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Апстракт: Празновање Белих поклада, уочи почетка ускршњег поста, један је 
од важних елемената традиционалног културног наслеђа Срба у Сиринићкој жупи. 
Овај догађај, у говору локалног становништва познат под називом Прочка, саста-
вљен је из више радњи колективног типа, међу којима се по свом значају посебно 
издваја „мавање кумбара“, односно паљење обредних ватри. У раду настојим да 
прикажем обичај паљења покладних ватри у Сиринићкој жупи, и то уз осврт на об-
редну праксу у Штрпцу као средишту ове области. Резултати презентовани у раду 
добијени су на основу теренског истраживања спроведеног у току 2018. године.
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У раду износим део резултата истраживања Белих поклада у Сиринићкој 
жупи, области смештеној на североисточном подножју Шар-планине, на гра-
ници Косова и Метохије са Македонијом, која се под истим именом и као по-
себна административна јединица помиње још у српско средњовековно доба 
(Урошевић 2001: 194). Ова област данас се подудара са општином Штрпце, 
једном од десет већински српских општина на Косову и Метохији преоста-
лих после рата 1999. године, чије средиште представља истоимено насеље, са 
статусом мањег града или варошице. Поред насеља Штрпце, општина обух-
вата још петнаест села, од којих су четири села насељена Албанцима (Фирај, 
Брод, Коштањево, Ижанце), четири Србима и Албанцима (Сушиће, Горња 
Битиња, Доња Битиња, Вича), док су остала села (Севце, Јажинце, Готовуша, 
Драјковце, Врбештица, Беревце, Брезовица) насељена Србима. Као локални 
центар, Штрпце је уједно и највеће насеље у општини, са изразито српском 
већином. Према проценама његових житеља, у овом месту данас живи до пет 
хиљада људи, док у целој општини има око 11–12 хиљада становника.
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У говору Срба из Сиринићке жупе Беле покладе називају се Прочка. 
Овим празником означава се последњи дан у недељи уочи почетка ускршњег 
поста. Прославу Прочке одликује сложен обичајни комплекс састављен из 
више колективних радњи обредног типа, са бројним примесама друштвено- 
-забавног карактера. Једну од незаобилазних радњи у склопу прославе Прочке 
представља паљење обредних ватри, односно мавање кумбара, како се овај по-
кладни обичај у говору локалних Срба зове. Реч је о обичају који српско стано-
вништво у Сиринићкој жупи третира као важан елемент свог традиционалног 
културног наслеђа, али који у научној литератури до сада није описан. Сходно 
томе, циљ овог рада мотивисан је управо настојањем да поменути обичај буде 
представљен и расветљен са аспекта значења које за локалне Србе има.

Резултати презентовани у раду добијени су на основу теренског истра-
живања спроведеног у току 2018. године. Главно истраживање обављено је 
на Беле покладе, и то у Штрпцу, средишту Сиринићке жупе, где се Прочка на 
нивоу целе области прославља на најсвечанији начин. Истраживање је спро-
ведено методом квалитативног типа, што значи да је етнографска грађа при-
купљена непосредним посматрањем проучаваних појава, као и вођењем раз-
говора са њиховим учесницима, односно становницима Штрпца, уз бележење 
чињеничног материјала помоћу видео камере, фотоапарата и диктафона.

ОБИЧАЈИ О ПРОЧКИ У СИРИНИЋКОЈ ЖУПИ

Прочки у Сиринићкој жупи у стручној литератури до сада није посвећено 
довољно пажње. Нема практично ниједног конкретног описа на основу којег 
би обичаји у склопу овог празника могли бити научно анализирани, нарочито 
у дијахронијској перспективи која би омогућила сагледавање евентуалних про-
мена до којих је у њиховој структури услед деловања различитих историјских 
и друштвених чинилаца до данас могло доћи. Из студија више аутора може се 
закључити да су под називом Прочка Беле покладе забележене не само у Си-
ринићкој жупи, него и шире на Косову и Метохији,1 али и у другим деловима 
Србије – Лесковачкој Морави, Горњој Пчињи, Врањском Поморављу, око-
лини Бујановца, као и у кумановском крају у Македонији (Радовановић 1996: 
108). Сâмо име Прочка потиче од термина Проштене покладе, као ознаке за 
дан уочи ускршњег поста када људи једни другима опраштају увреде и замерке 
(Петровић 1998а: 355), тј. као ознаке за труд који на овај датум људи посвећују 
„уређењу и неговању склада у друштвеним односима у породици, у ширем срод-
ству и сеоској заједници“ (Радовановић 1996: 108). Татомир Вукановић наводи 

1 Да се под овим називом Беле покладе срећу и другде на подручју Косова и Метохије забе-
лежио сам и сâм, и то у Великој Хочи, Ораховцу и селима у околини Гњилана – Пасјану, 
Шилову, Ранилугу и др.
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да је Прочка назив којим Срби на Косову и Метохији означавају Беле покладе 
и да је то дан када се они који су међу собом завађени „помире, опросте један 
другоме увреде, па ‘лака срца и душе‘ запосте велике посте“ (1986: 383).

