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„АРАПИ“ – ОБРЕДНА ПОВОРКА 
У ВЕЛИКОМ СЕЛУ 1995. ГОДИНЕ 

Усвајајући  предлог  Драгослава  Антонијевића,  одлучили  смо  да  заједнички 
испитамо покладну поворку под  (чудним) именом „Арапи“ у Великом Селу надомак 
Београда, у тежњи да је сагледамо како се она изводи данас, после више од 40 година, 
откако су је први пут забележиле Милица Илијин и Оливера Младеновић и објавиле 
са научним објашњењем у студији Народне игре у околини Београда 1 . 

Обичај је карактеристичан искључиво за нека насеља Београдског Подунавља која 
су насељена становништвом досељеним из јужних и источних крајева Србије. Обичај 
покладног опхођења задржао се, до данас, у селима: Велико Село, Сланци, Вишњица 
и Винча. 

Овом  приликом  приказаћемо  обредну поворку,  „Арапи“  у Великом Селу,  која  је 
одржана 5. марта 1995. године. 

Обичај се одржава на дан Поклада, у недељу, за разлику од ранијих година када се 
обред  изводио  четвртком.  У  недељу  село  опходи  поворка  одраслих,  а  дан  уочи 
„правих Арапа“, у суботу, исти обичај изводе деца. 

У обичају „Арапи“ учествују искључиво мушкарци, старости од 18 до 45 година. 
Ранијих  година  у  обреду  су  учествовали  само  ожењени  мушкарци,  у  доби  око  40 
година.  Покладну  поворку  у  Великом  Селу  сачињавало  је,  у  време  посматрања 
обреда, 30 мушкараца, што није устаљена бројка, јер их у групи може бити мање или 
више  од  тог  броја.  Број  учесника  је  повећан  последњих  неколико  година.  Према 
речима једног од учесника, „сви хоће у ’Арапе’ зато што им тада нико неће замерити 
на  прекомерном  јелу  и  пићу  и  мало  слободнијем  понашању“,  које  је  једна  од 
карактеристика  обреда.  Према  запису  из  1952.  године,  у  поворци  је  најчешће  било 
десет до четрнаест мушкараца. 

У поворци су сви учесници под маскама, осим свирача. Поједини учесници имају 
и  одређена  задужења.  Издвајају  се:  млада  и  младожења,  кум  и  стари  сват,  баба  и 

1 М и л и ц а  И л и ј и н  и О л и в е р а  М л а д е н о в и ћ ,  Народне игре у околини Београда, Зборник 
радова Етнографског института, књ. 4, Београд 1962, 165218.
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деда,  поп  и  домаћин  поворке.  И  остали  учесници,  иако  су  без  „специјалних 
задужења“, осим што носе маске на лицу, такође се прерушавају. 

У  поворци  су  обавезно и два свирача, најчешће хармоникаши, који се смењују у 
свирању. У Великом Селу био је ове године и један гитариста, под маском. Свирају и 
певају углавном новокомпоноване мелодије. Ранијих година била је обавеза учесника 
да у сваком дворишту заиграју и коло, што се сада више не практикује, а што изазива 
„сету“ код старијих мештана, који кажу да се обичај ранијих година „боље изводио“. 
Сви  учесници  у  обреду  без  „специјалних  задужења“  имали  су  у  рукама  пластичне 
кантице (од уља, сока, детерџента) у које су ударали дрвеним штаповима настојећи да 
увећају бучност поворке. 

„Млада“ и „младожења“ из групе „Арапи“ ∗ 

Бука  је,  уз  ласцивно  понашање,  врло  наглашена,  чиме  се  успоставља  и  не 
свакидашња  атмосфера.  Жеља  је  учесника  да  својим  изгледом,  као  и  понашањем 
изазову  страх  код  посматрача.  Своју  уплашеност  су  нарочито  испољавала  деца, 
углавном  она  најмлађа,  која  су  избегавала  сусрет  са  „Арапима“.  Старија  деца  су 
покушавала  да  успоставе  контакт  задиркивањем  чланова  поворке,  на  шта  су  њени 
"чувари“ реаговали тако што су их „јурили“ штаповима. 

