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ГорданаМилетић

Резултатирекогносцирања
сеоскихнасељасмедеревске
општине
Обичајигодишњегциклуса

при ли ком ет но ло шког ре ког но сци ра ња те ре на се о ских на се ља сме
де рев ске оп шти не то ком 2005. и до пун ским ис тра жи ва њем 2006. го

ди не, при ку пље на је гра ђа о раз ли чи тим аспек ти ма ма те ри јал не кул ту ре, 
дру штве ног и оби чај ног жи во та жи те ља се о ских на се ља сме де рев ске 
оп шти не. при ли ком ис тра жи ва ња узе те су у об зир ге о граф ске, де мо
граф ске и при вред не ка рак те ри сти ке кра ја на осно ву ко јих је ура ђе на 
по де ла на три гру пе на се ља.1

по да ци су при ку пља ни тех ни ком ин тер вјуа са уна пред при пре мље
ним пи та њи ма, не по сред ним раз го во ром и фо то гра фи са њем пред ме та 
ма те ри јал не кул ту ре.

у ра ду ће би ти пред ста вље на гра ђа о го ди шњој оби чај ној прак си ве
за ној за сла ву, Бо жић, ус крс и се о ску сла ву, од но сно за ве ти ну, ко ја је 
до би је на од ин фор ма то ра ко ји при па да ју ста ро се де лач кој по пу ла ци ји 
ис тра жи ва них се о ских на се ља.2

Гра ђа о овим оби ча ји ма ука зу је на раз ли чи тост у њи хо вом прак ти ко
ва њу, ка ко из ме ђу се ла, та ко и у окви ру јед ног се ла, као и на про ме не и 
при ла го ђа ва ње по је ди них оби чај них сег ме на та ду ху вре ме на и жи вот
ним окол но сти ма.

1 видети у: Гордана милетић, Резултати рекогносцирања сеоских насеља 
смедеревске општине, Гласник етнографског музеја 71, Београд 2007, 89–92.

2 Исто.
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Слава

у се ли ма сме де рев ске оп шти не нај ви ше је сла ва ра ко ји сла ве св. Ни ко
лу 19. де цем бра, св. ар хан ђе ла ми ха и ла (аран ђе лов дан 21. но вем бра) и 
ђур ђиц 16. но вем бра, сле де св. јо ван 20. ја ну а ра, св. алим пи је 9. де цем
бра, ми тров дан 8. но вем бра.

ка да је реч о оби ча ји ма ве за ним за сла ву, при сут на је ра зно ли кост ка
ко ме ђу се ли ма, та ко и у окви ру до ма ћин ста ва јед ног се ла.

пр вог да на сла ве се че се ко лач у ку ћи или у цр кви, па ли се слав ска 
све ћа и на пи ја сла ва. То су кон стан те овог оби ча ја у свим се ли ма. ва ри
ја бил не еле мен те пред ста вља ју: ду жи на про сла вља ња, да ли се слав ски 
ко лач но си у цр кву или се че ку ћи, да ли се ме си је дан или ви ше ко ла ча, 
да ли се слав ска све ћа па ли јед ног или ви ше да на.

пред сла ву, све ште ник до ла зи да све ти во ди цу.
пре ма по да ци ма до би је ним од са го вор ни ка на те ре ну, пре о вла ђу ју

ћи мо дел је био: На ве че ри или до че ки ва ње сла ве, пр ви дан, дру ги дан и 
тре ћи дан ко ји зо ву па те ри це или тран ге љец.

На осно ву ових по да та ка ни је мо гу ће утвр ди ти до ка да је ово био пре
о вла ђу ју ћи мо дел, али је из ве сно да су дру штве не, еко ном ске и со ци јал
не про ме не ко је су се од ра зи ле и на број ност и струк ту ру до ма ћин ста ва 
има ле ути ца ја и на про ме не слав ске оби чај не прак се.

сви са го вор ни ци из ме ђу пе де сет и осам де сет го ди на ста ро сти су ис
та кли да се ра ни је за сла ву по зи ва ло бар да ком.

по ред „глав не“ сла ве ве ћи на сла ви и дру гу сла ву – пре сла ву. као пре
сла ва, сла ви се дру ги дан у го ди ни по све ћен истом све цу, нпр. ако сла ве 
ђур ђиц 16. но вем бра, сла ве као пре сла ву ђур ђев дан 6. ма ја, та ко ђе као 
пре сла ва сла ви се и же ни на сла ва, ако је у ми раз до не ла има ње или му
же вље ва ако је до шао на ми раз или сла ва да ро дав ца има ња. Има до ма
ћин ста ва ко ја, по ред глав не, има ју ви ше пре сла ва. пре сла ва се, углав ном, 
сла ви је дан дан. као и у слу ча ју глав не сла ве и ов де је при сут на ра зно
ли кост у оби ча ји ма.

сви са го вор ни ци су ис та кли по ве за ност сла ве и има ња, од но сно на
сле ђи ва ње сла ве по ве зу ју са на сле ђи ва њем зе мљеима ња.

као но ви ну у про сла вља њу сла ве са го вор ни ци из Ли па су на ве ли да 
од ско ра има до ма ћин ста ва у њи хо вом се лу ко ја сла ве на ве че ри. оста ле 
но ви не ти чу се слав ског ме ни ја, на пр. уво ђе ње пред је ла или ку по ви на 
слав ског ко ла ча. струк ту ра го сти ју се ме ња. Го сте све ви ше чи не ко ле ге 
с по сла и школ ски дру го ви, а ма ње ро ђа ци.
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Друговац
Ми ла но ви ћисла ве св. сте фа на, слав ски ко лач но се у Цр кву као и, пре ма 
њи хо вом ми шље њу, ве ћи на жи те ља у се лу.

Биновац
Ми ја и ло ви ћисла ве св. ар хан ђе ла ми ха и ла, но се ко лач у цр кву.

Суводол
Нај ви ше до ма ћин ста ва сла ви св. Ни ко лу 19. де цем бра.

Ин фор ма тор: Д. Пан тић (1972)
пре ма ње го вим са зна њи ма и за па жа њу, ве ћи на ме шта на слав ски ко

лач но си у Цр кву у ко ла ри ма где до ла зи њи хов па рох из вр бов ца. код 
љу ди ко ји ни су у мо гућ но сти да но се ко лач у цр кву, све ште ник до ла зи 
и у ку ћи ре же ко лач. ка же да на кон дру гог свет ског ра та не ки ме шта ни 
ни су но си ли ко лач у цр кву због цин ка ре ња. ка же да су мно ги „пре мр
си ли“ за св. Ни ко лу у вре ме санк ци ја. сла ву на пи ју на по сно, а је ла за 
слав ски ру чак су „мр сна“. сла ву је до био са има њем ка да се оде лио. ка же 
да, уко ли ко се до би је део има ња, „зе мља“ на по клон, оба ве зно се сла ви 
сла ва да ро дав ца има ња. при ли ком ку по ви не не по сто ји та оба ве за. Има 
по ро ди ца ко је су од ско ра по че ле да сла ве сла ву и од та да им, по ње го вом 
ми шље њу, кре нуо на пре дак.

Па вло ви ћисла ве св. Ни ко лу 19. де цем бра. ко лач но се у цр кву. све ћу 
па ле пре 12 са ти и све вре ме до ма ћин дво ри све ћу, од но сно не се да док 
све ћа го ри.

Водањ
Ин фор ма то ри: П. Ми ли ће вић, пред сед ник МЗ, Н. Ми ло са вље вић шеф 
Ме сне кан це ла ри је и чла но ви са ве та Ме сне за јед ни це

ве ћи на ме шта на сла ви сла ву, а пре ма про це ни са го вор ни ка, 50 по сто 
сла ви св. Ни ко лу. слав ски ко лач не ки но се у цр кву, а не ки се ку у ку ћи. 
сла ви се два да на, а у не ким до ма ћин стви ма ко лач ме се за оба да на. На
ве че ри, исто, не ко сла ви, а не ко не. Има до ма ћин ста ва ко ја сла ве 2–3 
сла ве. сла ва, ка жу, иде уз зе мљу, од но сно има ње. при зе ће ни сла ве сво ју 
сла ву, углав ном, у ужем кру гу.

Го сте на сла ви чи не чла но ви уже фа ми ли је и при ја те љи.
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Бадљевица
Ин фор ма то ри: Д. Ран ко вић, пред сед ник МЗ и С. Пе тро вић, шеф Ме сне 
кан це ла ри је

Нај ве ћи број до ма ћин ста ва, пре ма ре чи ма са го вор ни ка, сла ви ђур
ђиц. сла ва тра је три да на. На ве че ри – дан сла ве – па те ри ца. ко лач се 
но си у цр кву или се се че ку ћи. ме си се је дан ко лач за пр ви дан, а све ћу 
не ко па ли са мо на дан сла ве, а не ко и дру ги дан.

за сла ву до ла зи све ште ник да осве шта во ди цу.
ко сла ви св. Ни ко лу, ка жу, да са мо упа ле све ћу на по сно, а за го сте 

при пре ма ју мр сну хра ну.
ско ри је је стриц јед ног од са го вор ни ка по чео да сла ви сла ву, та ко што 

му је отац дао по ла од слав ског ко ла ча.