Празновање Прочке у Сиринићкој жупи, како то сиринићки Срби да-
нас тврде, има дугу традицију. Не зна се, међутим, од када се овај празник 
тачно слави, мада међу становницима ове области преовлађује мишљење да 
се то чини од давнина, још од, како се често каже, времена Турака или тур-
ског доба. У најважније структурне елементе овог празника убраја се више 
радњи, које се једним делом одвијају у кругу породице, односно домаћин-
ства, а другим делом у јавности, у форми колективних светковина, и то на 
прикладним местима, улицама, трговима, и слично. Смисао ових радњи си-
ринићки Срби повезују са значењем које Прочки приписују као празнику 
којим се обележава „одлазак зиме и долазак пролећа“, тј. као дану када људи 
једни другима треба да праштају увреде, интриге и свађе, а како би у више-
недељни ускршњи пост ушли очишћени од грехова. Обичаји о Прочки се, 
стога, доживљавају као догађаји који би својим садржајем требало да оби-
лују шалом и весељем, а како би тиме допринели ширењу доброг располо-
жења и обнављању солидарних односа унутар породице и шире заједнице.

Прослава Прочке у Сиринићкој жупи садржи углавном све елементе 
ускршњег покладног ритуала који су забележени и у другим крајевима Ко-
сова и Метохије, али и широм целе Србије. Заједнички корен ових елеме-
ната представља уверење да се њиховим практиковањем може утицати на 
постизање добробити породице и друштвене заједнице, здравља, плодности 
и родности поља, људи и стоке, као и заштите од штете, злих сила и демона 
(Радовановић 1996: 108). У групи обичаја који се поводом овог празника 
одвијају стриктно у кругу породице, односно домаћинства, данас су у Сири-
нићкој жупи најчешћи припремање покладне вечере и „амкање јаја“. Међу 
обичајима који се практикују у јавности, у форми колективних светковина, 
најзначајнији су опход маскираних поворки, са једне стране, и паљење по-
кладних ватри, или „мавање кумбара“, са друге стране.

Припремање покладне вечере подразумева спремање посебних јела, која се 
на породичну трпезу на дан Прочке износе увече, уочи сâмог почетка ускршњег 
поста. Ова јела се у говору сиринићких Срба зову бела храна, а обухватају неко-
лико саставних елемената, међу којима су најважнији вариво, или кувани купус са 
сланином, затим различите врсте пита (најчешће са купусом), сир, млечни про-
изводи, месо и месне прерађевине, итд. Незаобилазно јело на покладној вечери 
представљају кувана јаја. Са овим јелом повезан је обичај под називом „амкање 
јаја“, који се изводи после вечере, и то тако што се неољуштено кувано јаје про-
буши, веже концем или гајтаном, а затим окачи да виси са лустера или таванице.2 

2 Обичај „амкања јаја“ забележен је међу Србима готово свуда где је забележено и празно-
вање Белих поклада. Најчешће се среће под називом „ламкање“, док се у неким крајевима  
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Укућани, пре свега деца, окупе се испод јајета које виси и труде се да га ухва-
те устима без помагања рукама. За оног укућанина који јаје ухвати сматра се 
да ће имати среће. Након завршеног амкања јаје се љушти и сече се на пола, 
а ако је јаје меко кувано некоме од укућана кога боли грло даје се да попије 
беланце уз шаљиве жеље за брзим оздрављењем.3

