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Предговор

Још пре четири године, а прве године моје парохијске 
службе, увидео сам да многи парохијани и то чарши-

лије, не знају за што своје крсно име славе, нити што год 
знају о оном свецу или празнику што га прослављају; а 
тако исто доста их имаде, који тек површно што знају и 
о осталим празницима. То ми је одмах дало повода да 
мислим: Кад је то тако у вароши, а како ли је по селима; 
и кад интелигентнија класа људи са овим стварима није 
упозната, а како ли је све то код простијег сеоског станов-
ништва?. . .

То ме је и побудило, те сам одмах прве године мога 
поповања, у листу „Беседнику”, који 1903. год. у Пожа-
ревцу поче излазити, отпочео писати „О српској слави” 
и под тим натписом излазили су моји чланци, докле је 
и тај лист излазио. Али, како је он био краткога века, а и 
иначе он је био лист више за свештенике а не и за ширу 
публику, рад које сам ја мислио о овим стварима писати 
и углавном упознати је са оним, што се на слављење кр-
сног имена и светковање празника односи, то сам са тим 
морао престати до других прилика.

Сад сам доспео да саставим ову књигу, под насловом О 
српској слави и данима који се славе, чему сам додао и оне 
празнике преко године који се не славе као домаће сла-
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ве, али их сви хришћани светкују; а то сам учинио ради 
потпуности, као што је на своме месту наглашено.

Држим да је потреба да се има једна оваква књига, 
и ја сам прегао те сам ју саставио. Њу је ваљало да са-
стави које вештије перо и човек са јачом богословском 
спремом; али кад то до сад нико од тих не учини, ја сам 
посветио моје скромне силе овоме послу; а кад се буде 
нашло, да ко боље и лепше што у овом погледу буде из-
радио, добиће своје заслужно признање.

За израду ове књиге ја сам се служио делима која сам 
при руци имао или их могао у овом месту добити, а на 
име: Светим Писмом Старог и Новог Завета; Црквеном 
историјом — Сколастика, Павла Швабића, Григорија 
— Николе — Живковића митрополита зворничко-ту-
зланског; Историјом српске цркве од садањег епископа 
нишког г. Никанора; Науком о богослужењу православ-
не цркве у превод, од Божидара Н. Јовановића; Проло-
зима; Србљаком; Црквеним листовима и другим књига-
ма. О погдекојим светитељима нисам могао прикупити 
довољно материјала, али сам се старао, да уз описивање 
историјског догађаја кога празника или биографије кога 
светитеља, буде што краће и јасније све обухваћено.

Као што читалац може видети, ставио сам и тропар 
сваког дотичног празника или светитељског дана који 
се прославља, а тако и напомену укратко како се исто-
ријски догађај кога празника на икони представља или 
који светитељ, или како би их ваљало представљати. Уз 
погдекоје празнике и свечанике, ставио сам и кратку 
напомену о народним обичајима или веровању које се 
одржава.

Пружајући ти ову књигу, читаоче — свечару, желим 
да је у здрављу читаш, и, упознавши се из ње са животом 
твога свеца као патрона твога дома, ако до сад ниси знао, 



да га многе године весело са твојим укућанима и прија-
тељима проводиш.

На Св. Саву 1908. год. 
Пожаревац.

Писац.
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Срби нису у овим земљама, у којима се данас налазе, 
одвајкада живели. Они су се пре 1300 година у вре-

ме опште сеобе Словена у VII веку доселили, и заузели 
земље око Дунава.

Кад су се амо доселили, они нису били хришћани, већ 
многобошци, тј. веровали су да има много богова и боги-
ња, од којих, као најзнатнији им беху: Перун, громовник, 
за кога су мислили да бије громом и да пушта с неба 
кишу, снег и тучу; Дајбог, да обасјава земљу светлошћу 
својих светлосних и топли зракова и чини да на земљи 
све расте и успева; Стрибог, који пушта ветар и олују а 
и казни све неваљале, грешне и непоштене људе; Усуд, 
који одређује сваком човеку судбину и шта ће му бити 
до послетка; Давор, бог рата, кога су у помоћ призивали 
у ратним приликама; Љељ и Лада, божанства младости, 
лепоте, љубави и миловања; даље полубожанства и нат-
природна бића: виле, вештице, караконџуле, змајеви, вуко-
длаци итд., итд.