Колари
до ма ћин ство Сте ва но ви ћа: сла ва је св. ар хан ђел ми ха и ло. сла ве три 
да на. за сла ву не спре ма ју жи то. ко лач но се у цр кву, а све ћу па ле два да
на. од пре две го ди не ку пу ју слав ски ко лач.

слав ски ру чак се са сто ји од сле де ћих је ла – су па, рин флајш, сар ма, 
пе че ње, ко ла чи.

Го сти на сла ви су род би на, при ја те љи, ко ле ге с по сла, дру го ви и дру
га ри це из шко ле.

Сеоне
Ин фор ма то ри: брач ни пар Јан ко вић и Бо жи дар (1945)

Има по ро ди ца ко је сла ве ви ше сла ва. ако не ко на сле ди има ње или 
део има ња, ако до не се у ми раз, он да се , по ре чи ма са го вор ни ка, сла ви 
и сла ва оно га ко ји је по кло нио или до нео имо ви ну.

јан ко ви ћи сла ве две сла ве, ђур ђиц и св. ар хан ђе ла ми ха и ла, пр ва је 
мај чи на, а дру га оче ва. код њих, са го вор ни ко ва мај ка ме си ко лач, ко ји 
од пре дветри го ди не но се у цр кву, а ра ни је су ко лач се кли у ку ћи. за 
аран ђе лов дан не спре ма ју жи то. све ћа се па ли пре 12 са ти и та да „ди
жу сла ву“. све ћа се па ли два да на. Тре ћи дан се зо ве па те ри це, а ста ри ји 
са го вор ник Бо жи дар ко ри сти и на зив „тан др љец“, ко ји је јан ко ви ћи ма 
не по знат. Тре ћег да на у го сте до ла зи ком ши лук.

у оба до ма ћин ства све ћу па ли нај ста ри ји, код јан ко ви ћа то је са го
вор ни ков отац, а код Бо жи да ра ко ји жи ви у за јед ни ци са си ном, све ћу 
па ли он као нај ста ри ји.
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Го сти се пр во по слу же слат ком и во дом и ко љи вом. од је ла слу жи се 
су па, рин флајш, сар ми ца од црев ца, сар ма од ку пу са. ра ни је се ни је слу
жи ло пред је ло, али све је ви ше, ка жу, оних ко ји за сла ву слу же и пред је ло. 
ко ла чи се ме се, спре ма ју у ку ћи, а има и оних ко ји ку пу ју ко ла че.

Го сти су се, пре ма се ћа њу Бо жи да ра, ра ни је по зи ва ли са бар да ком, а 
да нас се по зи ва ју те ле фо ном.

Бо жи дар, по ред глав не сла ве, сла ви и пе тров дан јер је на тај дан имао 
са о бра ћај ни удес. Тог да на са мо спре ми ру чак и по зо ве го сте. Не па ли 
све ћу и не се че ко лач.

Врбовац
Нај ви ше се сла ви ђур ђиц, за тим св. ар хан ђел ми ха и ло и св. Ни ко ла.

слав ски ко лач ве ћи на ме шта на но си у цр кву.
са го вор ник Го луб Мла де но вић(1930) сла ви св. алим пи ја. сла ва је у 

вре ме по ста, али они мр се. ка ко ка же мла де но вић, про мр си ли су за 
вре ме Не ма ца. сла ве на ве че ри, два да на на пи ја ју сла ву и тре ћи дан је 
па те ри ца. слав ска све ћа се па ли пре 12 са ти и на пи ја се сла ва. пре сла ве 
се, ка же, пи ју два ви на и по сле сла ве тре ће. ка да се упа ли све ћа ка ди се.

за св. Ни ко лу са го вор ник но си по скур у цр кву, јер је ба ба до не ла зе
мљу – има ње од око 40 да на ора ња.

ро ђа ци Го лу ба мла де но ви ћа, та ко ђе,сла ве св. алим пи ја и св. Ни ко лу, 
ко ји је ба би на сла ва јер је до не ла има ње у ми раз. уз ко лач за св. алим
пи ја у цр кву се но си и по скур и још јед на све ћа за св. Ни ко лу.

за сла ву спре ма ју мр сну хра ну. ка жу да је још пра де да про мр сио, јер 
ни је мо гао да ку пи ри бу. са го вор ни ци су на ве ли при мер јед ног свог ро
ђа ка мла де но ви ћа ко ји је по но во по чео да по сти за св. Ни ко лу у на ди 
да ће му то по мо ћи да до би је по том ство.

Михајловац
до ма ћин ство Жи ви ћа.

сла ва по ро ди це Жи вић је св. јо ван 20. ја ну а ра, али сла ве и ба би ну 
сла ву ђур ђиц.

сла ве два да на. Не сла ве на ве че ри, али, ка жу, да има по ро ди ца ко је 
сла ве. све ћа се па ли пр вог да на и тог да на се се че ко лач. по ре чи ма са
го вор ни ка, прак ти ку је се да се то ком го ди не па ли не па ран број све ћа. 
Жи ви ћи па ле за Бо жић, ђур ђиц, св. јо ва на. па ли ли су и за Но ву го ди ну 
ка да је ба ба би ла код стри ца, али ка да је пре шла да жи ви код њих по че
ли су да сла ве ђур ђиц и не па ле све ћу за Но ву го ди ну. за св. јо ва на не 
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по сте то је, ка жу, оста ло од ста ри не. ка да је сла ва у сре ду или пе так на 
по сно са мо на пи ја ју сла ву, а за го сте се при пре ма ју мр сна је ла. слав ски 
ко лач но се у Цр кву. ка да се вра те из Цр кве, ко лач се исе че и њи ме се по
слу же го сти.

за ђур ђи цу ко лач се ку у ку ћи.

ДобриДо
Нај за сту пље ни ја сла ва у се лу је св. ар хан ђел ми ха и ло, за тим св. јо ван, 
св. Ни ко ла, ђур ђиц, св. кли мен ти је.

углав ном се сла ве по две сла ве у то ку го ди не, нај че шће су то два да на у 
го ди ни, у зим ском и лет њем пе ри о ду, по све ће на истом све ти те љу. сла ви 
се по два да на, а тре ћи дан је па те ри ца ка да се у го сте зо ву ком ши је.

Ин фор ма тор Ж. Ми шко вић (1933) сла ви оче ву сла ву св. Ни ко лу и же
ни ну ђур ђиц, јер је же на до не ла у ми раз има ње. он је ра ни је сла вио два, 
од но сно три да на, а са да сла ви са мо је дан дан, јер ње гов унук ко ји је све
ште ник ин си сти ра на то ме да је сла ва је дан дан.

Ми лен ко ви ћи сла ве св. ар хан ђе ла ми ха и ла два да на. ко лач се ку пр вог 
да на у ку ћи и па ле све ћу и очи та ју мо ли тву „оче наш“. дру гог да на са мо 
па ле све ћу. Нај ста ри ји здрав ко вић је пре две го ди не ко лач пре дао си ну, 
али још увек он се че ко лач. слав ски ко лач се ме си у ку ћи.

са но вом ге не ра ци јом ши ри се и круг го сти ју, па ме ђу њи ма, по ред 
ро ђа ка, има и ко ле га с по сла. Тре ћег да на зо ву ком ши је на до ру чак или 
ру чак.

у се лу има до ма ћин ста ва ко ја ку пу ју слав ски ко лач, као и ко ла че.

МалоОрашје
у до ма ћин ству Дра гу ти но ви ћа сла ве св. пет ку 27. ок то бра, а пре сла вљу ју 
Тр но ву пет ку 8. ав гу ста.

сла ву сла ве два, а пре сла ву је дан дан. слав ски ко лач но се у цр кву. ко
лач но си не ко од уку ћа на, не ма пра ви ла ко но си. при пре ма ју мр сну хра
ну, без об зи ра ког да на је сла ва.

за пре сла ву, у цр кву не но се ко лач, већ ма ли хлеп чић ко ји зо ву ли
тур ги ја.

Сараорци
са го вор ни ца Ви до са ва М. (1931) сла ви св. ага то на 4. сеп тем бра. ко лач 
ме си уочи сла ве. Но си ко лач у цр кву, ма да то ни је прак са у свим до ма
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ћин стви ма. сла ве се на ве че ри ( ко лач, све ћа) и два да на сла ва. ка же да 
ме си три ко ла ча.

ста нов ни ци Ши шко ве ма ле у ко јој жи ви ви до са ва м. сла ве св. ар
хан ђе ла ми ха и ла за здра вље, пре све га де це. На овај дан па ле све ћу са 
три кра ка.

Ландол
Ин фор ма то ри: шеф мк Б. Па вло вић и пред сед ник мз  Б. Је ре мић.

Нај ви ше до ма ћин ста ва, око 130 ку ћа, сла ви ђур ђиц.
пре сла ве све ште ник до ла зи у ку ћу да осве шта во ди цу. слав ски ко лач 

ве ћи на жи те ља но си у цр кву. са мо та мо где не ма мла ђих ко лач не но се 
у цр кву.