Маске које „Арапи“ стављају на лице су куповне, најчешће од пластике, мада су се 
могле видети и маске од платна, као и гас – маске из бивше ХТЗ опреме. Све имају 
антропоморфни  лик,  изузев  неколицине  које  асоцирају  на  зооморфне  ликове.  На 
главама учесника могле су се видети разноврсне перике, навучене капуљаче са јакни, 

∗  Фотографије  снимила  Милина  ИвановићБаришић  5.  марта  1995.  године  у 
Великом Селу код Београда.
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шубаре,  шешири,  плетене  капе,  мараме.  Изглед  учесника  у  поворци  одудара  од 
изгледа чланова поворки које су ишле ранијих година зато што су другачије обучени, 
како  то  наглашавају  мештани.  Изглед  „Арапа“  испољава  изузетну  маштовитост  у 
креирању.  Коришћени  су  комади  заштитне  војне  униформе,  делови  одеће  који  се 
више  не  носе  (често  и  поцепани),  доста  одевних  и  других  предмета  од  пластике 
(јакне,  разне  траке,  плаштови,  кишни мантили),  стара  ћебад,  јамболије,  па и  комад 
сунђера је добро послужио. 

Осим поменутих реквизита код учесника су се могла видети још и звона, метла и 
лисичја  чељуст  коју  је  један  од  учесника  носио  на  дужем  штапу,  као  додатни 
реквизит. Око врата је био „закићен“ неком врстом црева и венцем паприке. 

Учесник у обредној поворци „Арапи“ 

Запажа  се  да  је  велики  број  учесника  имао  кравату  око  врата  која  је  стављана 
преко  свег  одела.  Већ  је  поменуто  да  су  поједини  учесници  имали  посебне  улоге  у 
обреду. Осим тога, од осталих учесника се разликују и по томе како су обучени. 

Најинтересантнији  члан  поворке  је  „млада“.  Изгледом  потпуно  опонаша  праву 
младу.  Обучена  је  у  белу  дугачку  хаљину  са  "ђерданом“  око  врата  (од  пластичних 
перли).  На  глави  је  имала  перику  зелене  боје,  која  се  видела  само  делимично  с 
предње стране јер је била покривена марамом и шеширом. На шеширу је био закачен 
комад  беле  чипке  који  је  требао  да  дочара  вео.  Делимично  разочарење  мештана 
изазвало  је  то  што  су  сви  очекивали  да  виде  „трудну  младу“,  а  она  није  „имала 
стомак“. У руци је носила плетену куповну торбу, у коју је стављала добијени новац. 

„Младожења“  је  на  глави  има  навучену  капуљачу,  а  на  телу  неколико  старих 
џемпера различите дужине. 

„Кум“, који је носио пластичну корпу за дарове, по одећи се није разликовао много 
од младожење.
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„Баба“ и  „деда“  су имали карактеристичну грбу на леђима. Бабина глава  је била 
прекривена периком са доста дугом косом. 

Дужност  „домаћина“  поворке  је  да  уведе  учеснике  у  двориште,  да  се  састане  са 
домаћином  куће  и  да  му  пожели  добро  здравље  и  сваку  срећу.  Препознаје  се  по 
шеширу на глави и венцу суве паприке око врата. Као ознаку старешинства у руци је 
носио  прилично  лепо  обрађен  штап.  Маска  на  лицу  је  обележена  јаким  црним 
брковима. Обучен  је био у дугачки кишни мантил, а преко њега ватирани, карирани 
прслук. Кравата је стављена преко мантила. 

„Арапи“ примају поклоне у црквеном дворишту 

„Поп“  је  био  у  дводелном  белом  платненом  оделу. На  глави  је  имао  перику,  на 
лицу  платнену  маску  беле  боје,  с  прорезима  за  очи,  нос  и  уста,  који  су  наглашени 
исцртавањем  по  ивицама.  На  челу  је  нацртан  крст  црвене  боје  као  ознака  улоге  у 
обредној поворци. Око врата је ставио кравату, а око струка усукани платнени појас, 
црне боје. 