Главно место међу обичајима о Прочки у Сиринићкој жупи припада оп-
ходу маскираних поворки које приказују свадбу једне од најомиљенијих лич-
ности из српске епске традиције – Марка Краљевића. На подручју Сиринић-
ке жупе овај обичај, који се по имену јунака коме је посвећен зове „Женидба 
Краљевића Марка“, данас се сваке године организује у Штрпцу и селу Готову-
ши, док се у осталим селима практикује са мањом редовношћу.4 У Штрпцу, као 
локалном средишту, „Женидба Краљевића Марка“ приређује се на најсвеча-
нији начин. Овде у поворци учествује близу стотину лица, углавном мушкара-
ца млађе животне доби, маскираних у маске антропоморфног и зооморфног 
изгледа, направљене већином од вуне, коже, крзна и других материјала живо-
тињског порекла. Међу учесницима поворке, који представљају сватове, из-
дваја се неколико главних улога – Краљевић Марко, млада или снаша, барјак-
тар, девер, кум, стари сват, итд. Маскирани опход одвија се у преподнев-
ним часовима, тако што се сватови крећу улицама Штрпца, оглашавајући се 

јавља као „клоцање“ (Бандић 2004: 314). Oбичаj je одувек имао претежно забаван ка-
рактер, мада се одликовао и појединим елементима гатања и магијских радњи. Помоћу 
конца који је висио са таванице, рецимо, предсказивана је судбина. Сматрало се до-
брим предзнаком ако конац одједном догори до краја. Ако би се он угасио пре тога, 
веровало се да ће из куће неко умрети (Бандић 2004: 315). Негде се, након „ламкања“, 
конац којим је јаје било привезано спаљивао из уверења да ће тако бити спаљене вешти-
це (Петровић 1998б: 287). У Скопској котлини, на пример, брачни парови су се после 
„ламкања“ ваљали да би се „ваљала и берићет“ (Филиповић 1939: 390).

3 Порекло и значење обичаја „амкања јаја“ Србима у Сиринићкој жупи данас је непо-
знато. Углавном су мишљења да термин амкање потиче од речи „ам“, као израза који 
се изговара приликом отварања уста да би се кувано јаје „ухватило“, односно загризло 
(слично изразу „њам“). Према неким стручним тумачењима, корен овог обичаја може 
се повезати са религијско-митолошким представама јајета као извора живота, сходно 
чему се покладна јаја могу схватити као жртва демонима и прецима, али и као сим-
бол васкрсења и стварања новог живота што нарочито долази до изражаја у току ус-
кршњих празника (Ивановић-Баришић 1996: 105).

4 Старина „Женидбе Краљевића Марка“ и порекло назива овог обичаја за Србе у 
Штрпцу и Сиринићкој жупи обавијени су велом тајне. Поједини међу њима сматрају 
да повезаност покладног опхода са ликом Краљевића Марка потиче од некада давно 
распрострањеног култа овог епског јунака у Сиринићкој жупи, у прилог чему наводе 
податак да у овој области дан-данас постоји више локалитета који носе његово име. 
Свадбени мотив, пак, на којем „Женидба Краљевића Марка“ почива, са научног аспе-
кта није нимало необичан за овај догађај, нарочито ако се има у виду заснованост ус-
кршњих покладних ритуала на уверењу да се управо приказивањем свадбе, као догађаја 
који означава склапање брака, којим се имплицира рађање потомства, односно плод-
ност, по принципу имитативне магије може утицати на изазивање плодности природе, 
усева, људи и стоке (Петровић 1998в: 31).
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виком и буком, при чему од мештана поред чијих кућа пролазе добијају даро-
ве. Поворка описује круг око ужег језгра насеља, након чега се опход завршава 
у његовом средишњем делу, где следи „церемонија венчања Краљевића Мар-
ка“ у којој више главних учесника овог догађаја изводи хумористичко-сати-
рични програм са циљем да се Штрпчани окупљени у великом броју забаве.5

„МАВАЊЕ КУМБАРА“

Обичај „мавања кумбара“, поред „Женидбе Краљевића Марка“, најваж-
нији је догађај јавног, колективног карактера у склопу празновања Прочке 
у Сиринићкој жупи. Под овим обичајем подразумева се паљење обредних 
ватри, по чему се он може посматрати у контексту истих или сличних оби-
чајних пракси забележених у многим областима насељеним српским стано-
вништвом, и то не само на Косову и Метохији и Србији, него и шире. Иако 
од Срба у Сиринићкој жупи данас нико са сигурношћу не може да каже од 
када се овај обичај у њиховом крају практикује, не треба сумњати у то да 
његова старина сеже у далеку прошлост. Употреба ватре у обредне сврхе, 
уопштено посматрано, феномен је древног порекла и датира још од пра-
историје, од доба када је на основу њених природних својстава (светлост, 
топлота) и значаја у животу људи човек ватри почео да указује религијско 
поштовање. Овакав однос према ватри у великој мери остао је непромењен 
и у потоњим епохама, захваљујући чему се код свих народа, па тако и код 
Срба, поштовање овог природног елемента развило у веома сложен и изди-
ференциран култ (Бандић 2004: 70). Улога ватре у овом култу била је више-
струка, међутим доминантно место у схватању њеног значаја заузимале су 
представе по којима су јој приписиване чистилачке (лустративне) и заштит-
не (апотропејске) моћи. Реално својство ватре да спаљује материјалне ства-
ри преносило се, по аналогији, на онострану стварност, која је замишљана 
да постоји паралелно са овоземаљским светом, спрам чега се веровало да се 
њоме могу „спалити“, тј. уништити оностране силе и онострана бића (Бан-
дић 2004: 70–71).