На ве че ри се све ре ђе сла ве. сла ви се два да на. све ћа се па ли оба да на 
и то пре 12 са ти. у си ту а ци ја ма ка да син жи ви у гра ду, отац пр ви дан сла
ве па ли све ћу, а дру ги дан иде код си на у го сте. слав ски ко лач се ме си у 
ку ћи, али се и ку пу је у пе ка ри.

Има до ма ћин ста ва ко ја сла ве 2–3 сла ве у то ку го ди не (нпр. ко сла ви 
ђур ђев дан сла ви и ђур ђиц).

Скобаљ
Сто ја ди но ви ћи сла ве ђур ђиц. сла ве два да на. пр вог да на но се ко лач у 
цр кву и па ле све ћу, дру гог да на са мо па ле све ћу. дан уочи сла ве на пи ја ју 
сла ву. Тре ћи дан сла ве зо ву тран ге љец или па те ри ца.

у до ма ћин ству сто ја ди но ви ћа где у за јед ни ци жи ве че ти ри ге не ра
ци је, ко лач ме си нај ста ри ји жен ски члан до ма ћин ства, дан уочи сла ве. 
де да ра до ји ца, као нај ста ри ји му шки члан до ма ћин ства, на пи ја сла ву и 
па ли све ћу.

Го сти на сла ви су ро ђа ци, ко ле ге, дру го ви. ка жу да се број го сти ју сма
њу је ка да се стек не но во при ја тељ ство. ра ни је се за сла ву зва ло са бар
да ком, а да нас углав ном са ми до ла зе. по сто ји пре ћут но пра ви ло „ако си 
ишо, ће да до ђе“, ка жу.

код дру гог са го вор ни ка, Б. Јо ва но ви ћа, ко лач се ме си за оба да на сла ве.
по ре чи ма са го вор ни ка, ко лач се углав ном ме си у ку ћи и рет ка су до

ма ћин ства ко ја ку пу ју слав ски ко лач.

Лугавчина
у се лу је нај за сту пље ни ја сла ва св. Ни ко ла, за тим св. ар хан ђел ми ха
и ло и ђур ђиц.
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Ин фор ма тор: То ма Пе тро вић(1953).
сла ва се сла ви два да на. ко лач се но си у цр кву у кле ча ним тор ба ма 

за јед но са све ћом, ви ном, по ску ром. Има до ма ћин ста ва где све ште ник 
до ла зи ку ћи да се че ко лач. по ре чи ма са го вор ни ка, ра ни је је до ма ћин 
ко ји но си ко лач у цр кву, обла чио све ча но оде ло. све ћа се па ли оба да на 
и се че се део од ко ла ча, па ли се кан ди ло.

На ве че сла ве, до че ки ва ње сла ве се, по ми шље њу са го вор ни ка, гу би 
због од су ства уку ћа на. Та да се па ли кан ди ло, све ћа и по пи је се ви но.

обе ле жа ва и тре ћи дан сла ве (па те ри це или тран ге љец) ка да му у го
сте до ла зе дру го ви и при ја те љи ко ји сла ве исту сла ву.

по ре чи ма са го вор ни ка, има до ста ку ћа ко је сла ве две сла ве. Та дру га 
сла ва зо ве се пре сла ва; сла ви се ако се на сле ди има ње, па се сла ви сла ва 
прет ход ног вла сни ка, за тим ако же на до не се има ње у ми раз или је ма
сар ка.

слав ски ко лач се за ме си во ди цом ко ју је осве штао све ште ник уочи сла
ве. са да се, ка же, до ма ћи це так ми че чи ји ће ко лач да бу де леп ши. Не ка да 
се, ка же, ко лач ни је ба цао, већ се од ње га пра ви ла по па ра.

по скур се ме си од пре сног бра шна, он се по кла ња цр кви, ма да не до
но се сви по ску ри це са ко ла чем.

мла ђе ге не ра ци је, ка же са го вор ник, дно се ко лач ка сни је, а ста ри ји 
љу ди до ђу пре ли тур ги је.

за сла ву се не ка да зва ло бар да ком.

Осипаоница
Жив ко вић Ра до мир (1933)сла ви св. јо ва на 20. ја ну а ра. ка же да је сла ву 
на сле дио од сво јих ста рих. ко лач но си у цр кву. уз ко лач но си се и по скур 
и он оста је цр кви. он на пи ја сла ву и па ли кан ди ло, а унук ко ји је за вр
шио бо го сло ви ју очи та мо ли тву.

сла ве два да на. оба да на се па ли све ћа. Тре ћи дан сла ве зо ву тран ге
љец.

На ве че ри (уочи сла ве), та да се, ка же, на пи ја сла ва и па ли кан ди ло. На 
пи та ње шта је то на пи ја ње сла ве, са го вор ник је то об ја снио на сле де ћи 
на чин: „На ли јеш ча шу ви на и даш сва ко ме ча шу, да по пи је мо јед но ви но 
пред сла ву, за па ли се све ћа, а он да се по пи је по ма ло“.

ра ни је је, ка же, нај мла ђи из ку ће, на дан сла ве ишао са бар да ком да 
зо ве го сте за сла ву.

Исто та ко, ра ни је су, ка же, ако је сла ва у сре ду или пе так, по сти ли. 
са да, ка да на пи ја сла ву, ста ви по сно код све ће, а по сле мр се. са да има 
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пред је ло за сла ву, а ра ни је су то би ле пих ти је. од оста лих је ла на сла ви 
ту су – су па, рин флиш, сар ма или сар ми ца(дру гог да на су ћуф те уме сто 
сар ме), пе че ње, ко ла чи.

На сла ви има око 50 го сти ју. ка же да, сна ја 4–5 да на пре сла ве ме си по 
де се так вр ста ко ла ча.

МалаКрсна
Ста ној ло ви ћи сла ве две сла ве: св. Ни ко лу и ђур ђиц јер су са го вор ни ко
ва мај ка и ба ба би ле ма сар ке.

све ште ник за сла ву до ла зи да осве шта во ди цу. ко лач не но се у цр кву, 
а у се лу, ка жу, има оних ко ји но се, ка ко ко.

за св. Ни ко лу при пре ма ју по сну хра ну. ка жу да су ра ни је сла ви ли 
триче ти ри да на (на ве че ри, пр ви и дру ги да на сла ве и тран ге љец), а са
да сла ве са мо је дан дан. де да је сла ву пре дао си ну – ка да је сла ва са да са 
си ном се че ко лач. слав ски ко лач ме си ба ка.

Шеф месне канцеларије П. Бу ди ми ро вић сла ви две сла ве. св. јо ван 21. 
ја ну а ра је глав на, а Иван дан је пре сла ва. он св. јо ва на сла ви два да на. 
ко лач се ме си за пр ви дан, а оба да на па ли све ћу.

Луњевац
Ин фор ма тор: шеф месне канцеларије А. Ра дој ко вић

ми тров дан као кућ ну сла ву сла ви око 10 фа ми ли ја, на дру гом ме сту је 
св. Ћи ри ло и ме то ди је (27. фе бру ар, 28 јул), за тим ђур ђев дан и ђур ђиц. 
ка же да се по ред глав не сла ве, сла ве и дру ге ако је не ко до шао у ку ћу и 
до нео сла ву или ка да се на сле ди има ње.

сла ва се сла ви, ка же, два да на. На ве че ри ма ло ко сла ви, а па те ри цу 
за ви сно од бро ја го сти ју.

ко лач ве ћи на се че у ку ћи. ко лач се се че пр вог да на сла ве до под не и 
та да се па ли све ћа и на пи ја сла ва. до ма ћин ку ће иш чи та мо ли тву. сви 
уку ћа ни по пи ју по три пу та гу тљај цр ве ног ви на. Го сти се пр во по слу же 
жи том.

дру гог да на сла ве са мо се па ли све ћа. Го сти до ла зе око два са та по под
не. ка же да се пред је ло слу жи од пре де се так го ди на.

Липе
са го вор ни ци: М. Бран ко вић (1949) пен зи о нер, М. Жив ко вић (1940) пен
зи о нер, Р. Јо ва но вић (1951) во зач.
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Нај ви ше до ма ћин ста ва, око 400 ку ћа, сла ви св. Ни ко лу 19. де цем бра. 
Има оних ко ји сла ве и зим ску и лет њу сла ву. сла ва, ка жу, иде са зе мљом 
и на след ством. за здра вље се, ка жу, сла ве за вет не сла ве.

сла ви се два да на. ко лач не ки но се у цр кву, а не ки не. спре ма се са мо 
је дан ко лач, за пр ви дан сла ве, а све ћа се па ли оба да на као и кан ди ло. 
сла ва се на пи ја до 12 са ти – на сто се ста ви не што од хра не, ко зна из го во
ри мо ли тву оче наш, за па ли све ћу, ока ди и три пу та се пи је ви но. ча ша 
са ви ном се до да је, ка жу, по ста ри ни и за сва ког се по ма ло до ли је.

све ћа се дво ри, што зна чи да до ма ћин све вре ме сто ји док она го ри. 
са го вор ник Р. Јо ва но вић је пре дао сла ву си ну јер не мо же ду го да сто ји.

Тре ћи дан сла ве, тран гљец, ка жу, има, али не стал но. Та ко ђе, ка жу, да 
се за по сну сла ву при пре ма по сна хра на.

