње.  

Народ верује да лазарице доносе благослов сваком дому, општу срећу, 

плодност, добру летину, здравље. Испод хришћанске основе, девојке славе 

подсећање на сестре Лазареве играјући уочи Лазареве суботе, видљиви су и 

пагански трагови намењеној профикласи од змија и осталог зла које може задесити 

домаћинство и умањити му принос у дому,тору или пољу па је готово индентична 

ритуалу који се изводи о Јеремијин-дану. 
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Слика бр.15: Лазарице, КЦ "Руменка", 2018. г. 

Лазарице су имале циљ да обезбеде плодност, стога поворка садржи лазара и 

лазарицу, напредак и раст у пољу и  свакој кући, а уједно и читавој сеоској 

заједници, а то се постизало непрекидним трупкањем. Повратак на почетну 

локацију симболизовао је окруживање и заштиту села.  Други циљ ове поворке је 

био изгон змија и све непожељне жгадије, поганица пробуђених из зимског сна. 

Ово се постизало звоњавом звончића окаченох о врат, или појас учесница поворке. 

Трећи, такође веома битан за живот заједнице, био је сам иницијацијски карактер 

овог обреда који уводи девојчице у круг зрелијих девојака, уколико се радило о 

млађим девојкама, или да прогласи спремност девојке за брак, у случају старијих 

учесница. По завршетку обилаласка домова, лазарице се враћају кући лазареву и ту 

поделе дарове, а затим се растају. Од тог тренутка се више нису певале лазаричке 

песме. 

У великој, страсној недељи се на Велики четвртак изливала вода за оне 

недавно преминуле, али и за девојачка гатања. Девојка би под јастук стављала 

огледало, чешаљ и пешкир и момак ког би те ноћи уснила био је њен суђеник. У 

овој недељи најзначајнији је Велики петак. На тај дан је био забрањен сваки рад, 

а један од најзначајнијих послова је било фарбање јаја. Јаје се код великог броја 

народа сматра симболом живота. Некада су се за бојење користиле разне биљкае, 

цветови, плодови и коре, а шаре су се добијале помоћу воска. Прво офарбано јаје 

оставља се на страну и зове се "чуваркућа" или "чуварак". Веровало се у заштитну 

моћ црвених  јаја, па су се деца умивала водом у којој се налазило црвено јаје.  
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Слика бр. 15: Васкршња јаја фарбана природним бојама и шарана воском, Руменка, 2020. г. 
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Слика бр. 16: Христов гроб, Црква Св.Петра и Павла, Руменка, 2020. г. 
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Слика бр.17: Украјински обредни колач – паска, Руменка, 2020. г. 

 

 

Слика бр. 18: Васкршњи вашар, КЦ "Руменка#, 2018. г. 
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Други дан Васкрса селом су ишли и поливачи и тај обичај су до недавно 

практиковали како Срби тако и Мађари. Имућнији момци су ишли у окићеним 

фијакерима. Поштован је обичај ношења колача куму  и излазак на гробље. 

На други дан Малог васкрса постојао је обичај кумачање, тј.  стварања 

посестримства. Овај обичај је присутан  код Хрвата и  Буњевавца, али и код Руса, 

Бугара  и Румуна само о различитим празницима. 

 

 

Слика бр. 19: Кумачање. КЦ "Руменка", 2018. 
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Са Ђурђевданом, по народном веровању престаје зима. Он је за Србе у 

Војводини изузетно значајан празник и зато је праћен низом обичаја. Сами обичаји 

имају сврху да заштите стоку, усеве и да обезбеди добре временске услове. Девојке 

су опасане врбом, да би биле танане и витке. Унеким крајевима је Ђурђевдан и 

чобанска слава. При обичајима везаним за овај празник незаобилазни су како култ 

воде тако и култ ватре који је имао за циљ заштиту здравља људи и стоке и да 

допринесеплодности. У неким селима су стоку изгонили из стаја гранчицама врбе 

и селена у циљу њихове заштите. Важну улогу је имало и кићење кућа врбовим и 

липовим гранама, копривом, селеном и цвећем, најчешће јоргованом. Посебно су 

кићене куће у којима су биле девојке за удају, а под прозорима се често чула и песма 

младића који су певали серенаде. У неким селима Срема поред кићења куће, стаја 

постојало је и кићење људи. Сама вода је имала симболичко значење и уносила се 

у кућу у посебно окићеним судовима и њом су се умивали укућани.  