Из уверења да се „мрачне невидљиве силе могу ватром одагнати: утва-
ре, вештице, караконџуле, ђаволи, итд“ (Тројановић 1990: 13) паљење ва-
тре постало је саставни, а често и централни део многих ритуала. Ове об-
редне, ритуалне ватре могу се поделити на две основне групе – пригодне и 
периодичне. У прву групу спадале би ватре које се пале у неким посебним 
приликама (пригодама), односно онда када околности то налажу. Мада 
су до данашњег времена оне већином нестале из употребе, у прошлости 
је било много прилика у којима се њихово паљење сматрало неопходним.  

5 Више о „Женидби Краљевића Марка“ у Штрпцу видети у: Павловић 2018.
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Паљењем ватри били су праћени кључни моменти у животу појединца,  
као што су рођење, свадба, смрт, али исто тако и неки важни тренуци у живо-
ту породице (грађење куће, усељавање у нови дом). Међу пригодним ватра-
ма најзначајније су биле колективне, сеоске ватре које су паљене нарочито у 
време великих епидемија, у време масовних помора људи или стоке (Бандић 
2004: 71–72). Периодичне ватре, са друге стране, везиване су за одређене 
празнике, тј. за одређене датуме у календарској години. И оне су, исто као 
пригодне ватре, паљене са замишљу да се њима уништавају и отклањају зли 
утицаји, с тим да им је улога у зависности од празника могла бити другачија. 
Периодичне ватре највише су се палиле на Беле покладе, Младенце или Цве-
ти, Бадњи дан, Ивандан (Бандић 2004: 72–73).

За разлику од паљења пригодних ватри, паљење периодичних ватри по-
казало се као дуговечније, вероватно из разлога што је овај обичај повези-
ван са празницима који до најновијих времена нису изгубили много на свом 
значају. Карактеристика по којој су се периодичне ватре одувек одликова-
ле била је да су често паљене колективно, на јавним местима, због чега су 
се, као обичај од важности за ширу заједницу, такође показале као отпорне 
на заборав и нестанак. Етнографска грађа сакупљена у минулим деценија-
ма обилује описима паљења ватри поводом појединих празника, из којих се 
види распрострањеност овог феномена, али и разноврсност његових сас-
тавних елемената. За покладне ватре, заједно са другим периодичним ватра-
ма, забележено је да се не срећу само код Јужних Словена, него код свих 
словенских, па и других народа (Петровић 1927: 12). Специфично за ове 
ватре било је то да су најчешће паљене из уверења да се њима терају вешти-
це, за које се сматрало да се у близини људи највише појављују управо у ноћи 
уочи Белих поклада. У источној Србији покладне ватре називане су олалије, 
у селима Јужног Поморавља каравештице, у ђердапском подручју привег 
(Петровић 1998а: 355), док су међу другим, локалним именима забележени 
називи оратнице, машале, и тако даље (Бандић 2004: 314). Начин паљења 
ових ватри могао је бити различит. У неким крајевима паљене су велике ва-
тре на средини села, негде су паљене мање ватре на сеоским сокацима, а по-
некад су то биле само буктиње од запаљене сламе (Бандић 2004: 314).