као нов оби чај у њи хо вој сре ди ни из дво ји ли су до че ки ва ње сла ве, од
но сно, на ве че ри.

Шалинац
Ин фор ма тор: С. То до ро вић

по ро дич на сла ва са го вор ни ка је св. Ни ко ла. сла ве два да на. ра ни је су 
сла ви ли и на ве че ри и тран ка љи цу, од но сно тре ћи дан сла ве.

слав ски ко лач се се че у ку ћи пр вог да на сла ве, а све ћа се па ли оба да на.

Радинац
Ин фор ма тор:О. Јо ва но вић (1957)

са го вор ни ца сма тра да нај ви ше сла ва ра има за св. Ни ко лу 19. де цем
бра.

сла ви се „на ве че“, уочи сла ве и пр ви и дру ги дан.
за на ве че се па ли све ћа и кан ди ло, на пи ја се сла ва и се че се ко лач, али 

не ма го сти ју. су тра дан, ко лач се но си у цр кву, а сла ва се на пи ја на по сно 
до 12 са ти. ко лач се ста ви на сто, упа ле се све ћа и кан ди ло. ка же да пра
ви до ма ћи ни са ми ме се ко лач. ко лач се ме си или по пр ска во ди цом ко ју 
је осве штао све ште ник, а на сре ди ну ко ла ча се ста ви бо си љак и та ко се 
ис пе че. дру гог да на сла ве па ли се све ћа.

Жи то не ко пра ви, а не ко не.
за пре сла ве је, ка же, исто као и за сла ву.
за сла ву се спре ма су па, рин флиш (рин флајш), сар ма, сар ми ца, ћуф

те, пе че ње.
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Раља
у до ма ћин ству Гру ји ћа жи ве че ти ри ге не ра ци је,сла ва је св. ар хан ђел 
ми ха и ло.

слав ски ко лач у цр кву но си не ко од му шких чла но ва до ма ћин ства.
сла ве на ве че и два да на сла ве и тре ћи дан –па те ри цу. за на ве че се ку 

ко лач и па ле све ћу.
Нај ста ри ја у до ма ћин ству ме си ла је ко лач док ње на сна ја ни је до би ла 

сна ју, ка да јој је пре да ла ову ду жност.

Петријево
Нај за сту пље ни ја сла ва је св. ђур ђиц, св. ар хан ђео, св. Ни ко ла. ве ћи на, 
по ми шље њу са го вор ни ка, зим ског све ти те ља сла ве као глав ну сла ву, а 
лет њег као пре сла ву.

Ин фор ма тор: И. Ђу рић (1927) сла ви св. ара хан ђе ла ми хај ла
сла ву сла ви два да на. пр вог да на се се че ко лач и па ли све ћа и на пи

ја сла ва, пре под не. дру гог да на са мо па ли све ћу и ста вља део ко ла ча од 
прет ход ног да на на сто. са го вор ник ка же да је ра ни је, по не кад, но сио 
ко лач у цр кву, али да је ка сни је углав ном се као са си ном. ко лач са да ме
си сна ја. ка же да је уоп ште ма ло љу ди из се ла ко ји за сла ву но се ко лач 
у цр кву. ње го ва мај ка је, ка же, но си ла у цр кву ли тур ги ју (ко лач) за св. 
Лу ку ко га су, ра ни је, та ко ђе, сла ви ли.

са го вор ник је обо ји ци си но ва пре дао сла ву. он је пре стао да сла ви ка
да му је умр ла же на и са да је, ка ко ка же, гост код си но ва на сла ви. ко лач је 
пре дао та ко што је по ла ко ла ча и по ла све ће пре дао си ну. син, ко ји жи ви 
у Ита ли ји, је по чео да сла ви тек ка да му се син оже нио, ка ко са го вор ник 
ка же, ка да је до био при ја те ље.

Удовице
пре ма по да ци ма ин фор ма то ра Г. Ђор ђе ви ћа, св. Ни ко лу сла ви 125 ку ћа, 
св. ар хан ђе ла ми ха и ла 93–94 ку ћe. ми шље ња је да ма ли број љу ди по
шту је пра ви ло да при пре ма по сну хра ну, ка да је сла ва у по сне да не или 
за вре ме по ста.

Ин фор ма тор Р. Дин чић (1927) жи ви у за јед ни ци са си ном и јед ним 
уну ком. сла ве св. Ни ко лу 19. де цем бра. сла ве на ве че ри и два да на сла
ве. за на ве че ри при пре ма ју по сну хра ну, а за сла ву мр сну. ка же да су 
до дру гог свет ског ра та по сти ли, а на кон ра та су про мр си ли. слав ски 
ко лач но се у цр кву. ко лач се, ка же, уви је у нов пе шкир и ста ви у тор бу. 
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са да уну ци но се ко лач у цр кву. је дан део ко ла ча се слу жи пр вог, а дру ги 
дру гог да на сла ве.

Ин фор ма то ри:Со фи ја (1922) и Са ња (1979) Не шко вић
у до ма ћин ству Не шко ви ћа жи ве че ти ри ге не ра ци је. по ро дич ну сла ву 

св. аар хан ђе ла ми ха и ла сла ве два да на. слав ски ко лач ме си нај мла ђа 
сна ја са ња. унук ко ји је оже њен но си ко лач у цр кву и па ли све ћу. све ћу 
па ле пре 12 са ти. ра ни је су сла ви ли и на ве че, уочи сла ве, али ви ше не.

Го сте су, ра ни је, по ре чи ма, ста ри је са го вор ни це, по зи ва ли бар да
ком.

Враново
Ин фор ма тор: Љ. Је вић (1950)

Нај за сту пље ни је сла ве су св. Ни ко ла, св. ар хан ђел ми ха и ло и св. јо
ван 21. ја ну а ра. по ре чи ма са го вор ни це, у се лу се зна ко сла ви ко ју сла ву 
на осно ву ње го ве при пад но сти од ре ђе ној фа ми ли ји.

ве ћи на до ма ћин ста ва има сла ву и пре сла ву, од но сно сла ве зим ског 
и лет њег све ти те ља. Исто та ко, пре сла ва је и ка да не ко узме сла ву јер је 
до био зе мљу или ка да же на до не се у ми раз има ње, ње на сла ва се пре
сла вљу је.

уочи сла ве је на ве че или на пи ја ње сла ве – се че се ко лач и па ли ма ња 
све ћа. сла ви се још два да на. ко лач се но си у цр кву – но си се ма њи ко лач. 
они ко ји, по ре чи ма са го вор ни ка, по шту ју сла ву, па ле све ћу пре два на ест 
са ти. Го сти до ла зе ви ше на ве че ру, не го на ру чак.

са го вор ни ца ка же да док све ћа го ри њен брат сто ји, од но сно дво ри 
све ћу.

као но ви ну, са го вор ни ца је из дво ји ла оби чај но ше ња по кло на за сла
ву јер је ра ни је, пре ма ње ном се ћа њу био оби чај да се уку ћа ни ма до не се 
по ја бу ка.

ка же да има и оних до ма ћин ста ва ко ја ку пу ју слав ски ко лач.
у до ма ћин стви ма у ко ји ма мр се за св. Ни ко лу, док се на пи ја сла ва на 

сто лу сто ји по сна хра на по ред све ће. ко љи во за сла ву не ки спре ма ју, а 
не ки не.

Вучак
Ин фор ма тор: Д. Пав ко вић (1929)

сла ва је св. пан те ли ја 9. ав гу ста. сла ве је дан дан. ко лач ре жу ку ћи. 
Не ка да то ра ди син, а не кад уну ци. ове го ди не (2005) су пр ви пут ку пи ли 
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слав ски ко лач. Не спре ма ју жи то за сла ву. Го сти до ла зе за ру чак око 14–15 
ча со ва. Го сте, пр вен стве но, чи ни род би на, за тим при ја те љи и дру го ви.

Божић

у свим ис пи ти ва ним до ма ћин стви ма сла ве Бо жић
Бо жић ни пра знич ни ци клус за по чи ње Бад њим да ном. На Бад њи дан 

не ко од му шких чла но ва по ро ди це иде по бад њак. за ви сно од се ла и по
ро ди це се че се је дан, три, или пет бад ња ка.уве че, на Бад ње ве че, ста ри ји 
му шки члан до ма ћин ства ко ји уно си бад њак и сла му у ку ћу, нај пре иде 
око ку ће са сла мом, а са њим иде не ко од мла ђих чла но ва до ма ћин ства, 
нај че шће де ца, и пи ју чу. за тим се сла ма и бад њак уно се у ку ћу.

ста ри ји са го вор ник из пе три је ва, И. Ђу рић (1924), је опи сао оби чај 
ка ко га је он ра ни је прак ти ко вао: „пр во уне сем сла му, за мном иду де ца 
и пи ју чу. сла ма се ста вља у сва ку со бу по ма ло. по сле то га уно сим бад
њак и бад ња чи цу (од це ро ви не). На вра ти ма ме до че ка же на са си том у 
ко ме је жи то, ку ку руз, ко лач – здра вље. она ми да да од гри зем ко лач и 
от пи јем ма ло ви на“.