Наглашено је да су „Арапи“ мушка дружина. Сваке године пред Покладе договоре 
се мушкарци из села ко ће бити учесник у поворци, као и о подели улога и задужења. 
Поворка „Арапа“ у Великом Селу је кренула око девет часова. Тога дана док поворка 
не прође поред куће, не започиње се никакав посао или се започети посао прекида. 

„Арапи“ не  улазе  у „празне“  куће  (где нико не живи). Не улазе такође ни у куће 
које су у жалости. Без обзира на то што на кућама нема видљивих знакова жалости, 
учесници ипак знају у које куће не треба улазити. Куће које не желе да приме „Арапе“ 
не уживају углед и поштовање. Сматра се да те куће не пролазе „добро“.
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„Арапи“  улазе  и  у  црквено  двориште,  где  такође  примају  поклоне.  Последњих 
неколико година свештеник избегава да их прими, изговарајући се својим обавезама. 
Улогу  домаћина  и  дародавца  сада  обавља  попадија.  Ранијих  година  су  учесници  и 
доручковали у црквеном дворишту. Сада се само мало одморе. 

„Арапи“ у Великом Селу 1995. године 
Доручак се сада спрема, нешто пре поднева, у сеоској (приватној) кафани. Спреми 

се  сир,  сланина,  кисели  краставци,  а  служи  се и  алкохол    ракија,  вино,  пиво,  ређе 
сокови.  Храна  коју  поједу  учесници  у  обредној  поворци  плаћа  се  новцем 
прикупљеним  у  обиласку  домаћинстава  пре  доласка  на  доручак.  Од  истог  новца  се 
плаћа и  вечера,  као и  заједничка  гозба  која  се  спрема после недељу дана  (у петак). 
Припрема се и вечера, јер се сада осим јаја ретко шта друго добија од хране. Добија 
се, такође, и понека флаша пића и, обавезно, у свакој кући новац. Стекли смо утисак 
да се прикупи већа количина новца, којим се све утрошено може платити. На пример, 
за само нешто више од два сата „Арапи“ су добили око 700,00 динара, а до тада су 
обишли тек стотињак домаћинстава, а село има око 450 домаћинстава. После доручка 
и краћег одмора више се нигде не задржавају, осим у црквеном дворишту. 

Једине  ситуације  у  којима  се  може  скинути  маска  са  лица  „без  последица“  јесу 
време доручка и црквено двориште. Маска,  осим што  скрива  лице,  омогућава, како 
рече један од учесника, „несметано улажење у дворишта оних газда са којима ниси у 
баш најбољим односима“. 

Обилазак  села  најчешће  се  завршава  у  вечерњим  сатима.  Добијена  храна  (јаја, 
која обавезно даје свака кућа; сланина, која се мање даје) раздели се. Добијено пиће 
се претежно попије још у току дана. 

По мишљењу мештана Великог Села, „Арапи“ треба да заштите кућу од несреће и 
болести.  Због  тога  се  страхује  да  би њихов недолазак имао негативне последице по
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домаћинство  (кућу).  Стога  и  постоји  обавеза  да  тога  дана  „бар  неко  (од  укућана   
прим. аутора) буде код куће и дочека „Арапе“. 

Ранијих година покладне активности су трајале читаве Беле недеље. Постојала је 
сеоска љуљашка на којој су се љуљала деца. Откад се сеоски дуд осушио, само понеко 
веже љуљашку да се деца из комшилука могу љуљати. 

На  дан  Поклада,  у  недељу  увече,  испред  сваког  дворишта  пале  ватре  које  деца 
прескачу. Тада гараве лице. 

Покладе  се  завршавају  покладном  вечером,  којој  присуствују  сви  укућани.  За 
вечеру се спрема: супа, сарма или пуњена паприка, последњих неколико година пече 
се и роштиљ. Обавезно се баре јаја и пече нешто од киселог теста (крофне, штрудла и 
сл.).  Ранијих  година  преостала  храна  од  покладне  вечере  се  бацала  јер  је  наступао 
Пост. Сада се остатак хране једе и сутрадан (у понедељак) јер се пост свео на седам 
дана или само један дан пред Ускрс.