Термин мавање кумбара, којим се означава паљење покладних ватри у Си-
ринићкој жупи, у етнолошкој литератури није познат. У описима обичаја о 
Белим покладама прикупљеним међу Србима и другим јужнословенским на-
родима овај термин не помиње се практично нигде. Осим у Сиринићкој жупи, 
он је и данас непознат на ширем подручју Косова и Метохије, али и целе Ср-
бије.6 Термин се састоји од две речи, где прва реч долази од глагола „махати“, 

6 Паљење покладних ватри на Косову и Метохији, према истраживањима која сам на овом 
подручју спровео, осим у Сиринићкој жупи данас је присутно у метохијској области  
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тј. глаголске именице „махање“, а на основу појаве у говору сиринићких Срба 
по којој се у појединим речима глас „х“ изговара као „в“ (махање – мавање, 
махала – мавала, и слично). Друга реч представља множину од именице „кум-
бара“, о чијем пореклу Срби у Сиринићкој жупи данас не могу много тога са 
сигурношћу да кажу, иако се могу чути мишљења по којима је ова именица 
преузета из турског језика, у време османске владавине. Мада је сâмо значење 
речи „кумбара“ за сиринићке Србе углавном непознато, наведено становиште 
није нетачно. Према речнику Турцизми у српскохрватском језику, наиме, реч 
„кумбара“ (kumbàra) оригинално је персијског порекла, што значи да је у срп-
ски језик могла доћи управо преко Турака и турског језика. У свом основном, 
оригиналном значењу ова реч означава врсту „старинске гранате или бомбе; и 
сами топ који баца кумбаре називао се понекад овако“; у прилог овом значењу 
у поменутом речнику наводи се и стих из народне песме: „Из кудуза топа ве-
ликога, што кумбару у градове баца“ (Škaljić 1966: 424).

И док је, по свему судећи, термин мавање кумбара, или мавање кумбаре, 
како се у говору сиринићких Срба још каже, јединствен за Сиринићку жупу, 
за начин паљења покладних ватри на овом подручју може се рећи да није 
толико специфичан колико показује извесне сличности са начином паљења 
забележеним и у другим областима. Обичај „мавања кумбара“, у том смислу, 
по свом изгледу најближи би био оном, напред поменутом начину паљења 
покладних ватри где су оне паљене као буктиње од запаљене сламе. Реч је 
о пракси која је забележена као најраспрострањенији облик паљења ватри 
на Беле покладе, са том карактеристиком да су је упражњавали подједнако 
и одрасли и деца (Бандић 2004: 314). Ова пракса се није сретала само код 
Срба, него и код осталог јужнословенског становништва, и то не само о Бе-
лим покладама, већ и о другим празницима. Забележено је више етнограф-
ских описа паљења буктиња, од којих се може издвојити овај из Хомоља:

„У Омољу се пале буктиње олалије уочи Белих Поклада. Чобани нађу дивљу 
трешњу у шуми, огуле с ње кору, [...] натакну је на дугачку букову мотку и оставе је 
на промајно место да се добро просуши. Кад буде на Беле Покладе, намажу кору 
катраном и пред ноћ, још пред селом, запале је и пронесу кроз село“; „У Лужници 
и Нишави [...] дању деца спреме своје олалије (оратнице), да би биле готове за 
први мрак. Обично се нађе једно рачвасто омање дрво, и између оних рачва, као 
у процеп, натрпа се доста сламе и увеже. Свако дете направи по неколико ових 
оратница. И кад буде увече на покладе [...] онда се скупе сва деца у селу са овим 
својим оратницама по раскршћима, те упале ове буктиње и врте са највећим ужи-
вањем и радошћу“ (Петровић 1927: 8).

и гњиланском крају. У Великој Хочи и Ораховцу, средиштима Срба у Метохији, по-
кладне ватре немају неки посебан назив и обично се зову по имену празника поводом 
којег се пале, а то је Прочка. У селима у околини Гњилана – Пасјану, Шилову, Ранилу-
гу, и др. – покладне ватре најчешће се називају каравештице.
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Наведени описи указују на два начина паљења покладних буктиња: први 
укључује проношење буктиња кроз насеље, а други вртење, тј. махање бук-
тињама по раскршћима или другим местима у селу. Обичај „мавања кумба-
ра“, онако како се он данас изводи у Сиринићкој жупи, по свом изгледу био 
би налик другом од два поменута начина паљења буктиња. Отуда и сâм назив 
овог обичаја постаје јаснији: у преводу, узимајући у обзир оригинално, пер-
сијско значење појма кумбара, он би гласио „махање гранатама“ или „махање 
бомбама“, односно „махање буктињама“ ако се израз „буктиња“ узме као си-
ноним за речи „граната“ или „бомба“.