са го вор ник из ми хај лов ца Бо жи дар Жи вић (1929), та ко ђе, одво је но 
уно си сла му и бад њак и ка да уно си бад њак, ста ви ру ка ви цу.

са го вор ник из Ба дље ви цеДра ги Сре те но вић (1955)дао је сле де ће по
дат ке: „се чем три бад ња ка. сва три се уно се у ку ћу. је дан оста је на ку ћи, 
је дан на згра ди, а је дан код сто ке, то чу ва сто ку. На Бад ње ве че идем са 
де цом око ку ће, пи ју че се, по сле то га се уђе уну тра. ка да уђем у ку ћу, не
ко од уку ћа на пи та – Шта но сиш? ја ка жем: здра вље, ве се ље, нај ви ше то, 
па ре, сре ћа. ка да бад њак уне се мо у ку ћу, на го ре ва мо га у шпо ре ту“.

ка да пре го ри, Бад њак се но си и ста вља на род но др во, а не где се део 
ста вља на обор (ско баљ).

са го вор ни ца Љ. Је вић (1950): „до не сем и сад гран чи цу из Цр кве и пи
ју че мо, ви ше због де це, ка да су би ли ма ли. са да до ђу брат и сна ја и он
да ми пи ју че мо, ма ло пра ви мо ша лу. ста ра (од но си се на мај ку) у ку ћи 
до че ка са пше ни цом и ку ку ру зом“.

На Бад њи дан се по сти, то је по след њи дан Бо жић ног по ста, и ве ћи на 
са го вор ни ка је ис та кла да тог да на оба ве зно по сте. мо же се ре ћи да је, 
тог да на, глав ни оброк ве че ра. ве че ра се на кон уно ше ња сла ме и бад ња
ка. Не ка да се ве че ра ва ло на сла ми, а са да, углав ном, за сто лом, а сла ма 
се ста ви ис под сто ла.
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у не ким до ма ћин стви ма се за Бад ње ве че се че ко лач и па ли све ћа, 
не где се са мо па ли све ћа и кан ди ло, а има до ма ћин ста ва где ово ни је 
прак са.

за Бад ње ве че се ме се об ред ни ко ла чи ћи раз ли чи тог об ли ка и сим
бо ли ке. за ви сно од до ма ћин ства, ме се се ко ла чи ћи у об ли ку – ру ке ко ја 
се је жи то, ко лач здра вље, њи ва, воћ њак, ви но град, бу ре, ки ка, кр ма ча, 
во ло ви (са да трак тор – Ба дље ви ца), књи га, пла сте ник (ко ла ри), гу ска, 
плов ка, штап, ки ка. Не где се уме си је дан ве ћи ко лач на ко ме се у сре ди
ну ста ви фи гу ра ко ја је сим бол ку ће, а оста ле фи гу ре се рас по ре де око ло 
(вра но во), са мо се ко лач за по ло жај ни ка и ко лач ру ка ме се по себ но. Ти 
ко ла чи ћи се оба ве зно нач ну, осим ко ла ча ко ји сим бо ли ше здра вље, и 
уко ли ко се не по је ду, су тра дан се да ју сто ци и ко ко шка ма, а у вра но ву се 
део тог хле ба ста ви у ви но ко јим се при че шћу ју на Бо жић. код не ких са
го вор ни ка (са ра ор ци) је прак са да сви уку ћа ни пр во узму део од ко ла ча 
ко ји сим бо ло ше здра вље.

Има до ма ћин ста ва (Жи ви ћи, ми хај ло вац) где се ови ко ла чи ћи не ме се, 
иако су упо зна ти са оби ча јем.

На Бад ње ве че сва ко од уку ћа на узме орах из си та или ора хе уку ћа ни
ма да до ма ћин. орах се отво ри да би се ви де ло ка квог ће би ти здра вља у 
на ред ном пе ри о ду (во дањ), а пре ма дру гом об ја шње њу (вра но во) ора си 
су се је ли за здра ве зу бе. у ве ћи ни до ма ћин ста ва ора си се ба ца ју у угло ве 
со бе и ту оста ју до ма лог Бо жи ћа.

код Гру ји ћа у ра љи је оби чај да се, ка да сед ну на сла ми да ве че ра ју, сви 
исто вре ме но изу ју и од ба це обу ћу од се бе.

пре ма по да ци ма, ко је су да ли ста ри ји ин фор ма то ри, ра ни је је би ла 
прак са да се на Бад ње ве че ка ши ке не ко ри сте за је ло.

Пр ви Бо жић ни дан је нај са др жај ни ји оби ча ји ма, ко ји по чи њу од ра
ног ју тра.

При че шћи ва њеују тро на Бо жић ни је прак са у сва ком од ис пи ти ва них 
до ма ћин ста ва, али се сти че ути сак да је у про шло сти би ло за сту пље ни је. 
при че шћи ва ње се оба вља у ку ћи, нај че шће дре ном, али по сто је раз ли ке. 
Мла де но ви ћи изВр бов ца се при че шћу ју – пре ска чу жар и пи ју ви но у ко
је се ста ви бо би ца од дре на. у Лан до лу – цр ве ним ви ном у ко је се ста ви 
дрен. у Ша лин цу, де ца се по слу же во дом, ме дом и пу пољ ком од дре на. 
са го вор ни ца Љ. Је вић из Вра но ва се се ћа да ка да је би ла де те, ују тро на 
Бо жић, би ло је оба ве зно уми ва ње пре ко се ки ре и при че шћи ва ње ви ном 
и дре ном. Ма те ји ћиизБи нов ца се при че шћу ју та ко што се пре ко кућ
ног пра га ста ви се ки ра, ста не се на се чи во се ки ре и пре ско чи. по пи је се 
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ма ло ви на у ко је се ста ви дрен. Из го ва ра ју се ре чи – „про ђох го ди ну не 
по бо лех“, „про ђох ва тру не из го рех“ Ба ка је та ко ја одр жа ва овај оби чај, а 
оста ли уку ћа ни ис по шту ју. у до ма ћин ству Р. Жив ко ви ћа из Оси па о ни це 
за бад њак ко ри сте дрен та ко што од сва ког бад ња ка узму по три пу пољ ка 
и ви но, пре кр сте се и то узму као при чест.

у свим ис пи ти ва ним до ма ћин стви ма, ују тро на Бо жић, по ло жај ник 
џа ра ва тру или, ка ко се то још ка же, пи ла за сре ћу, здра вље и на пре дак 
до ма ћин ства. сви ис пи та ни ци су ис та кли да је ра ни је по ло жај ник био 
онај ко пр ви до ђе у ку ћу и да је то углав ном био му шка рац. са да функ
ци ју по ло жај ни ка оба вља не ко од му шких уку ћа на или не ко де те из ку
ће, фа ми ли је или ком ши лу ка. о по сто ја њу жи во тињ ског по ло жај ни ка 
у про шло сти по да так је дао З. Ми ја и ло вић из Би нов ца.он се се ћа да су 
ње го ви, ка да је био де те, на Бо жић уво ди ли јаг ње у ку ћу.

по ло жај ник се да ри вао, а и са да се, у ве ћи ни ис пи ти ва них до ма ћин
ста ва, да ри ва ко ла чем од хлеб ног те ста ко ји је у сре ди ни шу паљ, а на 
кра је ви ма, че сто, са ста вљен у об ли ку ма шне и укра шен фи гу ри ца ма од 
те ста. осим ко ла ча, по ло жај ник до би ја, за ви сно од уз ра ста, но вац или 
не ки одев ни пред мет.

са го вор ни ца О. Јо ва но вић из ра дин ца ка же: „ко је уве че био по ло
жај ник, на Бо жић, пре из ла ска сун ца иде по во ду, у круг ба ца хра ну за 
ко ко шке, узи ма во ду и вра ћа се уну тра. се да по но во на џак и џа ра ва тру, 
по сле то га се сви уку ћа ни при че шћу ју ви ном и дре ном и узме се по ка
ши чи ца ме да“.

са го вор ник Дра гииз Ба дље ви це: „по ло жај ник је ко пр ви до ђе у го сте 
или де те ко је пр во уста не, прем да се не иде у го сте, ве ћи ном ко има де
те, или ко ти пр ви до ђе у ку ћу, он џа ра. да је му се ко лач и дар, ко лач је 
шу паљ“. по ло жај ни ку се по кло ни да ју за срп ску Но ву го ди ну. по кло ни 
се ста ве на ко лач у ко ји се ста ви ја је. по ло жај ник тог да на до ђе на ру чак 
и том при ли ком му се да ју по кло ни.