 

Слика бр. 20: Јелена Томић, 2016. г. 

У неким местима је одржаван и Ђурђевдански уранак све до Другог 

светског рата, а Првомајски уранак у послератном периоду га је заменио уз 

додавање прекомерне количине хране и пића. Ова претеривања су такође преузета 

из обредне праксе уочи великих постова. Овај празник је често био праћен и 

љубавним бајањем у циљу доласка суђеника у сан. У ту сврху користиле су следеће 

биљке: црни лук (Девојке су зарезивале у башти пера и сваком давале име. Пепо 

које је највише нарасло откривало је суђеника), босиљак, врба и коприва. Све 

наведено говори о наслагама анимизма, маниризма и тотемизма из паганске фазе 

наших предака који су представљали магичну везу човека и његовог саживота са 
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природом која га окружује са једне стране, и још једној мирној христјанизацији 

паганског наслеђа. Култ вегетације је стављен под патронат цркве и Св. Ђорђа у 

многим крајевима Србије, али и код многих народа Европе што упућује не само на 

словенску већ и старије културне баштине. 

Четрдесети дан по Васкрсу се прославља Спасовдан који представља 

вазнесење Исуса Христа. Иако везан за хришћанство и у овом празнику се назиру 

слојеви предхришћанске паганске вере. Карактеришу га елементи који одликују и 

остале пролећне празнике. За овај празник селима иду литија све до поља засејаних 

пшеницом и ту се у молитви плету венци. Кроз обичаје провејава тежња да се 

заштите усеви, људи и стока. Такође је потребно било обезбедити и довољно влаге 

за раст усева, па значајно место заузима и култ мртвих. 

 

Слика бр. 21: Спасовдански венац, Руменка, 2020. г. 
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Слика бр.22: Црквена порта, Крст који се налазио на вентралној сеоској раскрсници, 2020. г.(Јасмина 

Пивнички) 

Уочи Духова, осам до петнаест девојака стасалих за удају изводиле су 

краљичку игру. Биле су свечано обучене и на главама су имале круне од цвећа. 

Косе су им биле расплетене. Најситнија девојка је била краљица и њена глава је 

била покривена белом марамом да би је сакрили од погледа. Бела и црвена боја, 

цвеће и распевана младост су симболи који дочаравају плодну и родну годину. Мач 

треба да онемогући зле силе. Када дођу у двориште домаћин стави столицу на коју 

седне краљица, изнад ње стане дворкиња,а остале девојке стану у круг. Док се обред 

одвија краљица седи, а остале играју око ње и не смеју стати јер би биље престало 

да расте. Док певају поцуцкују, а на припев љељо се подигну на прсте и поклоне. 

Краљ је коловођа, а барјактар зафрћколо и они се не хватају у коло, него краљ игра 

сам за себе и маше мачем, а барјактар игра са барјаком у руци. Поигравши мало , 

окрену се једном,а онда оптрче око кола укрсте мач и барјак и врате се на своје 

место.  Краљице су и обред иницијације из статуса неудате у статус удате. Појава 

овог ритуала у вези је са прастарим веровањем да владари управљају процесима у 

природи, а победа краљице значи победу настојећег лета. Овај обичај се одржао у 

Војводини до почетка 20. века како код Срба, тако и код Буњеваца. Иако В. Караџић 

говори о њиховом нестанку још у своје време, али постоје забелешке других, па 
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тако и и у историји Новог Сада М. Ердујхеља оне се спомињу. О њиховом 

присуству у Сенти пише и Т. Остојић, а и Вељко Петровић даје њихов детаљан опис 

као и запис више краљичких песама. 

 

Слика бр. 25: Краљице, Руменка, КУД "Слобода", 2004. г. 
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Слика бр. 23: Игра краљица, ПУ "Весели патуљци", 2018. г. 

 

Слика бр. 24: Игра краљица, ПУ "Весели патуљци", 2018. г. 
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Духови, Тројице, "Дови" су велики празник који се слави три дана од 1094. 

године.  То је покретни празник који пада у дедесети дан по Васкрсу. О везаности 

овог празника за култ мртвих сведоче и духовске задушнице. Обичај је да се духове 

траве (покошено сено) уноси у цркве које су и споља и изнутра окићене липовим 

гранама. У молитви се плету венци који се затим односе кући. Са Духовима се 

завршавају пролећни празници. 