Идентификовање начина извођења „мавања кумбара“, међутим, није до-
вољно за опис сâме кумбаре, тј. онога што сиринићки Срби под овим појмом 
подразумевају. О каквој се, дакле, буктињи ради? – У питању је предмет који 
обликом подсећа на бакљу, а који се састоји из два дела: 1) лесковог штапа, 
са једне стране, и 2) конструкције налик глави, постављене на врх поменутог 
штапа, са друге стране. Други део начињен је од смреке или коре трешњиног 
дрвета. Спрам својих димензија кумбаре не морају бити истоветне, што зна-
чи да се по величини често разликују. Највише се праве кумбаре већих димен-
зија, са дужином штапа од два до три метра, док се у мањем броју праве кум-
баре са штаповима који су краћи. Разлика између кумбара огледа се и у томе 
што су на већим кумбарама „главе“ направљене од смреке, а на оним другим, 
мањим, од коре трешњиног дрвета. Пречник „глава“ направљених од смре-
ке може бити већи од пола метра, понекад чак близу читавом метру (сл. 1),  
док код „глава“ направљених од коре трешњиног дрвета пречник готово ни-
када не прелази тридесетак сантиметара. Кумбаре већих димензија мавају 
младићи и одрасли људи, а кумбаре мањих димензија, чија дужина штапа об-
ично износи око један метар, углавном деца.

Прављење кумбара одвија се неколико недеља уочи Прочке. Према 
традицији, правило је да се у домаћинству праве самостално, међутим да-
нас није неуобичајено да се оне и купују.7 Израђују се тако што се при врху 
штапа од лесковог дрвета направи расцеп у облику крста, у који се затим 
густо наслажу, а затим добро повежу гране смреке. На исти начин праве се 
и кумбаре код којих се уместо смреке користи кора од трешњиног дрвета.8 

7 Прављење кумбара захтева време: да би се добило лесково дрво или смрека потребно 
је отићи у шуму. Овај посао захтева и умеће. Из ових разлога, а у условима савременог 
живота испуњеног бројним свакодневним обавезама и пословима, кумбаре је понекад 
једноставније купити него направити. У Штрпцу их, на пример, израђују и продају 
поједини мештани, који на тај начин остварују извесну зараду.

8 Употреба смреке, лесковог и трешњиног дрвета у прављењу кумбара не треба да чуди, 
нарочито ако се имају у виду она својства која су у контексту традиционалне култу-
ре Срба овим врстама дрвећа приписивана, а која се могу довести у директну везу са 
веровањима у заштитну, односно чистилачку моћ ватре. Лесково дрво је третирано 
као апотропајон, нарочито против удара грома или града. За ово дрво се сматрало  
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Слика 1. Неколико великих кумбара, непосредно пред мавање

Када буду направљене, кумбаре се остављају да се суше како би зимзелене 
гране смреке, односно кора трешњиног дрвета, након паљења лакше гореле.

На дан Прочке кумбаре се износе испред куће, где наслоњене на зид 
куће, обично поред улазних врата, стоје до предвечерја. У Штрпцу, сре-
дишту Сиринићке жупе, оне се у сумрак, када ноћ почне да пада, мавају 
по махалама, тј. сокацима и улицама испред кућа. Поступак „мавања кум-
баре“ изводи се тако што се након паљења „главе“ кумбара врти у круг 
не би ли се буктиња разгорела. Кумбара се при дну лесковог штапа држи 
обема рукама, да би је убрзо пошто се буктиња разгори особа која је мава 
подигла изнад тла и кружним покретима вртела око свог тела. На овај на-
чин мава се велика кумбара, са „главом“ направљеном од смреке, и то све 
до оног момента док се пламен буктиње не угаси. Мале кумбаре, које ма-
вају деца, још увек недовољно вична извођењу овог чина, врте се круж-
ним покретима испред тела, такође док не изгоре. Циљ „мавања кумбара“ 
по махалама, према веровању локалних Срба, јесте да се од кућа, укућа-
на и чланова породица отерају недаће, болест, зле силе и штетни утицаји  
свих врста.

да је лековито, али и да поседује такву моћ да се њиме може убити ђаво, оживети чо-
век, и слично. Смрека је такође третирана као дрво које има апотропајско дејство. 
Веровало се да је лековито, да штити од болести и зараза, као и од демона попут вам-
пира. Лековита својства приписивана су и трешњи. Ово дрво извесну улогу имало је и 
у врачањима и гатањима, док су од њене коре прављене лиле које су ритуално паљене 
уочи Ивањдана и Петровдана (Чајкановић 1994: 53–54, 137–140, 199–200).
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Слика 2. „Мавање кумбаре“

Мавањем кумбара по махалама не завршава се паљење покладних ватри у 
Штрпцу. Оно се наставља у старом центру ове вароши,9 на месту које је у локал-
ном говору познато под именом „на улицу“, где се одвија као главни колективни 
чин паљења обредних ватри о Прочки. Овде се, на правоугаоном простору ок-
руженом кућама и стамбеним зградама, који подсећа на простран трг, мешта-
ни окупљају одмах након мавања кумбара по махалама, и том приликом доносе 
кумбаре, углавном оне велике. Када се одређени број људи окупи почиње се са 
мавањем. Свако мава своју кумбару, коју је од куће донео, при чему се то чини 
на међусобној удаљености, довољно безбедној да пламен настао разгоревањем 
буктиње од смреке не захвати никога од окупљених мештана, како оних који ма-
вају, тако и оних који одвијање овог догађаја посматрају са стране (сл. 2).