Са го вор ник Па вло вић из Су во до ла: „по ло же ник бу де не ко де те из 
ком ши лу ка. по ло же ник до ла зи на ру чак и та да га да ру ју“. са го вор ник 
из вод ња: „по ло же ник је, нај че шће, де те из ку ће. по ло же ник се да ру је. 
по кло ни се код не ких тог да на са мо при ка жу, а да ју се за срп ску но ву 
го ди ну“. Б. Жи вић из Ми хај лов ца: „Бад њак се уве че уне се и он ту оста
не, онај ко је по ло жај ник, ко ти до ђе или не ко из ку ће са њим џа ра. по
ло жај ни ку се да па ра, а са да, ка же са го вор ни ца, ку пу је мо по клон за три 
по ло жај ни ка, три уну че та. ко лач за по ло жај ни ка се ме си окру го са ру пом 
по сре ди ни да мо же да се ве же цр вен ко нац и ту се ста ви – за ве же и дар 
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за по ло жај ни ка. Тај ко лач се и укра си ма ло са цве ти ћи ма од те ста. Иако 
имам сад три по ло жај ни ка ме сим са мо је дан ко лач и дам уну ци од ћер ке 
јер ови из ку ће по сле иду код ба бе по мај ци па до не су оту да“. Здрав ко ви
ћи из До бро до ла: „за по ла же ни ка се ме си шу паљ ко лач чи ји се кра је ви 
пре кр сте као ма шна. На овај ко лач за по ла же ни ка ста вља се и но вац и 
не што од гар де ро бе, обич но не што што је де те ту по треб но. по ла же ник 
је де те из ку ће“. Бра ни сла ва из Ско ба ља: „за по ла же ни ка се ме си окру гао 
,шу паљ ко лач. по ред овог ко ла ча, ње му сле ди и не ки по клон“. Ста но је
ви ћи из Ма ле Кр сне: „по ло же ник је онај ко пр ви до ђе, ако не, он да су то 
де ца из ку ће, уну ка. по ло же ни ку се да је шу паљ ко лач ко ји се ве же цр ве
ним кон цем и да се но вац“. А. Ра дој ко вић из Лу њев ца: „за по ло жај ни ка 
се спре ми ко лач ко ји се по ве же ма ра ми цом, а ра ни је по ве смом те жне, и 
но вац“. прак ти ку је се, ка же, да то бу де не ко из ку ће, док је ра ни је би ло 
ко пр ви на и ђе. по ло жај ник се по слу жи и до руч ку је у ку ћи. са го вор ник 
ка же да је код ње га по ло жај ник био ње гов син док ни је оти шао у Ита ли ју, 
а да је ове го ди не по ло жај ник био ком ши ја. у Ли па ма је по ло жај ник, ка
жу, не ко из род би не ко им је драг или су то де ца, уну чи ћи. по ло жај ник 
се ра ни је да ри вао ко ла чем, ко шу љом, ча ра па ма, а са да углав ном нов цем. 
са го вор ник И. Ђу рић из Пе три је ва: „по ло же ник је ра ни је до ла зио ра ном 
зо ром, пр ви ко на и ђе, а ка сни је сам ја пре у зео уло гу по ло же ни ка“. са го
вор ник ис ти че да се по ло жај ни ку да вао но вац и до ру чак код до ма ћи на 
у ку ћи. Не шко ви ћи изУдо ви ца ис ти чу да ко лач за по ло жај ни ка и са да 
ме се. он је окру гао, шу паљ, на ње га се ста ви цр ве ни ко нац. по ло жај ник 
је не ко од де це из ку ће. Љ. Је вић из Вра но ва: „по ло же ник је нај че шће 
де те из ку ће. по ло же ник пр во до не се во ду са бу на ра. за по ло же ни ка се 
при пре ми дар“.

у ве ћи ни до ма ћин ста ва, тог да на се се че ко лач и па ли све ћа. Не где се 
за ову при ли ку па ли тро кра ка све ћа ко ја се оба ви је цр ве ним кон цем(ма
ло ораш је, до бри до). Б. Жи вић из Ми хај лов ца: „ко лач се се че за вре
ме руч ка на Бо жић и део из де сне ру ке оба ко ла ча ра оста ви се у си то за 
срп ску но ву го ди ну“.

за вре ме руч ка, ло ми се и че сни ца. је ди но Здрав ко ви ћи из до брог до
ла че сни цу ло ме на Бад ње ве че. у свим ис пи ти ва ним до ма ћин стви ма 
она је од ку ку ру зног бра шна. у че сни цу се ста вља па ра, зр но па су ља, део 
од кућ ног пра га, зр но жи та, се ме од бе лог ду ле ка, дрен, део од бад ња ка, 
ви шња. сва ки члан до ма ћин ства до би је по пар че че сни це. у не ким до
ма ћин стви ма се јед но пар че оста вља за ку ћу и јед но за пут ни ка на мер
ни ка. Не где се пр во пар че че сни це оста вља за ку ћу, а не где за пут ни ка 
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на мер ни ка. па ра из че сни це се, ра ни је, ма да то не ки и са да прак ти ку ју, 
за ле пи за пла фон и ка да пад не до да се још нов ца и ку пи со за ку ћу. Не
где се, пак, ова па ра чу ва за бу ду ћег вој ни ка и ка да кре не у вој ску он је 
но си као за шти ту.

пре ма по да ци ма ста ри јих са го вор ни ка, на Бо жић се ни је ишло у го сте, 
али се по сле руч ка ишло на игран ку. да нас ово по шту ју углав ном ста
ри ји чла но ви до ма ћин ства. Бо жи дар Жи вић из ми хај лов цака же: „На 
Бо жић се ишло на игран ку и та мо мо жеш да раз го ва раш, а у авли ју не ма 
раз го вор, ни је као ово сад“.

оби чај, од но сно за бра на чи шће ња ку ће пр ва два да на Бо жи ћа по зна та 
је свим са го вор ни ци ма, али се не при др жа ва ју сви овог оби ча ја. Тре ћег 
да на Бо жи ћа из ба цу је се сла ма из ку ће и тог да на се ра ни је чи сти ла и 
ку ћа.

Р. Дин чић из Удо ви ца:„Тре ћег да на Бо жи ћа се из но си сла ма из ку ће и 
ста вља се на др ве ће ра ди бо љег ро да“.

Ускрс

као и Бо жић и ус крс се сла ви у свим ис пи ти ва ним до ма ћин стви ма. оби
ча ји у ве зи са овим пра зни ком скон цен три са ни су пр вен стве но на оби чај 
фар ба ња ја ја и раз не за бра не и по жељ не рад ње ве за не за њих.

сед ми ца пред ус крс је ујед но и по след ња не де ља ве ли ког по ста и та 
не де ља се још на зи ва и ве ли ка не де ља, а нај зна чај ни ји дан у тој не де љи 
је ве ли ки пе так. Тог да на се по сти у свим ис пи ти ва ним до ма ћин стви ма.
Та ко ђе, тог да на се не ра ди у по љу, ни ти же не оба вља ју кућ не по сло ве 
као што су пра ње ве ша, ши ве ње, пле те ње.у не ким до ма ћин стви ма се тог 
да на не при пре ма хра на и не ло жи ва тра. Хра на се при пре ми прет ход ног 
да на. пре ма об ја шње њу ко је је да ла са го вор ни ца и Лу гав чи не Ц. Сре јић: 
„На ве ли ки пе так се ни шта не спре ма, јер је пе ти ек сер са кри вен у ва три 
и за то се тог да на не ло жи ва тра. Хра на се при пре ми на ве ли ки че твр так“. 
И. Ђу рић изПе три је ва ка же да се на ве ли ки пе так не је де ка ши ком и тог 
да на не ра де у по љу, као ни на ве ли ки че твр так да ле ти ну не би је град.

ја ја се фар ба ју на ве ли ки че твр так, ве ли ки пе так или у су бо ту. оби чај 
да се пр во офар ба но цр ве но ја је, ко је има функ ци ју чу вар ку ће, оста ви до 
сле де ће го ди не не прак ти ку ју сви.

са го вор ни ца Љ. Ми ла но вић (1962) изДру гов ца ка же да су до пре не ко
ли ко го ди на фар ба ли ја ја су бо том као и ве ћи на у се лу, али је она пре ки ну



Гордана милетић

272

ла ову прак су и по че ла да фар ба ја ја пет ком јер је на те ле ви зи ји чу ла ка да 
је па три јарх па вле ре као да се ја ја за ус крс фар ба ју на ве ли ки пе так.

Кр сти ћииз Су во до лаја ја фар ба ју су бо том јер се, ка же, на ве ли ки пе
так ни шта не ра ди. ра ни је се на ве ли ки пе так ни је је ло ка ши ком. зна ју 
да у се лу има до ма ћин ста ва у ко ји ма ја ја фар ба ју пет ком. оста вља ју пр во 
офар ба но ја је – чу вар ку ћу.

М. Па вло вић (1977) из истог се ла фар ба ја ја на ве ли ки пе так. оста вља 
пр во цр ве но офар ба но ја је. ка же да је овај и не ке дру ге оби ча је на у чи ла 
од мај ке.

Ми лан ка (1925) из Ба дље ви це: „На ве ли ку су бо ту фар бам ја ја, не фар
бам на ве ли ки пе так јер је то ве ли ки пра зник“. Иста са го вор ни ца је опи
са ла ка ко је не кад фар ба ла ја ја: „Има ло не ко вар зи ло, сит но, па ста виш у 
та њир јед но ја је то пре но ћи, оно бу де све цр ве но и то оста виш да ти бу де 
чу вар ку ће. Фар ба ло се у лу ко ви ну (од цр ног лу ка љу спе), и у ко при ве. 
у ба крач су се ку ва ла ја ја, а за тим ша ра ла. узмем др вен це та ко тан ко ко 
прст, па га за ви јем у ву ну, па пр во ума чем у бо ју и ка жем – Ти не гле дај 
ово ја је не го оног ко ти да је – да бу де по ла цр ве но, по ла пла во, исто има
ле бо је као сад и ја по сле узмем бо ји це па све на цр там, сит но на пра вим 
ли сти ће бо ји ца ма. од ко при ве бу де жу то. Нај бо ље би ло у лу ко ви ну. ја ја 
офар ба на у лу ко ви ну и ко при ве не ма жем, а ова ко ја су бо је на ма за ли смо 
зе ти ном и не оти ру се“.