 

 

Слика бр. 26: Духови, Руменка, 2020. 
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Слика бр. 27: Духови 2020. г, Биса и Велика Томић 

 

И ови као и сви други венчићи или биљке говоре о уверености и насушној 

потреби савременог човека да мора да живи у сагласју са природом, Богом да би 

пронашао и мир у самоме себи, а то је аманет који су нам оставили наши преци. 

Леп обичај прати и жетву. Богомбрада је букет направљен од житног 

класја. Девојчица, најмлађа у кући, свечано обучена и окићена  венчићем од 

пољског цвећа и жита излазила је у поље. Док је она у руци држала обредни букет 

везан црвеномврпцом, сви жетеоци  су се окупљали око ње и наздрављали жетви. 

По завршетку песме и игре она се враћала кући, а сви који би је срели свечано су је 

поздрављали. По повратку у кућу букет је стављала на надвратник амбара где је он 

остаје до следеће жетве. 
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Од Ђурђевдана до Спасовдана да би небом ишли облаци, по селима су 

ишле додоле. По својој функцији, додолске песме, спадају у молитве за кишу које  

прате обред. Мушке поворке су ретко бележене, а учешће Ромкиња бележи се од 

средине 19. века по сведочењу В. С. Караџића. Поред тога што је морала да буде 

„ритуално чиста“ (чедна), главна личност додолског обреда – додола – требало је 

да испуни одређене услове (да буде најмлађе дете; особа без родитеља или рођена 

након смрти свога оца, девојка лепог изгледа). Учеснице овог обреда биле су 

босоноге девојке, обучене углавном у дуже кошуље и прекривене зеленилом 

(травама, лишћем, цвећем), а главу додоле често је  уоквиривао венчић исплетен од 

гранчица и разног цвећа. Пред сваком кућом додола је играла, док су њене пратиље 

изводиле песме. Овај чин се завршавао се поливањем додоле или свих учесница 

водом, потом, даривањем. 

 

 
Слика бр.28: Уигравање додоле, КЦ "Руменка", 2019. г. 
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Додоле чини група девојака које певају за време летљих сушних дана. 

Додола је веома млада, а тело јој је прекривено лишћем, цвећем и другим биљем и 

док остале девојке певају, она све време игра и окреће се, а домаћица је на крају 

поспе кантом воде. Прскање воде представља падање кише, а ударање посуђем 

громове. На крају сваког стиха обавезан је рефрен ој, додо, ој, додоле. Поступак 

поливања водом и прекривање додола зеленилом указује на призивања кише која 

треба да помогне расту вегетације. Обредно „маскирање“ зеленилом (симболом 

природе и вегетације) успоставља значење путем аналогије, односно тиме што 

визуелно сугерише објекат на који се односи. Игра додоле је солистичког, 

импровизационог карактера, а чине је брзи окрети, скокови и ситни покрети ногу 

са наглашеним „набијањем земље“. Функција окрета се тумачи у контексту 

привлачења ветра који ће донети кишне облаке, док се покретима ногу приписује 

својство рађања плодова. Чин изливања воде на додолу тумачен је од стране 

појединих истраживача и као остатак некадашњег стварног жртвовања људи, у 

циљу постизања доброг односа са духовним силама. Спој двеју традиција – 

предхришћанске (паганске) и хришћанске – сагледава се и на нивоу поетског 

система. Реч „додо(ле)“, веома често се комбинује са лексемом „Бог“, како у 

основном поетском тексту (нпр.: „Додола се Богу моли“), тако и у припевном 

рефрену (нпр.: „Ој, додоле, мили Боже“). 