Како број Штрпчана који пристижу „на улицу“ расте, тако расте и број 
кумбара које се мавају. Поступак мавања траје неколико минута, па док једни 
обављање овог поступка завршавају, други га започињу, и тако редом. С обзи-
ром на то да је реч о физички прилично захтевној активности, имајући у виду 
да тежина велике кумбаре може да износи више, па чак и десетак килограма, 

9 Под термином „стари центар“ подразумева се средиште Штрпца из времена када је ово 
насеље било структурирано као село збијеног типа, а пре проширења и прерастања у 
насеље варошког типа у другој половини 20. века. Прерастањем у варошицу, Штрпце је 
добило нови центар, који постаје главни простор свакодневних активности, сусретања 
и окупљања становника насеља, међутим стари центар и поред тога није изгубио на 
значају. Ту се Штрпчани дан-данас свакодневно сусрећу, као што се окупљају поводом 
прослављања појединих празника, посебно оних старијих, традицијом наслеђених, чија 
дуговечност сеже до времена када је Штрпце још увек било село.



„Мавање кумбара“ – паљење покладних ватри у Сиринићкој жупи 481

Слика 3. Мноштво запаљених кумбара

у чину мавања учествују претежно младићи, односно мушкарци у успону жи-
вотне снаге. За младиће овај догађај представља прилику за доказивање пред 
широм заједницом, због чега многи међу њима настоје да кумбаре мавају што 
боље, под чиме се подразумева да се њима уједначеним кружним покретима 
око тела што дуже врти. Прилику за доказивање представља и настојање да се 
успе у намери да се мавају што веће кумбаре, што доводи до комичних ситу-
ација које код окупљених мештана изазивају шалу и смех. Ове ситуације, про-
истекле најчешће из неуспелих покушаја да се велике кумбаре „правилно“ и 
дуго врте, доприносе управо ономе што према схватању локалних Срба треба 
да представља важну компоненту целог догађаја, а то је подстицање доброг 
расположења међу људима. Отуда и сâм чин „мавања кумбара“ подсећа више 
на какву народну светковину, него на стриктно прописану обредну праксу: 
он је испуњен хумором, весељем, дружењем итд.

Кулминација „мавања кумбара“ догађа се у тренутку када се Штрпчани 
окупе у оноликом броју да својим присуством испуне простор на којем се 
овај обичај одвија. Тада се у старом центру Штрпца може видети на десети-
не кумбара које се истовремено мавају, што одаје слику мноштва пламених 
буктиња које се једне поред других, под окриљем мрака, по кружним пу-
тањама крећу (сл. 3). Наведени призор употпуњен је облацима густог дима, 
честицама пепела и варницама који се ослобађају услед горења смреке, као 
и бројним пуцњима петарди које окупљена деца бацају.

Мавање кумбара „на улицу“ траје око једног часа. Укупан број кумбара које 
се за ово време измавају тешко је прецизно утврдити, али он сигурно износи 
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најмање стотину. Разлог због којег се овај чин практикује, према веровању 
Штрпчана, исти је као и код паљења ватри које се претходно обавља по махалама: 
тиме се из насеља терају штетни утицаји који наводно могу довести до нежеље-
них догађаја и последица. Још пре него што последња кумбара изгори мештани 
почињу да се разилазе и упућују домовима, чиме се овај догађај полако приводи 
крају. Оно што следи јесте вечера и гошћење уз покладну трпезу. Изгореле кум-
баре носе се кући и тамо се, из уверења да ће донети берићет, пободу у двориште 
или у земљу негде другде на имању где остају док не иструле и пропадну.