Пошто ове земље, тада, кад се Срби доселише, беху грч-
ке, то грчки цар Ираклије, а доцније цар Василије Ма-
кедонац, настојаваху да Срби приме веру хришћанску 
и да се крсте. То је доста тешко ишло, јер Срби за време 
Ираклијево нису разумевали оно што им говорише ла-

I

Постанак славе
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тински свештеници, који су их вери учили1; а за време 
Василијево, нису опет разумевали проповеднике грчке; 
који се, опет, по својој грчко-византијској охолости и 
поноситости, нису хтели потрудити да науче српски је-
зик, па да народу српском на његовом народном говору 
проповедају слово Божје; већ презирући Србе као ту-
ђинце и „варваре”, тј. полудивљаке, гледали су да Србе 
изједначе са својом народношћу, па поред вере да им 
наметну и грчки језик и своје обичаје. Због тога многи 
Срби не хтеше да приме хришћанску веру, а и они што 
је примише, после неког времена вратише се опет у сво-
ју стару многобожачку веру.

Тек после две стотине година, у деветом веку кад се 
појавише словенски апостоли Ћирило и Методије, те 
они почеше проповедати Христову науку на разумљи-
вом словенском језику, саставивши и словенску азбуку 
названу „Ћирилицом”, којом се ми, Руси и Бугари и 
данас служимо, те и црквене књиге почеше преводити 
са грчког на словенски језик, од тог доба поче се ширити 
и утврђивати Хришћанство међу Словене уопште, па и 
код Срба. У ово време код нашег народа почињу се јављати и 
славе или крсна имена.

Срби тада живљаху племенским животом, тј. раздвоје-
ни посебице на многе веће и мање фамилије, и свака та 
фамилија и племе, поред оних општих богова имађаше 
и свога племенског или домаћег бога, као заштитника 
тога племена и кућне чељади и стоке. Па, кад почеше 
примати веру Христову, они је нису примали сви одједа-
ред и крстили се, као нпр. Руси што су урадили за време 
свога кнеза Владимира; а нису ни сваки посебице при-
мали, већ племе по племе. Стога, свако то племе прима-
јући хришћанску веру, бирало је по савету свештеника 

1 Тада цркве не беху подељене.
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и нарочити дан кад се крстило. Тако, нека су се племена 
крстила на св. Николу, друга на св. Враче, трећа на Ђур-
ђевдан, итд. Па, као што свако племе у многобожачкој 
вери имађаше свог племенског или домаћег бога, као 
покровитеља и заштитника, то почем је морало са тим 
старим боговима раскрстити, место њих свако новокр-
штено племе и фамилија у Хришћанству узела је за свог 
покровитеља и заштитника онога светитеља на чиј се 
дан крстила, а по нека можда и другог светитеља а не 
баш онога на чији се дан крстила, и томе се светитељу 
као посреднику код Бога почела молити и сваке године 
кад год је долазио тај дан, који се светковао као спомен до-
тичног свеца, фамилија је тај дан свечано и прослављала.

Ово овакво слављење и преношање једног обичаја из 
нехришћанског обичаја у хришћанско доба, није про-
тивно Хришћанству, јер је овим славама ударен печат 
хришћански онако, како се то слаже са духом Источно 
Православне Хришћанске Цркве; јер и свака нпр. хри-
шћанска црква, тј. храм, има свог патрона или заштит-
ника, коме је он у заштиту поверен; а како је и свака 
обична кућа једна мала домаћа црквица, то су Срби, 
сваки свој дом поверили и извесном угоднику Божјем, 
као свом заштитнику.

Зато пак, што су поједина српска племена укупно при-
мала Хришћанство, држи се и данас, да су сви они који 
једну славу славе, нпр. св. Аранђела, разгранате фами-
лије и расејани потомци некадањег једног старог племе-
на, које се о том дану крстило, или тог светитеља за своју 
славу узело, и да су сви аранђеловци међу собом рођа-
ци. То је исто и за друге свечаре, који славе које друге 
свеце; — па стога многи неће да се орођавају средством 
бракова са фамилијама које исту славу славе.
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Још има много народа на свету који су хришћани, који 
се крстом крсте, али своје домаће славе, свога крсног 

имена немају. То је само Србиново обележје, да измеђ‘ 
осталих својих лепих обичаја, одржава и обичај славље-
ња; па стога се и каже: „Где је Србин ту је и слава” или и 
обратно: „Где је слава ту је Србин”.