са го вор ни ца из Се о на, Ви о ле та (1971), ја ја фар ба за ви сно од окол но
сти, пет ком или су бо том. са го вор ни ци из Вр бов ца ка жу да се на ве ли ки 
пе так не ра ди ни шта у ку ћи, не спре ма се, чак ни хра на, а сви уку ћа ни су 
у стро гом по сту. у њи хо вим до ма ћин стви ма ја ја се фар ба ју су бо том, али 
зна ју да од ско ро има и оних ко ји фар ба ју ја ја на ве ли ки пе так. у истом 
се лу у до ма ћин ству Мла де но ви ћа ја ја фар ба ју на ве ли ки пе так.В. Ми ло
са вље вић (1931) из Са ра о ра ца фар ба ја ја су бо том, ка ко ка же, као што је 
ра ди ла и ње на све кр ва, а у се лу фар ба ју и пет ком. пет ком се, ка же, не 
ло жи ва тра, за то се у че твр так при пре ми ру чак за пе так (по сно и без уља). 
оста вља пр во цр ве но ја је, чу вар ку ћу, и чу ва до на ред ног ус кр са ка да га 
за ко па у цве ће. по ре чи ма са го вор ни ка изЛу гав чи не(Т. По по вић, 1952) 
ње го ва ба ка је ја ја фар ба ла на ве ли ки пе так, а мај ка ка да стиг не, ни је 
има ла од ре ђен дан. А. Ста ној ло вић (1934) из Ма ле Кр сне ка же да је ра
ни је ја ја фар ба ла на ве ли ки пе так, а са да фар ба у су бо ту, јер че ка да јој 
до ђу уну ке и да то за јед но ра де, а и због вру ћи не да ја ја не сто је ду го. Не 
оста вља, ни ти је то ра ни је ра ди ла, пр во офар ба но ја је. са го вор ни ци из 
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Ли па ка жу да у њи хо вом се лу ја ја фар ба ју на ве ли ки пе так или у су бо ту, 
али да на ве ли ки пе так „ва ља“ да се поч не.

са го вор ни ца изРа дин ца О. Јо ва но вић (1957) ка же да су се ра ни је ја ја, 
углав ном, фар ба ла пет ком, а са да фар ба ју и су бо том. пр во цр ве но офар
ба но ја је зо ве се чу вар ку ћа. ово ја је се на ред не го ди не за ме ни но вим и 
та да се ста вља ис под род ног др ве та или да жи ви ни да по је де. Гру ји ћииз 
Ра ље фар ба ју ја ја на ве ли ки пе так. Тог да на шпо рет ло же тек од по дне ва 
и та да по чи њу да фар ба ју ја ја. Не шко ви ћи из Удо ви цафар ба ју ја ја на ве
ли ки пе так. оста вља ју пр во офар ба но цр ве но ја је, чу вар ку ћу, ко је ба ка 
зо ве вар зи ло. Љ. Је вић (1950) изВра но вака же да су ја ја, док је ба ка би ла 
жи ва, оба ве зно фар ба ли на ве ли ки пе так. Фар ба ло се оба ве зно у цр ве ну 
бо ју, вар зи ло, али ни је по сто јао оби чај чу ва ња пр во о фар ба ног цр ве ног 
ја је та. са да, ка же, ја ја фар ба кад ко има вре ме на. На пи та ње да ли оста
вља пр во офар ба но ја је са го вор ни ца Д. Ја нић (1927)изВра но вака же : „То 
ни је оста вља ла ба ба ов де у ку ћи, а ни мо ја ба ба ни је, а Љи ља (ћер ка) сад 
оста ви јед но ја је. као и да нас, ни је све исто у сва кој ку ћи“.

Иако су се ја ја фар ба ла за ус крс, по сто ја ла је за бра на до ди ри ва ња и 
упо тре бе ја ја пр вог да на ус кр са. у не ким до ма ћин стви ма, ова за бра на је 
ва жи ла за све чла но ве, а у не ки ма са мо за оне ко ји иду код сто ке.

Ми лан ка из Ба дље ви це ка же да су ра ни је ја ја је ли дру ги дан вас кр са. Б. 
Жи вић изМи хај лов ца ка же: „ов де, у ми хај лов цу, не сме ју да се је ду ја ја 
пр вог да на ус кр са, а у са ра ор ци ма ми ру ча мо и узи ма мо ја ја“. Алек сан
дра Ми лен ко вић из До брог До ла је про ме ни ла пр во бит ну прак су да се ја ја 
је ду тек дру гог или тре ћег да на ус кр са, са да то ра де пр вог да на ус кр са. 
по ре чи ма са го вор ни ка изЛу гав чи не, Т. По по ви ћа, на ус крс се пр во ја је 
да је до ма ћи ну, за тим си но ви ма по ста ри ни.

Р. Жив ко вић изОси па о ни це:„ја ја не би тре ба ло да се је ду ни ти до ди
ру ју због чи ре ва“. До брин ка Ја нић из Вра но ва ка же: „Ни су да ли да се до
ди ру ју и је ду ја ја пр ви дан. ка жу то из ла зи сви ња ма јај ча ник, ако се је ду 
ја ја пр ви дан ус кр са“. Де сан ка Пав ко вић изВу ча ка: „онај ко иде у шта лу 
код сто ке не је де ја ја пр вог да на ус кр са“.

у не ким до ма ћин стви ма се, пак, ују тро на ус крс омр се ја ји ма.
уочи ус кр са до ла зи све ште ник и све шта во ду. по ми шље њу са го вор

ни ка из Оси па о ни це, Жив ко вић ра до ми ра, во да се све шта до по дне ва.
оби чај се че ња ко ла ча и па ље ње све ће за ус крс ни је прак са у свим до

ма ћин стви ма и ре ђи је не го за Бо жић. са мо је пет ин фор ма то ра на ве ло 
да за ус крс се ку ко лач и па ле све ћу. То су: ми лен ко вић алек сан дра из 
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до брог до ла, Г. дра гу ти но вић из ма лог ораш ја, Т. по по вић из Лу гав
чи не, Гру ји ћи из Лу гав чи не, ђу ри ћи из удо ви ца.

В. Ми ло са вље вић из Са ра о ра ца за ус крс не ме си ко лач, са мо ко ла чи ће 
са це лим ја је том у сре ди ни. Б. Сто ја ди но вић (1936) из Ско ба љака же да 
су се ти ко ла чи ћи ра ни је но си ли у го сте. за ус крс не ме се ко лач. ра ни је 
су се ме си ли ко ла чи ћи и на сва ко ко ла че ста ви се офар ба но ја је. И. Ђу
рић изУдо ви ца: „На ко лач се ста ве, ка ко ка же, уна крс по два цр ве на и два 
не фар ба на ја је та и јед но у сре ди ну“. ка же да и да нас сна ја ме си ко лач за 
ус крс. Д. Ја нић изВра но ва: „Не ме сим ко лач за ус крс. ону во ди цу што 
све ти по па, за ли јем цве ће. Ни смо ме си ли ни ра ни је, ба ба ни је ме си ла, 
ни мо ји у ву ча ку ни су ме си ли. па ли се све ћа“.

На ус крс се из ла зи на гро бље. Не где пр вог, а не где дру гог да на. у се
ли ма (Ша ли нац и вра но во) где се из ла зи пр вог да на на гро бље, пре ма 
по да ци ма са го вор ни ка, све ште ни ци су на сто ја ли да про ме не ову прак су 
и ути чу на жи те ље да из ла зе на гро бље дру гог да на.

Сеоскеславе

у свим се ли ма сме де рев ске оп шти не се о ске сла ве су оба ве зни део го ди
шњег оби чај ног ци клу са. у то ку го ди не сла ви се јед на, а нај че шће ви ше 
се о ских свет ко ви на – за ве ти на, ли ти ја, цр кве на сла ва, св. са ва, св. Три
фун. по ред упо тре бе тер ми на за ве ти на и ли ти ја, ко ри сти се и тер мин 
пре сла ва.

од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, у ве ћи ни се ла, об на вља се но
ше ње ли ти ја, а у не ким се ли ма ли ти ја тих го ди на из ла зи из цр кве ног 
дво ри шта, што је, до не кле, и усло ви ло да о овој свет ко ви ни има мо нај
ви ше по да та ка.