ЗАВРШНО РАЗМАТРАЊЕ

Резултати презентовани у раду донели су приказ једног од најзначај-
нијих обичаја у склопу празновања Белих поклада Срба у Сиринићкој жупи, 
односно Штрпцу као средишту ове области. Истраживање је показало да 
паљење покладних ватри, у говору локалних Срба познато као мавање кум-
бара, представља обичајну праксу која је у Сиринићкој жупи сачувана све до 
данас. Специфичност ове праксе уочљива је превасходно у њеном имену, с 
обзиром на то да термин мавање кумбара у етнографској грађи до сада није 
забележен као појам за означавање паљења покладних ватри, као што се он ни 
данас, осим у Сиринићкој жупи, нигде на Косову и Метохији, у централној 
Србији, па и шире, такође не може срести. Специфичност назива, ипак, не од-
носи се и на специфичност сâмог начина извођења „мавања кумбара“, имајући 
у виду да овај обичај, онако како се он данас у Штрпцу и Сиринићкој жупи из-
води, показује сличности са раније већ забележеним начинима паљења поклад-
них ватри, који се могу описати као паљење буктиња којима се на раскршћи-
ма или другим местима у насељу врти, тј. маше. Чин „мавања кумбара“, у том 
смислу, по свом изгледу био би близак оном начину паљења покладних ватри 
које је Петар Ж. Петровић још у првој половини двадесетог века описао као 
„покретне ватре“, а под којима је подразумевао буктиње којима се тежи „да 
се учини чаробни круг [...] преко кога не могу да пређу зла бића“ (1927: 16).

Иако се за „мавање кумбара“ не може тврдити да по начину извођења 
представља усамљен случај, вредност овог обичаја са аспекта његове очува-
ности несумњиво лежи у томе што је он у данашњем времену, не само по 
имену, него управо и по начину извођења, по свему судећи јединствен. Међу 
Србима на Косову и Метохији, у областима где се празнују Беле покладе, 
тј. Прочка, покладне ватре пале се по улицама или средиштима насеља, и то 
тако да се млади окупљају око њих и прескачу их.10 Слично је и у централној 

10 Ово је случај у Великој Хочи, Ораховцу и гњиланском крају. У деловима централног 
Косова и Метохије, као и на подручју северно од реке Ибар, ватре се на дан Белих 
поклада углавном не пале.
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Србији. За „мавање кумбара“, као праксу паљења покладних буктиња, отуда 
се може рећи да данас представља обичај карактеристичан вероватно само 
за Сиринићку жупу, што овом феномену посебно даје на значају. Његово 
очување сиринићки Срби не доводе у питање, и то управо из разлога што га 
заједно са осталим обичајима о Прочки виде као аутентично обележје своје 
традиције, самим тим и као важан део свог културног наслеђа. Вредност „ма-
вања кумбара“, као колективног чина, за Србе у Штрпцу и Сиринићкој жупи 
утолико је већа јер осим обредних елемената овај обичај садржи и елемен-
те друштвено-забавног карактера, захваљујући чему се јавља као чинилац са 
увек важном улогом унутар заједнице, а то је улога интегративног типа.
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Aleksandar S. PAVLOVIĆ

“MAVANJE KUMBARA” – BURNING THE SHROVETIDE FIRE  
IN SIRINIĆKA ŽUPA

Summary

The paper discusses the event named “mavanje kumbara” that is practiced in Sirinićka 
župa, the area in southern Kosovo and Metohija. This event is related to the act of burning the 
ritual fire and represents a part of the celebration of the White Shrove, on the eve of the Eastern 
fasting. The results presented in this paper were obtained from the field research of qualitative 
type carried out during 2018, mainly in Štrpce, the centre of Sirinićka župa.

The study showed that “mavanje kumbara” is a unique name used for the burning the 
Shrovetide fire recorded among the Serbs. The practice connected to the act of „mavanje kum-
bara“ shows the characteristics similar to the practice of the burning the shrovetide fire recorded 
in some earlier periods, but the fact is, according to everything, that nowadays this practice is 
also unique phenomenon, which is not reported anywhere else among the Serbs in Kosovo and 
Metohija, central Serbia and wider. The act of „mavanje kumbara“ is derived from belief that in 
the transition from winter to spring season harmful effects and evil forces will be driven out of 
settlements and houses by fire. It is the act of collective character, performed in the streets, on 
one hand, and in the middle of the settlement, on the other hand, by rotating the flame torches 
around the body. Beside ritual elements, this event contains elements of social and entertain-
ment character, with the goal of contributing to a good mood, according to what it can be de-
scribed as a kind of folk festivity or a collective joy.

Key words: White Shrove, Pročka, “mavanje kumbara”, ritual fire, Sirinićka жupa, Štrpce, 
Kosovo and Metohija.
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