 

Не само верски већ свакако и највећи национални празник је Видовдан 

који се празнује 28. јуна. Некада је овај празник био посвећен пророку Амосу, а 

црква га је 1892. године уврстила у свој календар. Овај празник је наставак 

паганског празника везаног за старо словенско божанство Вид који је сматран за 

бога богова. За овај празник је везана строга забрана сваког рада да би се  сачувао 

очни вид. Речи " Ој Виде, Виде, што моје очи виделе, то моје руке урадиле" говоре 

о важности вида и имају васпитну улогу. Биљке такође имају важну, лековиту 

улогу, а посебно плава травка вид, и ружичаста вида ("видовчица"). У неким 

местима су ове травке стављане у воду којом су се укућани затим умивала, а у 

некима под јастук како би се уснио суђеник. И овај празник је посвећен култу 

мртвих и црква тог дана врши помен за све погинуле у ратовима. 
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Ивањдан заузима значајно место јер тог дана, 7. јула пада летња 

солстиција (најдужи дан у години јер Сунце заузме највиши положај) и веровало се 

да тог дана сунце заигра и по три пута. Обредне радње везане за овај празник су 

паљење ватри на раскрсницама, брање ивањског цвећа и плетење ивањданских 

венчића. О овом обичају сведочанство је оставила и Милица Стојадиновић 

Српкиња уз запис песама које су се певале: 

"Ивањско цвеће, петровско, 

      Иван га бере, те бере, 

                                                  Мајци га меће у крило, 

А мајка Петру на главу" 

 

Венци су се качили на капије или забате кућа да их момци не би могли 

красти (ако би украли венац, веровало се да се девојка неће удати те године). 
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Свако село има своју цркву – храм посвећен одређеном светитељу, празник 

у у години и њега слави, не само црква, већ и читава сеоска заједница. Тог дана се 

одржавају свечане литургије, око храма се проносе литија на чијем челу се налази 

кум који носи колач и кољиво. Након обреда у порти, у целом месту се наставља 

славље, саборовање, збор или кирбај. Мештани су добри домаћини, ради гостима,  

и утркују се у броју званица и разноврсности трпезе као и свечаној одећи. 

Петровдан се слави у част Светих апостола  Петра и Павла, а о важности 

овог празника говори и Петровски пост који му претходи. Овај празник 

карактеришу: брање цвећа  (бело) и биља, култ мртвих са значајним местом јабуке 

у њему, жртвовање гуске. Петровско пољско цвеће се ставља на прозоре да би 

штитило укућане. Обичај код Срба у Војдодини доноси веровање да се до 

Петровдана не смеју јабуке сећи ножем, нити се њима смело лоптати да би се 

спречила појава града. Такође се верује да на овај дан Свети Петар дели јабуке деци 

на оном свету. Негде се јабуке носе и у цркву на освећење, а негде се деле 

комшијама. У неким селима се прави посебан колач од јабука петровача, а негде се 

коље и гушче као обредна жртва.  

 

Руменчачка слава је Петровдан и она је од памтивека била надалеко 

позната и заједнички су је прослављале све етничке заједнице уз пригодан културно 

забавни програм. 

 

 

Слика бр. 29: Орање Марка Краљевића, КУД "Слобода", 2004. г. 
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Слика бр. 30: Орање Марка Краљевића, КУД "Слобода", 2004. г. 

 

Слика бр. 31: Краљице, КЦ "Руменка", Петровдан, 2018. г 
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У неким местима се пале и лиле уочи Петровдана. Лиле се праве тако што 

се 10 - 15 дана уочи празника огули кора са трешње, она се затим облепи на дрвени 

штап и увеже жицом и остави да се осуши. Уочи празника деца иду у колони  са 

запаљеним лилама од куће до куће и певају тражећи дарове. 

 

 
Слика бр. 32: Петровданске лиле, КЦ "Руменка", 2019. 

 
Слика бр. 33: Петровдан, Традиционалне дечје игре, КЦ "Руменка", 2019. г. 
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Сваки стих у нашој народној поезији је и естетски и психолошки проблем, 

а сам текст песама је отвореног типа и захтева чиотаоце ствараоце који саживљени 

са представљеним светом га допуњују. Народ је у њима исказао своје погледе на 

живот и своје место у свету. Иако долазе из далеке прошлости, ове песме са собом 

доносе актуелно осећање и доприносе очувању националне свести. 

 

У српском народном календару ниједан дан није безимен и сваки је праћен 

одређеним обичајем. Некада су су наши преци оденути маскама  упућујући молитве 

вишим силама изражавајући жељу заједнице - 

Да година буде родна,а сви ближњи здрави и срећни. 

Наши обичаји су богатство које смо од предака  наследили и дужни смо га 

за потомство сачувати. Они су наш дуг према  прецима и потомцима.  

Сачувајмо традиционалне игре! Оне су знакови на путу одрастања сваког 

појединца и народа. 
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