као и у дру гим кра је ви ма ср би је и ов де је но ше ње ли ти ја ве за но за 
пра зни ке ко ји се сла ве у про лећ ном и лет њем пе ри о ду. Нај ви ше се ла (8) 
пра зну је ду хо ве, од но сно Тро ји цу. ка ко се овај пра зник сла ви три да на, 
у не ким се ли ма се ли ти ја но си пр вог, у не ки ма дру гог да на. дру ги по за
сту пље но сти (5 се ла) је пра зник св. Ни ко ла 21. ма ја, за тим спа сов дан, 
по љо бра ни ја, св. ар хан ђел Га ври ло, пе тров дан и др. у не ким се ли ма су, 
до дру гог свет ског ра та и не ко ли ко го ди на на кон ра та, ли ти је но ше не два 
пу та то ком го ди не (пе три је во). ово је, мо жда, би ла прак са и у дру гим 
се ли ма, али за са да рас по ла же мо по да ци ма са мо за ова два се ла.
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основ не об ред не еле мен те овог оби ча ја чи не но ше ње ли ти ја и се че ње 
слав ског ко ла ча. Ли тиј ски оп ход кре ће из цр кве ног дво ри шта или ако 
у се лу не ма цр кве, из цен тра се ла или од глав ног се о ског за пи са. Ли
тиј ска по вор ка иде кроз се ло или атар и за у ста вља се код сва ког за пи са 
ко ји се на ла зи на пред ви ђе ној тра си ли тиј ског оп хо да. у не ким се ли ма 
се оби ђу сви, а у не ки ма са мо не ко ли ко за пи са. по ре чи ма са го вор ни ка, 
у ве ћи ни се ла, по об на вља њу овог оби ча ја би ло је ви ше уче сни ка, али 
је са вре ме ном опа да ло ин те ре со ва ње, та ко у Ли па ма 2005. го ди не ни је 
би ло ли тиј ског оп хо да, а у ско ба љу је ли тиј ски оп ход ишао кроз се ло са
мо две – три го ди не на кон об на вља ња и са да се као и ра ни је свет ко ви на 
одр жа ва у цр кве ном дво ри шту. уче шће све ште ни ка у ли тиј ском оп хо ду и 
при ли ком ре за ња ко ла ча је прак са у ско ро сви ма се ли ма ко ја су об но ви ла 
овај оби чај, али не и оба ве зно, што по ка зу је при мер се ла Ба дље ви це где 
жи те љи са ми оба вља ју об ред не рад ње. са го вор ник из овог се ла Д. Сре
те но вић дао је сле де ћи опис овог оби ча ја: „оби ђу се сви за пи си и до ђе 
се у цен тар се ла. за пи си су обе ле же ни кр стом и огра ђе ни, око за пи са се 
ста вља ју вен ци од цве ћа. за пис се пот кре су је, пре ли ва ви ном, по но во 
се уре зу је и пре ли ва ви ном, очи та се мо ли тва оче наш и Бо го ро ди це и 
пе ва ју се пе сме ко је се пе ва ју у тој при ли ци“.(са го вор ник ни је знао ко је 
су то пе сме)

у са ра ор ци ма, Ли ти ју су по че ли да но се 2004. го ди не, ка да је по диг ну
та цр ква. у се лу има 6–7 за пи са. Ли ти ју ко ја иде кроз се ло до че ку ју же не 
са си том у ко ме су бом бо не, ку ку руз, пше ни ца и ови ме по си па ју по вор
ку, та ко ђе и ка да се по вор ка вра ти у цр кву до че ку ју их же не са си том и 
по си па ју жи том, ку ку ру зом, бом бо на ма.

ко лач се ре же на кон ли тиј ског оп хо да, ко ји се за вр ша ва, или у цр кве
ном дво ри шту или код глав ног се о ског за пи са у цен тру се ла. у свим се ли
ма је прак са да оба ве зу ко ла ча ра сва ке го ди не пре у зи ма дру ги ме шта нин, 
ко ји обич но по ред слав ског ко ла ча, за ви сно од мо гућ но сти, при пре ми 
и не што од хра не. у са ра ор ци ма, сва ки за пис има свог ко ла ча ра и сва ко 
од њих при пре ми хра ну и до не се у цр кве но дво ри ште. у оси па о ни ци 
као сла вар ја вља се и ме сна за јед ни ца.

у ор га ни за ци ји ове свет ко ви не укљу чу ју су и шко ле и кул тур но у мет
нич ка дру штва та мо где су она ак тив на.

као за пи си, нај че шће се ја вља ју: дуд, храст, ли па и кру шка. об на вља
ње за пи са,од но сно са ђе ње но вог др ве та на ме сту прет ход ног ко је је би
ло за пис, нај че шће је у слу ча ју ка да је за пис у са мом се лу, док ка да су у 
пи та њу за пи си у се о ском ата ру има слу ча је ва се че. Број за пи са ва ри ра 
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од се ла до се ла (3, 5, 7, 9). у не ким се ли ма су ис та кли да је у про шло сти 
био ве ћи број за пи са, али да су они вре ме ном про па ли или су по се че ни. 
за пи си се, нај че шће, на ла зе у дво ри шту се о ске шко ле, цр кве ном дво ри
шту и ме сту ко је се сма тра цен тром се ла. Та ко ђе, има се ла ко ја су сво је 
за пи се има ла или још увек има ју на се о ском гро бљу.

за ве ти на пред ста вља и дру штве ни до га ђај чи ји је зна чај био мно го 
ве ћи у про шло сти, не го да нас. за ве ти ну сла ве сва до ма ћин ства, та ко да 
тог да на у го сте до ла зе ро ђа ци и при ја те љи из дру гих ме ста. пре ма по
да ци ма ко је су да ли ста ри ји са го вор ни ци, за за ве ти ну су се одр жа ва ле 
игран ке, уз му зи ку игра ло се ко ло, у ве ћим се ли ма игра ло је и по ви ше 
ко ла (5, 6, 7). На игран ка ма су се су сре та ли при ја те љи и по зна ни ци, мла
ди ћи и де вој ке су се упо зна ва ли, мно ги су на игран ка ма упо зна ли сво је 
бу ду ће су пру жни ке.

са пре стан ком одр жа ва ња игран ки опао је и дру штве ни зна чај за ве
ти на. да нас, пре ма ис ка зи ма ин фор ма то ра, због не до стат ка сло бод ног 
вре ме на и ма те ри јал ног мо мен та, мно га до ма ћин ства сла ве са мо јед ну 
за ве ти ну, у сми слу да са мо за ту за ве ти ну има ју го сте.

у ве ћи ни се ла ни су ме ња ни да ту ми пра зно ва ња ових свет ко ви на, а 
уво ђе ње но ве се о ске сла ве за бе ле же но је у ма лој кр сни. од пре пет, шест 
го ди на ов де су као се о ску сла ву по че ли да сла ве пра зник ог ње не ма ри
је 30. ју ла. об ред се оба вља код из во ра за ко ји се ве ру је да је ле ко вит и 
за ту при ли ку до ла зе три све ште ни ка. по вод је оздра вље ње су пру ге Ж. 
ми ти ћа, ко ја је ко ри сти ла во ду са овог из во ра. На кон то га, Ж. ми тић 
и м. смиљ ко вић су об но ви ли из вор и пре у зе ли на се бе уло гу стал них 
ко ла ча ра но ве се о ске сла ве. (ве ро ва ње у ле ко ви тост из во ра по ти че још 
од ра ни је)

про сла вља ње све тог са ве и све тог Три фу на је, та ко ђе, об но вље но 
то ком де ве де се тих.

Белешка о aутору:
Гордана милетић, етнолог, музеј у смедереву, 
gordanam@muzejsd.org.



277

резултати рекогносцирања сеоских насеља смедеревске општине

Sum mary

GordanaMiletić

re sults of Sur veying the vil la ge Set tle ments in Sme de re vo 
Mu ni ci pa lity

We pre sen ted in this work so me of the ma te rial ob ta i ned as a re sult of sur
veying the ter rain wit hin the pro ject ‘et hno lo gi cal study of the set tle ments 
in the Sme de re vo mu ni ci pa lity’ that has been ini ti a ted by the Mu se um in 
Sme de re vo. the in ve sti ga ti ons in clu ded cu stoms and be li efs, so cial li fe and 
ma te rial cul tu re of the in ha bi tants of the Sme de re vo mu ni ci pa lity. the se 
da ta ha ve been gat he red using va ri o us tec hni qu es, li ke in ter vi ews with qu
e sti ons pre pa red in advan ce, di rect com mu ni ca tion, ta king pho to graphs of 
the ob jects of ma te rial cul tu re. the most ex ha u sti ve and most com pre hen
si ve ma te rial was gat he red from the in di vi du als who se an ce stors set tled in 
this area du ring the 19th cen tury and who are con si de red to be the socal led 
na ti ve po pu la tion.

the pre sen ted re sults con cern the cu sto mary prac ti ce re la ted to fa mily 
Sla va (ce le bra ting pa tron sa int), easter, Christ mas and vil la ge Sla va, al so 
cal led Za ve ti na.

the da ta con cer ning the se cu stoms in di ca te the dif fe ren ces in the ir ce le
bra ting eit her bet we en dis tinct vil la ges or wit hin sin gle vil la ge but the re co uld 
be no ti ced cer tain chan ges and adap ta ti ons of so me cu sto mary seg ments to 
the spi rit of ti me and new li ving cir cum stan ces.
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