Крв, истина, најјачи је знак народности; али ко је тај 
што ју је кадар анализирати и по њој одредити ко у коју 
народност спада? Језик, такозвани „матерњи језик”, ко-
јим нас је мајка учила говорити у најранијој младости, 
јесте јасан знак којој народности припадамо; али и тај 
језик тј. говор, изгуби се, заборави се, кад човек дуже 
време у туђини живи и њиме не општи, или се измени 
и изопачи стицајем разних прилика. Онда још и трећи 
као очигледни знак да је ко Србин, јесте тај, кад одржава 
славу, тј. крсно име прославља.

Да споменем, да у Босни и Херцеговини и данас има-
де много Срба, но који су вере мухамеданске, јер су се 
њихови стари некада истурчили, примили веру муха-
меданску, да би одржали и сачували од Турака своје 
господство и богатство; па они данас не славе, јер то није 
у обичају по мухамеданском закону. Али, као што при-
чају, многе те потурчене српске фамилије и дан дањи по 

II

Значај српске славе
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таванима својих кућа, чувају старе иконе својих светаца, 
што су их њихови славили, као и оне велике свечарске 
лонце, у којима су њихови стари о својим славама јела 
готовили, па можда и купус и сланину. То, као и онај 
чисти језик српски којим говоре, издаје их да су прави 
и овејани Срби, па ма колико да би се они одрицали да 
нису Срби већ Турци, пошто клањају у џамији. Они су 
Срби, но само мухамеданске вере; они су ипак наша бра-
ћа, а „Брат је мио па ма које вере био!”

У трнском округу, као и у видинском и још некима у 
Бугарској, људи такође имају своју славу и месе славске 
колаче; говоре српски са малом неком разликом но како 
говоримо ми, јер су у непосредном и блиском додиру са 
Бугарима, те су и свој говор дотерали према бугарском; 
— али то их такође карактерише да они нису Бугари већ 
Срби. У Македонији тако исто; у Старој Србији тако исто; 
у Банату, Бачкој, Срему, Далмацији, Боки Которској, Цр-
ној Гори; — свуда су Срби, свуда говоре српски, свуда сла-
ве своје крсно име и одржавају и друге српске обичаје.

Као што потурчени Срби у Босни и Херцеговини, проме-
нивши веру напустише славу, тако има Срба који се лако 
подадоше утицају језуита и других непријатеља српске 
православне хришћанске вере и цркве и српских лепих 
обичаја, па напустише и овај обичај својих предака. То су 
Срби католици; мада имаде Срба католика који славе као 
и Срби православне вере па чувају и све српске обичаје.

У источном крају Србије (у пожаревачком, крајинском 
и још неким окрузим) живе повлашени Срби, које ми 
неумесно називамо „Власима”. То нису Власи; Власи су у 
Влашкој тј. Румунији, тамо преко Дунава. Ови што живе 
у Србији, да нису Власи већ повлашени Срби, познаје се 
по томе, што не говоре влашким језиком а ни чисто срп-
ским, већ измешаним и накарађеним речима и српским 
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и влашким, али више српским него влашким. Сељаци 
из Рановца или Мустапића или другог ког села, ништа 
не разумеју шта говори прави Румун. Од куда су онда 
они Власи?

Но најјачи доказ да они нису Власи већ Срби само по-
влашени, јесте тај, што ни једнога нема, а да не слави, већ 
сваки има своје крсно име које прославља као и сваки дру-
ги Србин; док прави Власи у Влашкој и ако су православни 
хришћани, своје славе немају, као што је немају ни Бугари, 
ни Грци, ни Руси, који су сви православни хришћани.

За Србе је од неоцењене вредности и значаја слава. Тај 
обичај сем других, очувао им је оно најдрагоценије: очу-
вао им је име и народност те се нису у таласима светског 
асимилирања и претапања утопили и са лица земље 
ишчезли. Слава изједначује Србина са његовом народно-
шћу и привезује га за хришћански живот; — и, као што 
је Православље привезало Србе за Источну православну 
Цркву, тако их је и слава привезала за народност. Слава 
обележава етнографске и географске границе српског 
народа и његове цркве; и докле год у свету допире слава, 
допире и српска народност.

Зато је слава свакоме Србину не само мила и драга, 
него и најсветија установа и чуварка његовог имена. Зато 
је сваки ко јој разуме прави смисао са највећим пошто-
вањем дочекује и испраћа; радује јој се и њоме се куне и 
преклиње као најсветијим залогом: „Славе ми!...” „Кр-
снога ми имена!...” „Свеца ми...! „Светога ми мога!...” 
„Крсне ми свеће!...” итд., — а за њу и гине.

Због тога и сви непријатељи Српства и његовог имена, 
највише и теже на уништење тога јединствено српског 
обичаја и тога чувара његове народности. Јер, слава је све-
док докле Србин допире на Балкану са својом националношћу, 
па и својим државним правом.
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Слава има црквених, школских, општинских, еснаф-
ских, војничких, разних удружења и домаћих.

А. Црквене: Свака црква, била она парохијска или ма-
настир, има свој нарочити назив, који добија од оног 
лица тј. светитеља или угодника Божијег, у име којег је 
посвећена. Цркве се хришћанске посвећују имену Бож-
јем, Пресветој Богородици, анђелима, апостолима и 
другим светитељима. Још кад архијереј тј. владика или 
митрополит освећује новоподигнуту цркву, он је посве-
ти неком празнику или светитељу, који се сматра као 
заштитник те цркве, или посредник између Бога и оне 
црквене општине односно „ктитора”, који су цркву по-
дигли. Празник или светац коме је црква посвећена, је-
сте црквена слава или храмовни празник. Према празнику 
што га црква слави, она се и назива „Саборна”, „Вазне-
сенска”, „Никољска”, „Благовештење”, „Сретење” итд., 
и кад тај дан дође, црква га свечано прославља.

Прослављање састоји се сем главне карактеристике 
славске и у свечаном богослужењу: бдењу и служењу, 
литургије, сабирању многобројног народа код цркве, 
што се зове „сабор”; и народ, тај дан проведе код цркве 
у весељу и народним играма и пријатним забавама. При 
неким црквама свештеници на дан црквене славе, поред 
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онога што се већ иначе при свакој служби моле Богу за 
„ктиторе и приложнике” дотичног светог храма тада још 
гласно пред скупљеним народом читају списак шта је ко 
и кад томе храму приложио, те тиме побуђују и друге да 
следују њиховом примеру побожности. Било је, а можда 
и сад има где где обичај, да се на те дане чини „писанија” 
цркви или манастиру; тј. побожни хришћани обећавају 
шта ће од живе стоке или хране цркви приложити.

Б. Школска слава: Све српске школе славе св. Саву, — 
првог српског Архиепископа и Просветитеља 27. јануа-
ра. (14. јануара)

Ова слава није одавно постала. Занимљиве податке о 
светковању дана св. Саве као и одређивању тога дана за 
школску славу налазимо код г. М. Ђ. Милићевића, у ње-
говој књизи „Школе у Србији” и „Годишњици” за год. I. 
Тамо се прича, како је кнез Милош првих дана 1827. го-
дине заповедио да се убудуће св. Сава светкује као најве-
ћи Божји угодник; да дућани буду сви затворени и нико 
ништа да не ради, него сви људи да иду у цркву. Београд-
ски Грци, зато што у њиховом календару не пише да је 
св. Сава тако велики светац, отворе своје дућане, као на 
тежатнику (тј. радном дану). То дозна Милош, па позове 
неколико највиђенијих Грка да му дођу у Пожаревац, па 
их почне прекоревати:

— Ви Грци засветисте и ваше црквењаке и ми их свет-
кујемо, а ви нећете једног св. Саву српског да светкујете; 
која сте ви вера, а?!...

Кад су се преплашени Грци почели изговарати: Оке-
ме, Господар, ама несме знале... Кнез им је оштро под-
викнуо: А што ви њега једног да не знате, кад ми знамо 
толике ваше, па и некакве Ћуриће и Улиће (ваљда Ки-
рика и Улиту); па им је заповедио да у име казни сваки 


